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TIL TOPPS I
LOFOTEN

SNØHETTA ER
 NORGES NASJONALFJELL

SYKKEL- OG FOTTUR TIL
VETTISFOSSEN

HISTORIEN OM NORGES
ELDSTE JERV

KANOTUR MED SMÅBARN

MED KAJAKK I
NÆRØYFJORDEN

HVORDAN KLE SEG
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å regulere 
kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves
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TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut 7. juni 2018. 

Via Ferrata i Loen i Stryn kommune er en meget 
luftig opplevelse du aldri vil glemme! Klatring for 

vanlige turfolk. Tør du å gå over de to hengebroene? 

Geiranger:
Havpadling og topptur i turistmagneten Geiranger. 
Vi styrte elegant unna de kolossale turistskipene og 
fant folketomme fjell- og havområder. 

SYKKELTUR:
Vi tok sykkelturen langs den bregrønne og 

idylliske elva Rauma i Møre og Romsdal, 
fra fjellet Bjorli og helt ned til Åndalsnes. 

INSPIRASJON

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det tindrende klare vannet i bekken og den irrgrønne mosen lyste mot oss 
da vi kom opp i Dørålglupen. Glupen er en av de mest spektakulære, råeste 
og majestetiske fjellkløftene du finner i Rondane nasjonalpark. Glupen 
svinger seg i S-formasjon oppover fra Haverdalen. Fra starten i dalbunnen 
på grus, småstein, lyng og reinlav, til trangt fjellparti med bare stein. Store 
og enda større steiner. 

EN OASE I 
RONDANE

S2-3 plassering bildet.indd   1 10/04/2018   06:34

Sommer og ski:
Skitur i t-skjorte og shorts på Sognefjellet så sent 
som i månedsskiftet juni/juli. For oss som ikke 
vil gi slipp på den hææææærlige snøen.
Foto: Aleksander Myklebust

FJELLKLATRING:

Friluftsliv OMS 2/18.indd   2 10/04/2018   11:24
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INSPIRASJON
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SNØHETTA ER NORGES 
NASJONALFJELL

nøhetta og Stetind er begge flotte fjell. 
Symboler og landemerker i fjellnorge. 
Men bare ett av dem er selvskrevent 

som Norges nasjonalfjell. Vi i Friluftsliv har all-
tid vært klar på at det finnes kun ett nasjonal-
fjell i Norge, og ikke to! Noen seriøs konkur-
ranse om det har det heller aldri vært…

Da eidsvoldsmennene i 1814 avsluttet riks-
forsamlingen med å danne lenke under eden: 
”Enig og tro til Dovre faller”, befestet de ikke 
bare Kongeriget Norges Grundlov. De befes-
tet også Snøhetta som Norges nasjonalfjell. 
Som det høyeste av fjellene på Dovre med 
sine 2.286 moh., glitrer fjellet med sin evige 
hvite hette mot himmelranden. Snøhetta er 
selve kronen og juvelen på skaperverkets 
Dovre. At de valgte Dovre var selvsagt ingen 
tilfeldighet. Dovrefjell symboliserer en urokke-
lighet som vil vare for evig og alltid. 

Norges nasjonalfjell bør ikke velges på den 
måten som Stetind i Tyssfjord kommune i 
Nordland ble valgt. Det var med stemme-
givning fra Nitimens lyttere i 2002 at valget 
skjedde. Ordføreren i Tyssfjord brukte 19.000 
kommunale kroner til å kjøpe telekort, som 
ble brukt til å hastestemme fram Stetind. Kan 
man være bekjent av at et så viktig nasjonal-
symbol ble valgt på denne måten? Man kan 
ikke kjøpe seg til, på korrupsjonslignende vis, 
et nasjonalfjell. Det kan hevdes med stor au-
toritet at Stetind i Tyssfjord, Nordland er et av 
Norges vakreste fjell. Men noe nasjonalfjell 
har det aldri vært. 

Nasjonalfjellet bør framstå i kraft av sin histo-
riske forankring, beliggenhet og majestetiske 
reisning. Snøhetta på Dovrefjell er uten sam-
menligning det fjellet i Norge som har sterkest 
forankring i vår nasjonalhistorie. Her går kil-
dene tilbake til middelalder og vikingtid. Det 
gjør Snøhetta til et verdig nasjonalfjell, valgt av 
historiens urokkelige begivenheter.

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

– Jeg er en allsidig frilufts-
mann med spesiell interes-
se for laksefiske og lange 
skiturer med telt og pulk. 
Var på Nordpolen i 1998 
som pressetalsmann for en 
ekspedisjon. Har tilbakelagt 
åtte langturer på Svalbard, 
samt Alaska sommeren 
2013. Har fartet rundt på 
ski i norske fjell i 30 år. Er 
daglig leder og hovedeier 
av Friluftsliv. 

redaksjonen@friluftsliv.no

 
STEINAR VÆGE

– Jeg befinner meg ofte i 
bratt terreng, og har vært 
guide for DNT på bre- og 
toppturer. Har lang erfaring 
med skiturer, fotturer og tin-
derangling. Har gjennomført 
en rekke turer til de høyes-
te toppene i de europeiske 
fjellmassivene. Frilansjour-
nalist med friluftsstoff som 
spesialitet.
steinar@fjellmann.no
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SEKKER, BAGGER OG TURUTSTYR

Fjellpulken har et bredt utvalg av 

sekker, bagger og tilbehør av 

samme høye kvalitet som våre 

pulker. Siste tilskudd er vår bag 

for sovepose og liggeunderlag, 

Sleeper 200, samt vår Tentbag 

150 som på en enkel måte lar 

deg slå opp teltet på et minimum 

av tid når du er ute på tur! 

Viste du forresten at du kan dra 

pulk med alle våre ryggsekker og 

hoftesekker? 

Fjellpulken Xpack 25 orange Fjellpulken Xpack 25 rød Fjellpulken Xpack 25 sort Fjellpulken Xpack 25 grønn

Fjellpulken Xpack 40 orange

Fjellpulken Xpack Hoftesekk 2 L Rød

Fjellpulken Sleeper 200 Grønn

Fjellpulken Teltpose 150 Grønn

Fjellpulken Packbag 115 liter Rød

Fjellpulken Packbag 155 liter Rød

Fjellpulken Packbag 200 liter Grønn

Fjellpulken Packbag 250 liter Grønn

Fjellpulken Xpack Hoftesekk 2 L Sort

Fjellpulken Xpack 40 rød Fjellpulken Xpack 40 sort Fjellpulken Xpack 40 grønn
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KURER STRESS MED FRILUFTSLIV

Nå er det bevist, naturen kurerer stress. Hele 22 studier har påvist at det å opp-
holde seg i grønne omgivelser gir et redusert stressnivå, sammenlignet med å 
oppholde seg innendørs eller i urbane områder. Det viser rapporten «Viden om fri-
luftslivs effekter på sundhed», som er en oppsummering av en forskningsoversikt 
basert på 489 individuelle studier om friluftsliv og helse. Om du er i bevegelse 
eller ei, har ikke så mye å si, så lenge du kommer deg ut. Rapporten viser 
nemlig at det å være i naturen gjorde deltakerne i de ulike studiene mindre stressa, 
uavhengig av om de tok en gåtur eller om de bare satt og slappet av ute i det fri.

FRILUFTS-

NYTT FOTO: STEINAR VÆGE

TELLING AV VILLREIN VED 
SNØHETTA

Den 1. mars ble det gjennomført mi-
nimums-telling av villrein i området 
ved Snøhetta vest. Flokkene ble foto-
grafert fra helikopter med mannskap 
fra Statens Naturoppsyn (SNO), Le-
sja fjellstyre og Oppdal bygdeallmen-
ning. Til sammen 814 dyr ble regis-
trert, som er like over bestandsmålet 
på 800 dyr for Snøhetta vest. I Norge 
har vi villrein i fjellområder fra Trønde-
lag og sørover. Norge er eneste land 
i Europa med rester av den opprin-
nelige europeiske villreinstammen. 
Villrein finnes ellers i Nord-Amerika, 
Asia Grønland og Svalbard. 

POPULÆRT Å LÅNE                 
FRILUFTSUTSTYR

Utlånsordningen BUA vil gjøre det 
like vanlig å låne friluftsutstyr som 
å låne bøker. Foreningen BUA er en 
nasjonal forening som skal bidra til 
inkludering og økt deltakelse i hel-
sefremmende aktiviteter for barn og 
unge uavhengig av sosioøkonomisk 
status. Dette gjør vi ved å styrke og 
synliggjøre utlånsordninger, utstyrs-
sentraler og utstyrsbanker som låner 
ut sports- og fritidsutstyr til barn og 
ungdom. Utlån av utstyr for friluftsliv 
har vist som en meget populær ord-
ning med en sterk økning i det siste.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE
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Les mer og bestill en gratis katalog

HILLEBERG.COM
+46 (0)63 57 15 50

Følg oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker

«  PÅ MITT LANGE LØP igjennom de svenske fjellene, var jeg 

helt alene på mitt eget sted uten mange folk rundt meg, jeg løp 

helt uten støtte. Jeg bestemte meg for Akto, fordi jeg ville føle 

meg trygg når jeg var ute i det vanskelige terrenget, alene. Jeg 

brukte teltet i vind og regn, og våknet tørr hver eneste morgen. 

Min Akto var en pålitelig venn gjennom hele sommeren! »

PÅ MITT LANGE LØP igjennom de svenske fjellene, var jeg 

helt alene på mitt eget sted uten mange folk rundt meg, jeg løp 

Christine Hägglund
Idrettsutøver. Mor. Entusiastisk løper med 
lidenskap for lange løp i fjellene. Hun løp hele 
den 1300 km lange svenske fjellkjeden, på 39 
dager, bærte alt med seg – mat, sovepose og 
liggeunderlag, og selvsagt, hennes Akto. 

For mer informasjon om Christina, se 
reflektionsbolaget.se (på svensk)

Jeg velger
Hilleberg telt.

A17-FriluftslivNO-Half-VERT-Asst-112x290BLD4.indd   1 3/6/17   11:46 AM

9_annonse.indd   9 19.06.2017   08.56

Les mer og bestill en gratis katalog

HILLEBERG.COM
+46 (0)63 57 15 50

Følg oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker

Johan Pettersson/Hilleberg Team

i over 45 år, har Hilleberg produsert de beste kvalitets-
teltene som er tilgjengelig på markedet. Utviklet i 
Sverige, produsert i Estland og brukt over hele verden. 
Hilleberg tilbyr den ideelle balansen av høy styrke, lav 
vekt, enkelhet og komfort. 

allak
Sterkt, veldig komfortabelt, utrolig lett og helt 

frittstående alle-sesongers telt i vår red label 
serie. Et utmerket allsidig, to inngangsparti, to 

personers telt for alle typer turer.

Gå utendørs. Nyt. Sov i et 
Hillberg telt. Gjenta det så 

ofte som mulig.

A18-FriluftslivNO-Half-VERT-Asst-109.5x297BLD5.indd   1 4/3/18   15:33
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DET ENKLE FRILUFTSLIVET ER BEST FOR FOLKEHELSA

I mange år har statens og kommunenes idrettsanleggs- og aktivitetspolitikk 
først og fremst belønnet de som har god helse fra før. Det har gitt mest politisk 
gevinst og ros i media, fordi det er de spreke som setter medienes dagsorden. 
Dette er i ferd med å snu. Helse- og samfunnsøkonomer har regnet ut at det 
faktisk er rimelige tiltak for store befolkningsgrupper, slik som turveier, stier, 
sykkelveier og tilrettelegging for aktive liv i nærmiljøet som slår best ut på hel-
seøkonomien. Tilrettelegging for lavterskel friluftsliv er en av satsingsområdene 
som øker mest.

AVSLUTTET MERKING AV ULV 

De store snømengdene denne 
vinteren gjorde at Miljødirek-
toratet avsluttet forvaltnings-
merkingen av ulv av hensyn til 
hjorteviltet og øvrig dyreliv. To-
talt er tolv ulver, fordelt på tre 
revir, merket i 2018. Etter pla-
nen skulle ytterligere to vært 
merket i Mangen-reviret i Hed-
mark og Akershus. Miljødirek-
toratets feltpersonell i Statens 
naturoppsyn (SNO) har i vinter 
merket ulv i Slettås, Letjenna 
og nå sist i Mangen, på opp-
drag fra Klima- og miljødepar-
tementet. Departementet har 
bedt om at ulvene forvaltnings-
merkes for å vurdere skadepo-
tensialet hos ulver født i norske 
revir.

HENSYNET TIL VILLREIN TELLER MEST

Norsk Friluftsliv, sammen med Norges Jeger- og Fisker-
forbund, Norges Naturvernforbund og Forum for natur 
og friluftsliv Oppland, møtte torsdag 1. mars statssekre-
tær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet (KLD) 
om vern av Hjerkinn og hensynet til villrein og friluftsliv. 
Dovrefjell er et av de siste og viktigeste områdene for 
den europeiske villreinen. Da Stortinget vedtok å legge 
ned Hjerkinn skytefelt vedtok de samtidig at området 
skulle restaureres tilbake til naturtilstand, herunder 
sanering av veiene i området, av hensyn til villreinen 
i området. Løsningen med skyttelbuss og reguleringer 
av ferdselen på Snøheimveien er en god løsning som 
ivaretar hensynet til både villreinen og friluftslivet, og 
gir muligheten til å styre og kanalisere ferdsel mellom 
Hjerkinn og Snøheim. Stortinget bestemte at veien inn 
til Snøheim turisthytte, som drives av DNT, skulle bestå, 
med et regime for skyttelbuss til og fra hytta.

FOTO: EUROASIAN (WIKIMEDIA)

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

FRILUFTS-

NYTT
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v a l s t a d p h o t o g r a p h y. n o
Unike bilder fra norsk og internasjonal natur.
Digitale filer eller ferdig trykk i høy kvalitet.

Valstad Photography
bjornar.valstad@gmail.com

Mobil: 93 25 83 18

 
 SOVEPOSER PÅ ALVOR
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OPPLEV DET ULTIMATE

På Isfjord Radio Adventure Hotel

ARKTISK LUKSUS

Etter en innholdsrik dag over breer, fjell 
og de frosne fjorder, enten med hunde-
slede, snøscooter eller via båtsafari langs 
kysten, er du omsider «hjemme». Utpos-
ten som ble bygget i 1933, som Svalbard 
Radio, ser robust og ikke så flott ut fra 
utsiden. Men når du først kommer deg 
inn, er du i en annen verden. Kontrasten 
mellom det røffe kystlandskapet og det 
moderne luksushotellet inne, er svært 
overraskende. Det kan til tider være van-
skelig å huske hvor du er, men en duk-
kert i ishavet henter deg raskt tilbake 
til hvor du faktisk befinner deg, ytterst 
i Isfjorden på Kapp Line, Svalbard. Det 
er ikke mulig å bo på hotell lenger nord 
enn dette. Akkurat slik som de origi-
nale stasjonsbesetningen gjorde for et 
par tiår siden, samles alle rundt spise-
bordet, hvor vi tilbyr en kulinarisk rei-
se i arktiske delikatesser; røkt sel, hval, 

kveite med rognsmør og reinsdyrpølse. 
En del av det som serveres på Isfjord 
Radio er fanget av en, av de tre siste, 
fangstmennene som er igjen på Sval-
bard. Råvarene blir deretter tilberedt 
på Isfjord Radios moderne kjøkken av 
våre flinke kjøkkenchefer til en standard 
som vil tilfredsstille selv den mest kresne 
gane, til noens overraskelse. Når du om-
sider legger deg om kvelden, pakket inn 
i dyne og den arktiske stillheten, innser 
du at dette kanskje har vært den beste 
og mest interessante reisedagen i ditt liv.

www.basecampexplorer.com / 
spitsbergen@basecampexplorer.com
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

MATPAKKETUR S.14  |  FISKE OG KANO MED FAMILIEN S.18  |  SNØHETTA S.22  |   LOFOTEN S.32 
HAVPADLING S.36  |  NATURFOTO S.42  |  FOTOLGALERIET S.48  |  SYKKELTUR | ROMSDAL S.54

Vi i Friluftsliv fikk i vår en e-post fra Vest-
fold fylkeskommune, som informerte om at 
åpningen av Norges første sammenheng-
ende padleled nærmer seg. Selve padle-
leden åpner før sommeren, med merkede 
og tilrettelagte padleruter for ulike nivåer, 
fra Svelvik i nord til Larvik i sør.

Som en del av Padleled Vestfold skal det 
oppføres overnattingsplasser, «Padlehu-
ker», langs leden. Padlehukene har flere 
oppholdsrom – slik at flere grupper kan 
oppholde seg der på en gang. Uansett vær 
og vind, skal det også alltid finnes en le-
plass. 

Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil fin-
ne passende og sikre turer å padle langs 
vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, 
enkle overnattingssteder og annen tilrette-
legging.

FAKTA:
• Padleleden skal stimulere til økt fysisk 

aktivitet og bruk av skjærgården, gjen-
nom bedre tilrettelegging for det enkle 
og miljøvennlige friluftslivet.

• Hovedsakelig et informasjons- og mot-
ivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres 
færrest mulig inngrep i naturen.

• Et samarbeid mellom fylkeskommunen 
og kystkommunene. Fylkeskommunen 
er initiativtaker og prosjektleder, og har 
ansvaret for å utvikle konseptet for pad-
leleden. Kommunene har ansvar for å 
gjennomføre og finansiere merking og 
tilrettelegging langs leden.

• Målet er at hele padleleden, fra Svelvik 
i nord til Larvik i sør, skal være ferdig 
skiltet og merket innen sommeren 2018. 
Prosjektet er unikt i nasjonal sammen-
heng.

FRILUFT

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

ÅPNER 

OPPLEV DET ULTIMATE

På Isfjord Radio Adventure Hotel

ARKTISK LUKSUS

Etter en innholdsrik dag over breer, fjell 
og de frosne fjorder, enten med hunde-
slede, snøscooter eller via båtsafari langs 
kysten, er du omsider «hjemme». Utpos-
ten som ble bygget i 1933, som Svalbard 
Radio, ser robust og ikke så flott ut fra 
utsiden. Men når du først kommer deg 
inn, er du i en annen verden. Kontrasten 
mellom det røffe kystlandskapet og det 
moderne luksushotellet inne, er svært 
overraskende. Det kan til tider være van-
skelig å huske hvor du er, men en duk-
kert i ishavet henter deg raskt tilbake 
til hvor du faktisk befinner deg, ytterst 
i Isfjorden på Kapp Line, Svalbard. Det 
er ikke mulig å bo på hotell lenger nord 
enn dette. Akkurat slik som de origi-
nale stasjonsbesetningen gjorde for et 
par tiår siden, samles alle rundt spise-
bordet, hvor vi tilbyr en kulinarisk rei-
se i arktiske delikatesser; røkt sel, hval, 

kveite med rognsmør og reinsdyrpølse. 
En del av det som serveres på Isfjord 
Radio er fanget av en, av de tre siste, 
fangstmennene som er igjen på Sval-
bard. Råvarene blir deretter tilberedt 
på Isfjord Radios moderne kjøkken av 
våre flinke kjøkkenchefer til en standard 
som vil tilfredsstille selv den mest kresne 
gane, til noens overraskelse. Når du om-
sider legger deg om kvelden, pakket inn 
i dyne og den arktiske stillheten, innser 
du at dette kanskje har vært den beste 
og mest interessante reisedagen i ditt liv.

www.basecampexplorer.com / 
spitsbergen@basecampexplorer.com

PADLELED
VESTFOLD

FØR
SOMMEREN
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Når matpakken er målet
TEKST OG FOTO: MONICA GUNDERSEN

Mange kommuner har flotte, høye fjell-
topper i sitt nærmiljø. Fjelltopper som 
er spennende og som står på To-do 
listen til halve Norge. Men hva med oss 
som ikke har det? Hvor høyeste punkt 
kanskje ikke er mer enn 231 moh. Kan 
det blir spennende turer likevel? Og er 
toppen det viktigste målet?

FRILUFT FAMILIESAK
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Det er søndag og du er klar for ny topptur. Det ble for 
hektisk på slutten av uken til at du kunne reise bort, 
så da står du der, ved inngangen til stien og en ny lo-
kal søndagstur. Noen steder er det skiltet godt, andre 
steder ikke. Stadig vekk står du i et kryss og lurer på 
hvilken sti du nå skal gå. Velger du den trygge, som alle 
går og fører deg raskt til målet? Eller velger du den uten 
skilt for å se hvor du havner? Vil du gå alene, eller vil 
du treffe andre langs turen?

POPULÆRE KOLBEINSVARDEN
Det mest besøkte turmålet på Askøy, utenfor Bergen, 
er uten tvil Kolbeinsvarden. Over 20.000 mennesker 
signerer i turboken hvert år. I tillegg kommer alle de 
som ikke gjør det. På fine dager kan du regne med å 
gå i kø til toppen, og mange vil opp fortest mulig. For 
dem er ikke turen lenger en tur, men trening. Tiden 
logges og sammenlignes med tidligere turer. Noen tri-
ves best sånn.
Kanskje er det viktig andre ganger å glemme hverdagens 
krav og mas. Velge å velge de andre stiene. Mange veier 
fører til Rom, og det gjelder også til Kolbeinsvarden. Fra 
Steinrusten, Bergheim, Kleppe og Florvåg kommer du 
til toppen. Velger du stiene som er minst synlige får du 
en tur utenom det vanlige på vei opp.

FAMILIESAK  FRILUFT

MATPAKKEN: Du kan se det i øynene 
deres; Det er matpakken som er målet.
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FRILUFT FAMILIESAK

ASKØY

GÅ PÅ OPPDAGELSESFERD
Ta med en venn, sett av dagen og gå på oppdagelsesferd. Velg kon-
sekvent stien som er minst brukt. Noen synes kanskje det er best å 
ta turen om sommeren, men turopplevelsen blir kanskje enda bedre 
om vinteren når telen har satt seg fast i bakken og du slipper å tråkke 
i myr og gjørme.
Det er helt stille og verden der ute er borte vekk. Du glemmer klok-
ken og tar til deg alle inntrykk mye bedre. Fuglene som kvitrer, 
knitringen fra snøen og kvister som knekker når du trakker på dem. 
Med en god venn kan du lufte ut uken som er gått og legge den bak 
deg. Ta opp et problem du trenger en løsning på, eller bare prate 
om det som opptar deg. Innimellom er det herlig å bare gå i still-
het. Høre pusten til den som følger deg og la tankene fly gjennom 
hodet som de vil. Ta deg tid til å stoppe når du står der på en liten 
høyde. Nyte utsikten og minne deg selv på hvor heldig du er som 
står akkurat her nå.

MATPAKKEN
Og lenger om langt kommer du til toppen. Her tar vinden litt bedre 
og den kniper deg i kinnene mens solen innstendig prøver å tilføre 
litt varme. Det er da du ser dem. Familien på tur. Med små barn har 
de gått den strake veien opp. De koser seg på turen og er nysgjerrige 
på alt de ser og finner underveis, men du kan se det i øynene deres; 
Det er matpakken som er målet. Når du kan sette seg ned sammen 
med dem du er aller mest glad i, da smaker ingenting i verden bedre. 
Selv om det er skive med brunost og en pakke med kjeks.

1

Friluftsliv Innmat 2/18.indd   16 20/03/2018   13:31



2  -  2018 FRILUFTSLIV    17

FAMILIESAK  FRILUFT

SØNDAGSTUREN HAR LANGE TRADISJONER
Søndagsturen har sine røtter helt tilbake til 70-tallet. Vi ble rikere 
og folk begynte å få råd til en fritid. Den brukte vi til fotturer. Sta-
tistikken viser at da som nå er det fotturer som står høyest på listen 
over hva vi foretrekker å bruke fritiden vår på. Vi spiste matpakke, 
appelsin og drakk kakao fra termos. Og en stripe kvikklunsj til dess-
ert. Bærplukking var en selvfølgelig del av turen på høsten. Vi gikk i 
anorakker, gummistøvler og det viktigste var å være på tur, ikke hvor 
langt vi kom.

Ser du etter er naturen full av spennende ting. Utforsk det. Ikke gå 
forbi. Det er nemlig stoppene du gjør, eller avstikkeren du tar som 
gjør at du minnes turen med glede. Det kan være et tre som har 
ramlet ned hvor du kan krype helt inn under roten og gjemme deg. 
Kanskje en annen rot ser ut som et troll. Eller en mystisk hule du kan 
gå inn i. Hva med sporene der borte? Kan det være en hjort, et ekorn 
eller til og med en fugl? Du trenger ikke å ha barn med på turen for 
å ta sånne avstikkere. Trå til og gi deg selv en stor turopplevelse. Se 
verden rundt deg med nye øyne.

UTSIKTEN
Som alle steder i vårt fantastiske land er også naturen på Askøy truet. 
Utbygging gjør at mange steder krymper dag for dag, litt etter litt. Vi 
må kjempe for det vi har igjen. Bevare så mye vi kan slik at genera-
sjoner etter oss også kan sette seg ned på fjellnabben og nyte utsikten 
på en strålende og klar vårdag.
Har du utforsket ditt nærmiljø? Finnes det bortgjemte perler like ved 
der du bor? Smør deg en god matpakke, ta sjøstøvlene på og gå ut 
og finn dem.

1. TIL TOPPS: Med små barn har de gått den 
strake veien opp. De koser seg på turen og er 
nysgjerrige på alt de ser og finner underveis.

2. SØNDAGSTUR: Det er helt stille og verden der 
ute er borte vekk. Du glemmer klokken og tar til 
deg alle inntrykk mye bedre. Fuglene som kvitrer, 
knitringen fra snøen og kvister som knekker når 
du trakker på dem.

2
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FRILUFT KANOTUR MED FAMILIEN

AUSTOVER ETTER 

TEKST OG FOTO: ANNE SILJE BERG

Det er vår i lufta og vi anar at isen er gått sjølv inne i djupe 
austlandsskogar. Det er på tide å prøve gjedda.

GJEDDA

TRYSIL
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ELVA flyt stilt gjennom vårbrun skog.
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FRILUFT KANOTUR MED FAMILIEN

OVER SØNDRE ULVSJØEN
Vi pakkar bilen og dreg austover, til Trysil, for å finne den flatsnuta 
fisken som vi ikkje har i våre eigne trakter. Sjølv om vi veit at vintra-
ne i Trysil er lange og kvite er det padleårer og ikkje skistavar vi tek i 
hendene på denne tida av året. Ei blid dame frå grendelaget svingar 
bilen sin inn på plassen i sørenden av Søndre Ulvsjøen for å møte 
oss. To av kanoane som fortsatt låg i vinteropplag da vi kom, ligg 
snart på vatnet klare for å ta oss ut på tur.
Vi padlar sakte langs vestbreidda av Søndre Ulvsjøen. Med ein unge 
i kvar kano og fiskestenger både framme og bak saman med oppak-
ning for eit par døgn i telt, gjeld det å halde tunga rett i munnen og 
kanoen på rett kjøl. Etter at vi har lagt bak oss den i underkant to 
kilometer lange sjøen glir vi inn i ei lita elv som snor seg gjennom 
myrlandskap og furuskog. 

GJEDDEELVA
Elva flyt tidvis stilt, og tidvis renn den i korte og grunnare stryk før 
den munnar ut i Nordre Ulvsjøen. Det er her i elva vi leitar etter 

gjedda. Kanoane blir lagt inntil breidda, og fiskestengene blir gjort 
klare med kvar sin wobbler. Eg utelukkar ikkje at det heng att saker 
og ting høgt oppe i trea langs elva her frå våre tidlegare besøk, men 
litt svinn må ein rekne med.

Det blir stor ståhei i det ein gjeddekjeft bit seg fast i kroken på 
den meterlange fiskestanga til femåringen. Her gjeld det å halde på 
stanga og sveive inn med sinnsro, men det er jo ikkje så lett når no-
kre gjeddekilo står på spel og både stang og snelle er meint for langt 
mindre fangst. Etter adrenalinhøge minutt blir fisken landa, og i 
vår målestokk er dette ein sværing. Vi praktiserer ikkje Catch and 
release, så seksåringen overtek og går laus på fiskebuken med kniv 
og eit skarpt auge. Det blir dissekering og tilhøyrande studiar av 
magesekk og andre raritetar. Fiskemagen er ikkje for sarte sjeler! Ein 
flatbotna aluminiumsbåt med elektrisk motor listar seg forbi oss, 
lasta med konsentrerte  sportsfiskarar og ekkolodd. Det ser ganske 
kult ut, men vi får fisk på kroken og kan ikkje dvele ved tekniske 
innretningar som seglar forbi.

FAKTA
Ulvsjøen ligg aust for Osensjøen i Try-
sil kommune. Fiskekort og kanoutleige 
hos Vestby Vel og Grendelag, telefon 
909 23 915. Kiosk og kanoutleige 
er ope i helger frå juni til august, og 
dagleg i juli, men vi har har vore der 
på vårparten.

1

2
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KANOTUR MED FAMILIEN  FRILUFT

TELTLIV
Eit par gjedder til bit på kroken før vi padlar vidare. Fisken 
vakar innimellom tuer av bekkeblome som tidvis ligg som eit 
gult teppe nedover elva. Langs den vestre breidda av Nordre 
Ulvsjøen leiter vi etter teltplass. Det er myrlendt og middagstid, 
og det gjeld å finne fast grunn under føtene før nokon mistar 
tålmodet over ripa eller svelt i hjelp. I grevens tid finn vi fram 
til ei lita tørr høgde blant store myrdrag og botnlause, svarte 
myrhol. Teltet blir raskt reist ved hjelp av fire par hender og det 
blir liv i eit lite furubål. 
Tida før middagen blir servert er like kritisk i skogen som hei-
me, men etter at blodsukkeret er stabilisert er det skjøre livet i 
ein barnefamilie endeleg redda for denne gong. Tida er inne for 
å innta horisontalen under høge furukroner. Vi sovner til stille 
lydar av ein tidleg vårskog, og drøymer om skumle gjeddekjef-
ter og morgondagens eventyr i ulvsjøane.

1. Noko stort sit på kroken, og fleire må 
trø til for å få fangsten på land.

2. Fiskemagen er ikkje for sarte sjeler, 
men  jobben må gjerast.

3. Det er god grunn til å vere stolt over 
denne kubben.

4. Det kan vere stritt på tur også, så 
det gjeld å ta seg ei kvild når ein har 
anledning.

5. Flammene frå bålet lyser opp i ein 
ellers vårbrun skog.

3

3
4
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FRILUFT SNØHETTA

PÅ VEI OPP: Opp mot Vesttoppen (2.253 moh.) til ven-
stre, med Hettpiggen (2.261 moh.) litt bak til høyre.
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SNØHETTA  FRILUFT

Vesttoppen        av snøhetta
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Snøhetta står som ei krone og 
skinner midt oppe på Dovrefjell. 
Stortoppen (2.286 moh.) er den 
mest besøkte og den høyeste av 
fire topper på det majestetiske 
fjellet. Vesttoppen (2.253 moh.) 
er den mest spektakulære toppen.
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FRILUFT SNØHETTA
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Snøhetta er det høyeste fjellet i Norge og Nord-Europa uten-
for Jotunheimen. Det er greit å ta turen opp på Stortoppen 
første gang du skal bestige Snøhetta. Men når du tar tur 
nummer to, så bør det bli Vesttoppen. Vesttoppen (2.253 
moh.) er en vill og alpin topp med bitteliten plass ved varden 
på toppunktet. På Stortoppen står det en bygningsmasse og 
utsikten blir begrenset av de andre toppene som skjermer for 
utsynet. Vesttoppen er mer spennende, har bedre utsikt, er 
mer alpint, færre folk tar turen opp dit, det er stupbratt ned 
på tre kanter og gir deg den aller beste toppfølelsen. 

Jeg har vært på Vesttoppen åtte ganger. De syv første ture-
ne på vinterstid med ski. En snørik vår for mange år siden 
gikk jeg på ski hele veien fra Snøheim og opp på Vesttoppen; 
datoen var 12. juni. Juli i fjor ble min første sommertur til 
toppen. 

1
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SNØHETTA  FRILUFT

1. UTSIKT: Bak Snøhetta, eller vestenfor, 
ligger flere topper over 2.000 moh. Den mørke 
toppen til venstre på bildet er Larstind (2.108 
moh.).

2. PÅ VEI NED: Utsikt østover mot Hjer-
kinn. Vakkert å se evig is og den bregrønne 
Istjønna.

2
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FRILUFT SNØHETTA

Tåka lettet
Skyttelbussen inn fra Hjerkinn til turisthytta Snøheim var full av 
turfolk. Stien fra Snøheim og opp mot foten av Snøhetta deles i 
to etter vel en kilometer. Vi var bare seks stykker som tok av til 
venstre mot Vesttoppen. Resten av folkemassen gikk i retning av 
Stortoppen.

Tåka kom sigende og snøhettamassivet forsvant i grått. Turen 
opp til toppen tar et par timer, så vi satset på at tåka skulle lette 
underveis. Midtveis oppe i fjellsiden snudde de fire andre perso-
nene. Ingen vits i å gå til topps når man ikke ser noen ting. Vi 

vurderte også å snu, men bestemte oss for å ta en rast under ei stor 
steinhelle. Etter en halvtimes tid begynte det så smått og klarne 
opp. Utrolig nok forsvant tåka og Snøhetta åpenbarte seg under 
knallblå himmel. Vi syntes nesten synd på de fire som snudde og 
gikk ned igjen. Samtidig var det en fryd å være de eneste som fikk 
en fantastisk topptur denne dagen.

Det er lett og greit og gå opp til Vesttoppen. Det er en god del 
stein og noe dårlig merket sti. Det er stupbratt ned på nordsiden. 
På den siste, smale ryggen er det også stupbratt ned på vestsiden. 
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BUSSEN: Det går daglige avganger med skyttelbuss 
fra Hjerkinn og inn til turisthytta Snøheim. Derfra starter 
toppturene til Snøhetta.

SNØHETTA  FRILUFT

Slik kommer du deg inn til Snøhetta:
Det er ikke ulovlig å gå eller sykle Snøheimveien fra Hjerkinn til 
turisthytta Snøheim. Men det anbefales at man tar skyttelbus-
sen Snøheimbussen. Dette av hensynet til villreinen og at foregår 
opprydding av forsvarets gamle skytefelt.

I likhet med de seks foregående årene vil det også i 2018 gå skyt-
telbuss på strekningen. Den samme vegstrekningen er i utgangs-
punktet stengt for sivil biltrafikk.
Skyttelbussen vil gå i perioden fra slutten av juni til begynnelsen 
av oktober, og ha fem daglige avganger mellom Hjerkinnhus og 
Snøheim.

Dersom ikke alle passasjerer får plass på ordinær avgang, vil bus-
sen returnere å kjøre en ekstra tur umiddelbart. Det settes opp to 
busser dersom det forventes stor trafikk.
Det er parkeringsmuligheter ved bussens stoppested på Hjerk-
innhus. 

Mer info om ferdselsrestriksjoner, bussavganger og priser: 
http://nvs.villrein.no 

Unike Dovrefjell
Dovrefjell er det eneste fjellområdet i Europa der det opprinne-
lige økosystemet med villrein, jerv og fjellrev fremdeles er intakt. 
Likevel er det moskusen som er selve symbolet på Dovrefjell i 
dag. Dovrefjell er verdenskjent for sine fjellplanter. Knutshøene 
regnes som Nord-Europas rikeste plantefjell. Det er få fjellplanter 
som ikke finnes der. Fokstumyrene er først og fremst kjent for et 
unikt fugleliv, men her vokser også mange forskjellige orkideer 
samt åkerbær i rikt monn. Fokstumyrene var godt kjent allere-
de på midten av 1800-tallet. Området tiltrakk seg samlere fra 
hele Europa og i 1917 var det mindre enn 20 hekkende fuglear-
ter igjen på myrene, Brushanen var også forsvunnet. I 1923 ble 
fulgelivet på Fokstumyrene fredet. I 1969 ble fredningen enda 
strengere og dette har gitt resultater. Både myrhauk og brushane 
er kommet tilbake samt mange andre arter.  
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SNØHETTA ER NORGES 

NASJONALFJELL

FRILUFT NORGES NASJONALFJELL
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TEKST: STEINAR VÆGE

Dovrefjell har til alle tider vært 
Norges ubestridte nasjonalfjell. 
Dette faktum ble utydeliggjort da 
radioprogrammet Nitimen gjen-
nomførte en telefonavstemming i 
2002, der Stetind i Tysfjord kom-
mune i Nordland ble kåret som 
Norges nasjonalfjell.

NORGES NASJONALFJELL FRILUFT

SNØHETTA: Snøhettamassivet 
ruver godt inne på Dovrefjell. 
Vesttoppen er til venstre på 
bildet og Stortoppen til høyre.
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FRILUFT NORGES NASJONALFJELL

Det het seg den gangen, at Norges radiolyttere stod bak avstemmin-
gen. Det er ikke den fulle sannheten. Avstemmingen skjedde på et 
korrupsjonslignende vis, og speilet på ingen måte det norske folk sin 
mening. Daværende ordfører, den nå avdøde Leif Kristian Klæboe, 
sendte sin politiske sekretær til butikken med 19.000 kommunale 
kroner som det ble kjøpt mobiltelefonkort for. Telefonkortene ble 
delt ut til ungdommen i bygda med klar beskjed om at de skul-
le brukes til å stemme fram Stetind som nasjonalfjell. Natten før 
opptellingen av stemmene, satt ordføreren og kona opp hele natten 
og stemte. Ungdommene gjorde også jobben sin med å bruke tele-
fonkortene. Hvor mange tusen stemmer dette utgjorte har vi ikke 
opplysninger om, men at det var avgjørende for utfallet kan det ikke 
være noen tvil om. På denne måten vant Stetind over Snøhetta på 
Dovrefjell, som lå godt an til å bli vinner. Avdøde ordfører Klæboe 
har selv gitt denne framstillingen til media i ettertid. 

ET UGYLDIG VALG
Nitimens intensjon måtte selvsagt være at stemmegivingen skulle 
speile det norske folk sitt syn på hvilket fjell som fortjente titte-
len Norges nasjonalfjell. Stetind vant med kjøpte stemmer, og ikke 
oppriktige stemmer. Det er på tide å sette en strek over dette tullete 
valget, og at Snøhetta på Dovrefjell får bekreftet sin rettmessige plass 
i nasjonens bevissthet. Å erklære Nitimens avstemming som ugyldig 
er helt unødvendig. Valget har aldri hatt offisiell gyldighet, og var 
kun et påfunn av NRK radio ved Nitimen. Ingen andre enn Stortin-
get har mandat til å gjøre et slikt offisielt valg. På forespørsel fra Fri-
luftsliv svarer Miljødirektoratet på vegne av Stortinget, at Stortinget 
ikke vil engasjere seg i valg av nasjonalfjell.

ET FJELL FOR SPESIELT INTERESSERTE
Som en følge av kåringen så man for seg at Stetind skulle bli en 
turistmagnet for Tysfjord kommune. De investerte 19.000 kronene 
skulle gi avkastning, men slik gikk det ikke. Den første tiden etter 
kåringen kom det en del turister til Tysfjord for å se på fjellet. Siden 
har det jevnt dabbet av til liten interesse, uten kommersiell betyd-
ning. Forklaringen er enkel: Fjellet har ikke god nok bakgrunn i 
norsk kultur og det norske folks bevissthet, noe som gjør det umulig 
å fylle oppgaven som Norges nasjonalfjell. Dessuten er ikke fjellet 
tilgjengelig for folk flest, annet enn på avstand. Fjellet er et klatref-
jell forbeholdt spesielt interesserte. Det er ikke nok at fjellet er et 
usedvanlig flott fjell, det skal mer til enn som så.
I 2002 var Nitimen fremdeles et program med betydelig påvirk-
ningskraft. Derfor fikk kåringen av Stetind som nasjonalfjell en viss 
betydning. Også i dag kan Stetind bli omtalt som nasjonalfjell i me-
dia. Dette har ført til uklarhet om hvilket fjell som er det egentlige 
nasjonalfjellet, nemlig Snøhetta på Dovrefjell. Fordi folk naturlig 

nok har fått inntrykk av at kåringen av Stetind i 2002 var en offisiell 
kåring, og ikke bare et påfunn. Norge, som både i det norske folks 
bevissthet og i utlandet er et fjelland, kan ikke vær bekjent av dette.

EN RØD TRÅD GJENNOM HISTORIEN
Nasjonalfjell velges ikke. Nasjonalfjell blir til i kraft av den posisjo-
nen fjellet har i nasjonens bevissthet. Dovrefjell har bygget en uan-
gripelig posisjon som nasjonalfjell siden middelalderen. «Grunn-
steinen» finner vi i verkene Historia Norwegiae fra siste halvdel 
av 1100-tallet, og i Orkenøyingenes saga samt i den islandske Fla-
tøyboka fra 1300-tallet. Disse verkene forteller at nordmennene 
nedstammer fra myteskikkelsen Nor og hans slekt fra Dovrefjell. 
Dovrefjell som opphavssted for Norge og nordmennene var kjent 
fortellerstoff i middelalderen. Vi kan også nevne sagnet som forteller 
at Harald Hårfagre ble oppfostret av kjempa Dofra, opphavelig fra 
Dovre, som eksempel. I norsk kulturhistorie finnes en mengde sagn, 
myter, eventyr og historier som er knyttet til Dovrefjell. Det går en 
rød tråd gjennom historien fra før-kristen tid og til Eidsvoldsmen-
nenes «evig og tro til Dovre faller». Denne eden befestet en gang for 
alle Dovrefjell som Norges nasjonalfjell. Nitimens tullete avstem-
ming er en flau vits i denne sammenhengen.

Den slagkraftige historikeren og kåsøren Francis Bull (1887 – 1974) 
peker også på Dovrefjell som nasjonalfjell i årboka til DNT i 1952: 
«Ikke noe annet sted har, både ved sin natur og historie, kunnet kap-
pes med Dovrefjell som passelig og lett forståelig symbol for Norge 
og det norske».
I en artikkel fra oktober 2009 med orientering om Dovrefjell - Sunn-
dalfjella nasjonalpark, skriver Miljødirekotatet dette: «Enig og troe 
til Dovre falder», sverget eidsvollsmennene i 1814 og gjorde Dov-
refjell til Norges nasjonalfjell. Det er en sterk bekreftelse fra det 
offentlige Norge på hvilket fjell som er landets nasjonalfjell. Også 
Gro Steinsland, som er vår fremste forsker innen norrøn religion og 
mytologi, og kanskje er den som kjenner Dovrefjells kulturhistorie 
best av alle, går svært langt i å bekrefte nasjonalfjellet i sitt praktverk 
av ei bok «Dovrefjell i tusen år» fra 2014. 

SNØHETTA, KRONEN PÅ DOVREFJELL
Som det høyeste punktet på Dovrefjell, faller det naturlig at Snøhetta blir 
å betrakte som selve nasjonalfjellet. Snøhetta er bokstavelig talt kronen på 
skaperverkets Dovre. Med sine fire taggete topper kan fjellet minne om 
en krone også, der det reiser seg fra platået i vakre, rene linjer, pyntet med 
glitter og stas av den evige snø. Til alle tider har Dovrefjell vært den viktig-
ste fjellovergangen mellom sør og nord. Velplassert midt på norgeskartet 
bærer det eksemplet på hva som er fjell-Norge med glans. Ingen reisende 
over Dovre kan unngå at blikket vandrer mot dette vakre fjellet.
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FAKTA OM SNØHETTA
Snøhetta måler 2.286 moh., og er med det det 24. høyeste fjellet i 
Norge, og det høyeste nord for Jotunheimen. Snøhetta har fire selv-
stendige topper: Vesttoppen (2.253), Hettpiggen (2.255), Midttop-
pen (2.278) og Stortoppen (2.286). Midttoppen er tilgjengelig kun 
for folk med klatreerfaring. De andre toppene er tilgjengelig for folk 
med normal bra kondisjon. Fra Snøheim kan en regne 5 – 6 timer 
effektiv gangtid tur-retur til Stortoppen. Snøhetta ble første gang 
besteget i august 1801 av bergviteren Jens Esmark, og en må anta at 
det var til Stortoppen.  

NASJONALFJELL: Det 
står i også i klartekst på 
nettsiden www.miljodirek-
toratet.no at «Enig og troe 
til Dovre falder», sverget 
eidsvollsmennene i 1814 
og gjorde Dovrefjell til 
Norges nasjonalfjell.
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TOPPTUR I

Lofoten
TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

Hermannsdalstinden (1.029 moh.) er det høyeste 
fjellet i Vest-Lofoten. Skal du til Lofoten i sommer? 
Da anbefaler jeg at du tar en dagstur på dette fjellet. 
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KREVENDE: Hermannsdalst-
inden (toppen til venstre) med 

Lofoten Turlags hytte Mun-
kebu i forgrunnen. Til høyre 

for Hermannsdalstinden står 
Klokkaåttetinden (869 moh.). 
Du må beregne 10-14 timer 
på denne krevende fotturen 

tur-retur Sørvågen- Her-
mannsdalstinden.

Foto: Knut Stensen
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Ruteopplysning 
Telefon: 177
177nordland.no#travelpassnordland
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EXPLORE
LOFOTEN

Travel Pass Nordland er reisekortet som gir deg muligheten til å reise så mye du vil med hurtigbåt 
og buss i hele Nordland i sju dager for kr 990. For barn til og med 15 år koster reisekortet kr 495. 
Travel Pass Nordland kan kjøpes i appen Billett Nordland, på ditt nærmeste turistkontor eller ombord 
i alle våre busser og båter. Planlegg din reiserute på 177nordland.no

Les mer og bli inspirert på 177nordland.no/travelpass

Det unike landskapet og kjente fjelltopper som Reinebringen
og skottinden, gjør at Lofoten passer perfekt for deg som elsker 
toppturer. Hvilke fjell du ønsker å bestige, er opp til deg. Vi står 
for transporten. God tur!

FRILUFT LOFOTEN

SØRVÅGEN

Det er to hovedruter opp til Hermannsdalstinden. En 
lang fottur som starter i Sørvågen (ca. 9 km) og den 
kortere men mye brattere ruten som starter med en 
fergetur fra Reine til Forsfjorden (ca. 5,5 km).
 
Vi gikk fra Sørvågen. Vi måtte jo opp på Hermanns-
dalstinden. Tåka var tett, men glimtvis fikk vi sett bit-
te litt av toppen på vei opp. Landskapet preges av steile 
fjell og smale strandflater. Her finnes Europas eldste 
bergarter, ca. tre milliarder år gamle! Denne turen ble 
vår mest spektakulære topptur i Lofoten.  

Fra Sørvågen går stien opp og inn til turisthytta Mun-
kebu. Det tar et par timer. Ferden videre går nedover 
en skråning, oppover igjen mot et vann som heter 
Krokvatnet. Videre langs vannet slakker terrenget noe, 
før det bare blir brattere, brattere og brattere. Siste 
stykket opp til toppen er krevende. Nesten klatring. 
Snørenner må forseres. Store steiner må passeres. Sma-
le partier med flere hundre meter rett ned på siden. En 
tøff tur, selv om du ikke lider av høydeskrekk. Vi tok 
toppen i tett tåke. Kanskje bra det… for vi fikk aldri 
sett hvor høyt ned og bratt det var der oppe.

Du får en noe merkelig følelse der du står og ser opp på 
de spisse fjellene. At tåkebygene kommer og går hele 
tiden gjør opplevelsen enda sterkere. Lyset skifter fort. 
Alt er i forandring, men fjellene står fast. Du føler deg 
liten. Det oser majestetisk storhet av fjellene i Lofoten. 
Kanskje fordi du har fjellene så tett innpå deg hele 
tiden. Litt fryktinngytende. Litt skummelt kanskje? 
Men tanken slipper aldri taket: Skulle så gjerne vært 
oppå toppen der og sett hva som er på baksiden…  

STORE STEINER: Det er bratt 
oppover. Snørenner og store 
steiner må forseres. Utsikten er 
formidabel. Fjellet har stupbratte 
sider mot botner i øst og sør og 
mot havet i vest, som bare ligger 
vel en km i luftlinje fra toppen.
Foto: Bjørn A. Esaissen
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EXPLORE
LOFOTEN

Travel Pass Nordland er reisekortet som gir deg muligheten til å reise så mye du vil med hurtigbåt 
og buss i hele Nordland i sju dager for kr 990. For barn til og med 15 år koster reisekortet kr 495. 
Travel Pass Nordland kan kjøpes i appen Billett Nordland, på ditt nærmeste turistkontor eller ombord 
i alle våre busser og båter. Planlegg din reiserute på 177nordland.no

Les mer og bli inspirert på 177nordland.no/travelpass

Det unike landskapet og kjente fjelltopper som Reinebringen
og skottinden, gjør at Lofoten passer perfekt for deg som elsker 
toppturer. Hvilke fjell du ønsker å bestige, er opp til deg. Vi står 
for transporten. God tur!
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BLIKKSTILLE: Vi fikk en nydelig dag i havkajakkene på 
turen utover Nærøyfjorden. Ikke en krusning på vannet. 
Sola skinte fra knallblå himmel. 
Foto: Bjørn A. Esaissen
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NÆRØYFJORDEN
 – ET PADLEPARADIS

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
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Nærøyfjorden ligger i Aurland kommune i Sogn og 
Fjordane. Fjorden er en klassisk turistattraksjon i ver-
densklasse. Fjellmassivene rundt fjorden er gedigne, 
med brusende fossefall. Flere steder langs fjorden er det 
små sandstrender og grønne lommer som er perfekte 
raste- og teltplasser for havpadlere. Vi brukte flere timer 
på ei lita, idyllisk strand, vel ei mil ut i fjorden fra den 
innerste bygda Gudvangen.

Rammen for denne padleturen var perfekt: Sola strålte 
fra en knallblå himmel. Havet lå blankt og blikkstille. 
Stupbratte fjell med snøflekker på toppene. Ville og 
brusende fosser veltet ned i havet. Irrgrønne gressletter 
med små hus og gårder. Små strender med hvit sand og 
stein lå der og lyste som idylliske oaser langs sjøkanten.

DRØMMEDAG 
Vi kjørte E 16 til Gudvangen innerst i Nærøyfjorden. 
På kartet så vi at det gikk en blindvei på vestsiden av 
fjorden. Veien går inn til ei lita bygd som heter Bakka. 
Vi kjørte noen kilometer innover før vi fant en fin par-
keringsplass. 

Det var en ganske bratt skråning ned til fjorden. Ikke 
lang skråning, men det ble tungt nok å bære fullastede 
kajakker nedover. Nytelsen var desto større da vi endelig 
kunne gli utpå vannet. Padletak etter padletak. Frihets-
følelsen kom snikende. Stillheten ble kun brutt av et 
par store båter og skrikende måker. Det var varmt og 
vindstille. En drømmedag for havpadling.

Vi padlet litt på kryss og tvers utover fjorden for virkelig 
å få med oss detaljene på de flotte gresslettene, sand-
strendene og de gamle bygningene. Mange andre pad-
lere hadde funnet sjøveien denne dag og teltleirene var 
mange på østsiden av fjorden.
 
På omtrent fjordens smaleste punkt, slo vi leir på ei lita 
strand. Der holdt vi til i flere timer, helt til sola gikk bak 
fjelltoppene og kastet skygge på vår del av fjorden. På 
vei tilbake slapp jeg ut en liten sluk som dinglet etter 
kajakken. Ved et bekkeutløp hogg det til. Etter en fin 
kamp lå det en smellfeit sjøørret på kiloen i håvnettet. 
Kveldsmaten var sikret.

Nærøyfjorden er den vakreste og villeste 
av sidearmene til Sognefjorden. En tur til 
denne fantastiske naturperlen på Vestlan-
det vil ta pusten fra den mest blaserte. Vi 
sjøsatte kajakkene og gled sakte utover 
den blikkstille havflaten.

RUVENDE FJELL: Man føler seg litt liten 
der man sitter i en kajakk og titter opp på 
de stupbratte fjellene.
Foto: Bente Risan
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NÆRØYFJORDEN
Nærøyfjorden ble i 2005 registrert på UNES-
CO sin verdensarvliste. Nærøyfjorden er en 
sidearm til Aurlandsfjorden som igjen er en 
sidearm til verdens lengste ikke-isdekte fjord, 
Sognefjorden. Cirka midtveis i fjorden kaster 
de to flotte fossene Odnesfossen og Styvefos-
sen seg utfor fjellet, og nærmere munningen 
av fjorden er det Lægdafossen som imponerer.
Fjorden er 17 kilometer lang, kun 250 meter 
på det smaleste, og fjellene i området strekker 
seg opptil 1.800 meter.

Store deler av landskapet rundt Nærøyfjorden 
er urørt natur. Tekniske inngrep finnes ikke 
her.  Formålet med Nærøyfjorden landskaps-
vernområde er å ta vare på et vakkert og egen-

artet natur- og kulturlandskap fra fjord til fjell. 
Dette storslåtte landskapet er formet av isbre-
er og har et mangfold av plante- og dyreliv. 
Hjorten stortrives oppe i de bratte fjordliene. 
Ovenfor skoggrensa finnes det villrein. I fjor-
den svømmer både nise og steinkobbe.

Kulturlandskapet består av slåtteteiger, beite-
landskap, stølsområder, gårdsbruk og kultur-
minner. Kulturlandskapet er skapt av aktiv 
landbruksvirksomhet gjennom hundrevis av 
år. Langs fjorden ligger flere veiløse grender og 
forteller om en tid da fjorden var den viktigste 
ferdselsåren.

Kart: Turkart Stølsheimen-Nærøyfjorden 
1:100.000 og turkart Nærøyfjorden 1:50.000.

IDYLLISK STRAND: Vi fant ei 
nydelig strand med hvit sand 
og hvite småsteiner. Der ble vi 
værende til floa tok oss og sola 
forsvant bak fjelltoppene.
Foto: Bjørn A. Esaissen
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Tusen takk for superflotte bilder på vår bryllupsdag!

Vi er veldig fornøyde og har fått masse skryt av venner og familie! 

Dere har virkelig klart å fange vår kjærlighet og dag - tusen takk!

Det er dere som skaper øyeblikkene.
Vi bare sørger for at dere vil huske dem for alltid. 

Om fotografene 
Karen og Jakob Storm er ektepar, foreldre og fotografer. 
Fordelen med å være to er mange, også når det skal fotograferes. 
Sammen gjør vi det minnerikt og komfortabelt for brudeparet.

FERRYTALES@STORMLETH.NO     |     +47 472 47 419     |     WWW. STORMLETH.NO

@STORMFOTOGRAFENE
Her deler vi øyeblikkene:

– Karoline og Andreas, 2017

FRILUFTSLIV-KAMPANJE!
15% på heldagsfotografering

Gjelder ikke i perioden 1.mai – 1.september 2018
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ELLEVILLE KAMPHANER: 
Det virker som en kamp på 
liv og død. Skarpe nebb og 
klør, harde vingeslag, alt er 
lov i den vakre men brutale 
kampen.
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VÅRENS 
VAKRESTE SKUESPILL

Tekst og foto: Bjørnar Valstad
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967

Gift med Hanne Staff. 
To barn Fanny (12) og Kaja (8).

Friluftsentusiast og amatørfotograf 
med sansen for fjell og det enkle 

friluftsliv sommer som vinter. 
Født og oppvokst på Stjørdal i 

Trøndelag. Store deler av 
barndommen tilbrakt i et tomanns 

fjelltelt sammen med to friluftsglade 
foreldre, storebror og en hund. 

Nå bosatt i Nittedal utenfor Oslo og 
arbeider som avdelingsleder ved 

elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.

NETTSIDE: WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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Klokka er ikke mer enn 03.30 og jeg har ikke sovet 
et øyeblikk siden vi la oss i soveposene ved 18- tiden. 
Lyset i vårnatta er fantastisk og jeg nyter å se opp på 
stjernene og studere den tynne nymånen som henger 
over de mørke silhuettene av skogen rundt myra. Det 
er så vakkert stille her inne i de nærmeste villmarks-
områdene til hovedstaden.

Plutselig skjærer de første karakteristiske «tsjuhu» 
igjennom nattemørket. Nakkehårene mine reiser seg 
og jeg speider forventningsfullt ut i den mørke natta. 
Det er alt for mørkt enda, men lydene og vingeslag 
fra fugler som lander i tretoppene rundt oss skaper 
om forventning om at vårens vakreste eventyr er på 
gang. 
Vi ligger godt etablert i kamuflasjeteltet i et åpent 
myrområde noen mil øst for hovedstaden. Det er natt 

1. SPENNENDE: I god posisjon ligger 
jentene og skuer ut på det som skjer. 
Det begynner å bli tett med fugl rundt 
myra.

2. ORRHØNER: Det er natt til 1.mai og 
håpet er at det er selveste «høneuka» 
som er på gang.

1

2
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til 1.mai og håpet er at det er selveste «høneuka» som 
er på gang. Ved siden av meg ligger frua og våre to 
barn. Det er deres første spillnatt. Jeg håper de får en 
opplevelse de aldri vil glemme. Orrfuglleik er spek-
takulært!

Dette stedet er nytt for meg. Men jeg håper at tipset 
fra en gammel krok jeg traff i sommer holder stikk. 
Jeg var her på skogtur og traff en lokal original som 
var lommekjent i området. Jeg spurte om han kjente 
til fine spilleplasser i områder. Da jeg spurte forventet 
jeg ikke noe ærlig svar, men han sa «gå opp på toppen 
av åsen her, legg deg i den største myra, den med mye 
mosemyr, og jeg skal garantere store mengder fugl». 
Jeg var usikker på om han dro en skrøne for en bykar, 
men valgte å følge tipset. Det viste seg å være lurt.

Klokka er 04.30 og det kommer flere og flere fugler 
til området. Lydene blir mer intense og natten går 
over til grålysning. Plutselig sitter det en orrhane i 
tørrfuru rett over kamulasjenettet, kun en meter over 
hodet på resten av familien. Det er på tide å få vekket 
barna før det hele braker løs.

I perfekt posisjon ligger vi og skuer ut på det som 
skjer. Det begynner å bli tett med fugl rundt myra. 
Den første orrhanen tar sats og lander i myra og 
spankulerer stolt rundt med høylydt «tsjuhu». Det 
kommer tilsvar fra utfordrere, men ingen kommer og 
utfordrer førstemann. Spent venter vi på at det skal 
komme flere. Tiden går, men lite skjer annet en vold-
som kjeftbruk fra nesten hver eneste tretopp. Plut-
selig oppdager vi flere orrhøner som har landet i en 
større furu midt i spillmyra. Så skjer det noe. Som om 
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det er koordinert, kommer den ene orrhanen etter 
den andre deisende ned på arenaen. Vi prøver å telle 
og kommer til at det er nærmere 20 fugler som kas-
ter seg inn i kampen om damenes gunst. Fantastisk 
vakre fugler forsøker å overbevise hønene om at de 
er størst og sterkest. Enkelte ungfugler blir kjeppja-
get til utkanten av myra og intensiteten i spillet øker. 
Plutselig tar den første høna sats og lander midt blant 
kamphanene. Spillet tar helt av og slåsskampene blir 
mange. Det virker som en kamp på liv og død. Skar-
pe nebb og klør, harde vingeslag, alt er lov i den vakre 
men brutale kampen. Selv hønene spenner opp ha-
lefjæra og sloss. Dette er selveste høneuka, uten tvil!

Det er en intens opplevelse. Kaklingen, lukten av vår 
og solstråler som reflekteres i blåsorte fjær og ildrøde 
øyebryn. Dette er et magisk øyeblikk. Jeg kjenner at 

jeg er lykkelig som får vist frem norsk natur på sitt 
vakreste til neste generasjon.
Solen stiger og vinnerne får sin belønning i det hø-
nene legger seg til rette i lyngen. Neste generasjon 
orrfugl blir produsert rett foran øynene våre. For en 
morgen! 
Etterhvert roer spillet seg ned og vi ligger tålmodig 
og venter på at de siste fuglene skal ta til vingene. 
Når det hele er over pakker vi ned og finner en fin 
frokostplass. Sterke opplevelser deles under en varm 
vårsol før vi trekker hjemover. Neppe siste tur til den-
ne spillmyra for denne familien!

TIPS FOR Å LYKKES MED ORRFUGLLEIK:
• Spør lokalkjente eller bruk en tidlig morgen på 

rekognosering i et område du tror kan ha spillak-
tivitet. Orrfuglen har gjerne spillplass på høyt-
liggende myrområder omgitt av eldre furuskog.

• Ta turer på forhånd og se etter spor (ekskremen-
ter under store furuer, fjær på myra). Finner du 
først en spillplass kan du være sikker på at orrfu-
glen dukker opp igjen.

• Orrfuglene kommer gjerne inn mot spillmyra 
på kvelden før sola går ned. Forsøk derfor ikke 
å snike deg innpå fugler på morgenen. Etabler 
skjul dagen før (ettermiddag) og kom til ro tidlig 
(ikke brenn bål og ha aktiviteter ved skjulet).

• Bruke kamuflasjenett, telt, lavvo eller presen-
ning. Sørg for at du har mulighet til å se orrfu-
glen uten at den ser deg.

• Kle deg godt og ligg på et godt underlag i en god 
sovepose. Vårnatten kan være kald.

• Fuglene starter gjerne forspillet i grålysninga. 
Vær forberedt på aktivitet et par timer før sol-
oppgang.

• Ha respekt for fuglene og vær lydløs til fuglene 
har dratt.

FRILUFT NATURFOTO

1. I TRÆRNE: 
Plutselig oppdager vi 
flere orrhøner som har 
landet i en større furu 
midt i spillmyra.

2. KAMOTELT: Bruk 
kamuflasjenett, telt, 
lavvo eller presen-
ning. Sørg for at du 
har mulighet til å se 
orrfuglen uten at den 
ser deg.

1
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Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

   TØFFERE
RASKERE

  3,5 TONN HENGERVEKT

RIMELIGERE

LAVERE EIERKOSTNADER
OG ENDA MER UTSTYR

HØYERE LASTEEVNE

Velg mellom Pick Up, Magnum, Trooper, Arctic Trucks eller ADR utgave: Magnum: Mountain top 
roll cover, veltebøyle, panserlist, frontbøyle og vindavviser KUN kr 25.000,-. Trooper: Hard Top 
og bedliner KUN kr 20 000,-. Arctic Trucks: Med en AT35 ombygging kan du utfordre bilen din på 
noen av de røffeste veiene i verden. ADR: Ferdig ADR-bil leveres utstyrt med lovpålagt utstyr, 
King Top og godkjente papirer. Vi har biler på lager for rask levering.

INTRODUKSJONSPRIS FRA KR 309 992,- EKS MVA (364.900,- inkl mva)

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,-
18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm
Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol  - USB-kontakt - 8 høyttalere 
Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling
Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm

LEASING 
2.487,- 

PR MND EKS MVA

*

*Leievilkår: Isuzu 4d automat inkl.: Bedliner, Met.lakk, Vinterhjul, Matter.
36mnd/60.000km. Startleie: kr. 50 000,- eks.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95% 
Totalpris: kr. 144 2532,- eks mva. I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid.

BILER PÅ LAGER 
FOR RASK LEVERING

*Priser eks mva. Frakt kommer i tillegg.  Co2 183-205. Forbruk blandet kjøring fra 0,68l

o

1603 km/0,47l
pa en tank

maxrun

Pick-up Black Edition Trooper Magnum Arctic Truck 35 Arctic Truck 33

VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

PICK-UP OF THE 
YEAR 2018

VINNER AV WHATVAN? PICK-UP OF THE YEAR 2018

Isuzu D-Max Rock 2018 Friluftsliv nr 2.indd   1 09.04.2018   15:20
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI
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SKOGENS 
TROMMESLAGERE

FLAGGSPETT: 
Flaggspetten har 

landet på toppen av en 
stubbe utenfor kamu-

flasjen. Spenningen er 
til å ta og føle på. Jeg 

tør knapt puste.
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Det er vår i skogen. Den forsiktige vinden suser mellom de høyreiste 
stammene. Nede i lia hører jeg flaggspetten tromme på et morkent 
tre. Like etter kommer den flygende opp til meg. Den lander di-
rek-te på et dødt tre som helt klar har sett bedre dager tidligere. 
I dag er stammen offer for flaggspettens herjinger. Trommingen 
etterlater ingen tvil om at dette er en ungkar på damejakt. Man 
kan saktens undres over hvordan spettene tåler å hakke løs på solide 
tre-stammer dag etter dag. Svaret ligger faktisk i hodeskallen. Den 
har nemlig en rekke spesielle tilpas-ninger som fungerer som avan-
serte støtdempere. Dermed kan den angripe trærne med full kraft 
uten å måtte bekymre seg for alvorlige hodeskader. 

DEN STØRSTE
Plutselig endres lydbildet fullstendig. I lufta kommer en sort skyg-
ge dansende opp og ned i sin karak-teristiske flukt. Høylydte skrik 
runger gjennom lufta. Slik entrer svartspetten arenaen. Den min-
dre flaggspetten skygger banen idet vår største hakkespett krever 
armslag. Den lander på et tre tjue meter lenger nede og starter sin 

karakteristiske trommevirvel. Slik hamring på trestammen er høy-
lydt, og kan høres over flere kilometer. Ingen tvil om hvem som 
dominerer blant skogens tømmermenn. Den hel-røde kalotten på 
hodet avslører at det er en hann. Svartspetten lever hovedsakelig i 
barblandingsskog på Østlandet, og baserer så godt som alt fødeinn-
tak på ulike insekter. Favoritten er stokkmaur, som den finner under 
barken på gamle råtnende trær.
Etter noen heftige trommevirvler, kommer en ny svartspett flygen-
de. Denne gangen er det hunnen. Hun lander like ved kamuflasjen 
der jeg sitter. Dagens meny består av talg. Det er ikke stort annet 
som duger for arbeidsglade tømmermenn. I motsetning til hannen, 
har ikke hunnen mer enn en rødt nakkeflekk. Det gjør det relativt 
enkelt å skille de to individene. Selv om jeg aldri opplever noen 
hyr-destund mellom de to svartspettene, er det ingen tvil om at 
hormonene bobler. De er stadig borte hos hverandre og flørter litt. 
Senere hører jeg intense skrik nede i skogen. En kamerat opplevde 
at de par-ret seg like utenfor kamuflasjen. Slett ikke umulig at paret 
igjen nyter hverandres nærvær.

FRILUFT FOTOGALLERIET

1
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Aleksander Myklebust (f. 1993) er utdan-
net fotojournalist fra Høgskolen i Oslo 
og Akershus. Han er tatt opp som yngste 
medlem i foreningen Norske Naturfoto-
grafer, og jobber til daglig som journalist i 
Gudbrandsdølen Dagningen. Han er også 
forfat-ter av seks bøker, to alene, og fire 

sammen med andre.

Myklebusts bilder har blitt premiert i en 
rekke internasjonale fotokonkurranser, 
blant annet Nordic Nature Photo Con-
test, Memorial Maria Luisa i Spania og 
«naturfoto-grafenes Oscar» – BBC Wild-

life Photographer of the year. 

Selv om han har en forkjærlighet for det 
enkle friluftslivet, er han også fascinert av 
dyr og fugler. Dette er noe han forsøker å 
spre videre, både gjennom ord og bilder.

For flere bilder, se www.almyfoto.com 

ALEKSANDER MYKLEBUST

HAKKESPETTEN MED TRE TÆR
Et annet sted i landet, i en stor gran drøyt to meter over bakken, 
er det ett hull på størrelse med en liten knyttneve. Fra hullet høres 
stadig høylydt tigging. Det er ungene til tretåspetten som venter på 
mat. Med jevne mellomrom kommer foreldrene innom med ferske 
barkebiller. Fuglene er lite sky, og jeg kan fritt stå og fotografere på 
knapt ti meters hold. Tretåspetten er den eneste av spettene våre 
som foretrekker å hakke ut reirhullet sitt i gran. De andre artene 
velger som regel morkne ospetrær. I tillegg er tretåspetten lite sky, 
og plasserer reirinngangen relativt lavt. Man skulle kanskje tro den 
hadde fått navnet sitt fordi den foretrekker å legge reiret ved foten av 
et tre. Det er ikke tilfelle. Navnet kommer faktisk av at tretåspetten, 
i motsetning til andre fugler, bare har tre tær. De fleste fugler har 
tre tær som vender forover, og en bakover. Tretåspetten har bare to 
som peker framover. Det ser imidlertid ut til å ha liten betydning 
for klatreferdighetene.
Mor og far kommer med mat til ungene omtrent annenhver gang. 
Noen ganger varsler de sin ankomst med et skrik. Andre ganger 

FOTOGALLERI  FRILUFT

1. TRETÅSPETT VÅRRENGJØ-
RING: Det er vår, og tid for den 
store vårrengjøringen. Ungene 
legger igjen små avfallsposer i 
reiret, som foreldrene enkelt kan 
fjerne og slippe ned på skogbun-
nen utenfor reiret.

2. TRETÅSPETT HANN/TRETÅ-
SPETT HUNN: Det eneste som 
skiller kjønnene hos tretåspetten 
er hannens gule flekk på toppen 
av hodet. Tretåspettparet er gode 
foreldre som deler på arbeidet 
med ungene. 

2
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kommer de stillfarende. De lander helst på et annet tre i nærhe-
ten mens de inspiserer forholdene. Ettersom de er meget tolerante 
overfor tobeinte, godtar de det meste. Det er en fryd å studere tre-
tåspettens familieliv på nært hold. Noen ganger kommer foreldre-
ne ut med avfallspo-ser etter ungene i nebbet. Det er hullrugernes 
rundvask. Begge foreldrene er sorte og hvite i fjærdrak-ten. Hannen 
kler seg i tillegg med en kledelig gul topplue. Når de kommer ut av 
hullet etter en visitt, kikker de seg rundt for å sjekke at kysten er klar. 
Da legger man spesielt merke til hannens hodepryd.
Tretåspetten lever i gammel grandominert barskog fra Østlandet og 
nordover. Mest tallrik er den nord for Trøndelag. Lenger sør fore-
trekker den gjerne å slå seg ned i den gamle fjellgranskogen. Den 
er avhengig av gammel skog for å få tak i larver, barkebiller og an-
dre smådyr. Matseddelen gjør tretå-spetten til et positivt innslag for 
skogbrukere som plages av for eksempel barkebiller. 
Til tross for at den er lite sky, kan tretåspetten være vanskelig å få øye 

FRILUFT FOTOGALLERIET

1. SVARTSPETT HANN/SVARTSPETT 
HUNN: Mens svartspetthannen har 
rød topplue, nøyer hunnen seg med en 
rød nakkeflekk. Det gjør det enkelt å se 
forskjell på kjønnene. 

2. FLAGGSPETT II: En morken stubbe 
er en perfekt matbutikk for flaggspetten.

1
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på. Da er gjerne sporene den etterlater seg i jakten på treets kvae det 
sikreste tegnet på artens tilstedeværelse. Sporene danner hori-sontale 
ringer på treet med cirka en centimeters dybde. Det er nok mange 
som har funnet slike spiraler på trærne uten å riktig kunne fastslå 
hva de kommer av. Her har du altså fasiten. 

VIKTIGE FOR ØKOSYSTEMET
Tretåspettens bosteder er meget attraktive på boligmarkedet. Allere-
de året etter at den flyttet ut, finner meiser og andre hullrugere en 
ypperlig bolig der måren ikke slipper til. Spurveugla kan også flytte 
inn – eller bruke det som matbod til sitt vinterlager av mus. Akku-
rat som tretåspetten er uunnværlig for hullrugerne, kan også disse 
artene være viktige for andre arters eksistens. Naturens samspill er 
et avansert dominooppsett der en brikkes fall kan felle hele rekken. 
Derfor gjelder det å ikke tukle for mye med maskineriet.
Vi har i alt åtte ulike spettearter i Norge. Det er flaggspett, dvergs-

pett, hvitryggspett, grønnspett, gråspett, svartspett, tretåspett og 
vendehals. Mens svartspetten er den største, er flaggspetten den 
van-ligste. Hvitryggspetten er den sjeldneste, mens vendehalsen 
uten tvil er den mest spesielle. Med unn-tak av vendehalsen, har alle 
spettene for vane å hakke ut egne reirhull. Det sier seg selv at all hak-
kin-gen sliter hardt på nebbet. Svartspetten kan faktisk miste en hel 
nebblengde hvert år. Heldigvis vokser hakkeredskapet kontinuerlig. 
Dessuten foretrekker de å legge reiret i morkne trær som ikke er så 
van-skelige å trenge gjennom. 
Dessverre er slike trær mangelvare i dagens skogbruk. Alt for mange 
av skogens kjemper nedlegges av hogstmaskiner lenge før de når 
en anselig alder. Mangelen på hekkeplasser er kanskje den største 
trusselen mot spettene våre. Det er imidlertid ikke bare tømmer-
mennene som har boligmangel. Så mye som 30 forskjellige arter har 
tilhold i gamle hakkespetthull. Dermed skaper spettenes bolignød 
ring-virkninger i hele økosystemet. 

FOTOGALLERI  FRILUFT
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VETTISFOSSEN  FRILUFT

VETTISFOSSEN

Vi kjørte riksvei 53 til Øvre Årdal og fulgte skilting mot 
Vettisfossen og Utladalen. Kjøreturen fra Øvre Årdal til 
Hjelle tar bare ti minutter. Vi parkerte ved enden av veien 
og hoppet på sykkelsetet. Vi syklet videre de syv kilome-
terne på turvei/traktorvei fra Hjelle og inn til Vetti Gard. 

Den 4,5 km lange veien fra Hjelle til Vetti Gard ble til 
gjennom fem års dugnadsinnsats og blir med rette kalt Fol-
keveien. 1.500 årdøler var med på dugnad. De bygde blant 
annet fire broer over elva Utla og etter 50.000 arbeidstimer 
i ulendt terreng kunne veien åpnes i 1977. Dette skal være 
en av de største dugnadsinnsatsene på ett enkeltprosjekt i 
Norge noensinne.

1. HENGEBRO: Det var mange idylliske 
partier langs elva Utla på vei inn mot Vettis-
fossen. Vi tok noen avstikkere underveis.
Foto: Bjørn A. Esaissen 

2. VETTISFOSSEN: Fossen ble fredet al-
lerede i 1924. Fossen er et yndet turistmål. 
Cirka 1,5 times gange fra gården Hjelle. 
Foto: Bente Risan

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

Vettisfossen i vakre Utladalen i Øvre Årdal er Norges og 
Nord-Europas høyeste uregulerte fossefall, med et fritt fall på 

275 meter. Vi måtte bare ta turen inn i fossedalens rike.

1 2
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FRILUFT VETTISFOSSEN

UTLADALEN

På Vetti Gard er det mulighet for både middag, 
overnatting og frokost i sommersesongen. På den 
gamle og hyggelige garden er det grønt og frodig. 
En stopp her er en god kontrast til turen gjen-
nom resten av den ville dalen.

Fra Vetti Gard går det en merket sti på cirka hal-
vannen kilometer inn til bunnen av Vettisfossen. 
Ruta til fossen starter fra stidelet like nordøst for 
Vetti Gard. Første del over haugen og bratt ned 
til elva Utla er T-merket. Herfra er stien umer-
ket, men meget tydelig og god. Beregn fire timer 
tur-retur til fossen.

Inne ved bunnen av fossen gikk vi oppover elva 
så langt vi kunne komme. Vi kom nesten helt 
frem til fossen, men snudde da vi ble oversprøy-
tet og våte av alt vannet. 

Etter å ha fotografert og beskuet Vettisfossen 
nedenifra, tok vi turen opp til toppen. Det var et 
skremmende syn og stå på stupet av fossen og tit-
te ned i de voldsomme vannmassene som buldret 
utover fjellkanten.

Dette er en sommertur vi absolutt kan anbefale. 
Naturen er vill og vakker hele veien opp gjen-
nom Utladalen med brusende elv og dundrende 
fossefall. Selve Vettisfossen er en naturperle av de 
sjeldne. Brutal, litt skremmende, trolsk og vann-
massene er øredøvende og kolossale. En mektig 
naturopplevelse. 

Kart: Turkart Jotunheimen Vest eller Turkart År-
dal 1:50 000.

SYKLET INN: Vi syklet innover Utladalen på veien mot Vettis-
fossen. Vi passerte mange fine fosser på veien inn.

Foto. Bente Risan
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JERVEN S.58  |  ÅRETS  FUGL S.64  |  CHILI CON CARNE S.70  |  MELLOM 2 PERMER S.72  |  SKOTRIKS S.76

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Kattelabber på seljetrærne er 
et av de sikreste vårtegnene vi 
finner i naturen.

Kattelabbene ser myke ut, og det er de. 
Fløyelsglatte. De grå, nusselige og deilige 
småskuddene kaller vi kattelabber. Etter 
hvert kommer pollenbærerne fram, og kat-
telabbene blir til såkalte «gåsunger.» 

Seljetrærne kan bli opptil 20 meter høy, 
med en diameter på 40 cm og en alder på 
80 år. Selja blomstrer tidlig på våren, med 
hann- og hunnrakler på adskilte trær. Selje 
vokser best på tørr eller svakt fuktig, sand-
holdig eller kalkholdig leirjord.

Selja er utbredt over store deler av Norge. 
Trærne vokser nord til Hammerfest, og i 
Sør-Norge vokser den helt opp på Hardan-
gervidda til 1.140 moh. 
Selja har en tydelig kjerneved som i fersk 
tilstand er rosa, og som ved tørking går 
over til rødbrunt. Veden er rettfibret og lar 
seg lett både kløve, skjære, dreie, skrelle og 
pusse. 

Historisk har selja vært brukt til ski, rive-
skaft og andre bruksgjenstander – og selv-
følgelig til seljefløyter. 

KATTELABBER
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

PENSUM
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PENSUM JERVEN I BYMARKA

GULO GULO:  Jerv (Gulo gulo) 
er registrert som sterkt truet 

på den norske rødlisten. 
Foto: Wikimedia.
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JERVEN I BYMARKA  PENSUM

JERVEN
TEKST: STEIN ARNE SÆTHER

Dette er utdrag av stoff som har stått på trykk i Adressea-
visen i 2008 og 2017. (Redigert av Steinar Væge).

I 16 år holdt en jerv til i Bymarka i Trond-
heim. At dette sky rovdyret oppsøkte 

menneskene, virker naturstridig. At 
akkurat denne jerven gjorde det, 

er rett og slett en gåte.

SOM FLYKTET 
TIL BYEN
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Hvordan klarte jerven seg i byens bakhage? Hvorfor i all verden 
bestemte den seg for å slå seg til nettopp i Bymarka, med tusenvis av 
turgåere rekende rundt i territoriet?
Jeg begynner å undersøke, leser og ringer rundt. Finner ut at jerven 
har kommet langveisfra, med et dårlig rykte når det gjelder sau – og 
svært dårlige erfaringer med oss tobeinte. Til slutt dukker det opp et 
utfordrende forslag til forklaring.

TRE JERVUNGER SKUTT
Vi gjør et hopp tilbake i tid, til søndag 22. april 2001. Det er ennå 
full vinter i fjellet i Østerdalen. Folk fra Statens naturoppsyn (SNO) 
og Direktoratet for naturforvaltning (DN) tar seg fram med snø-
skuter til Spekedalen, drøyt to mil fra brøytet vei nord i Rendalen 
kommune. Denne dagen er en gruppe på syv–åtte mann klar til å 
«ta ut» jerv på grunn av store sauetap sommeren før.
Øverst i bjørkebeltet, i et område med blokkmark, kommer de over 
spor av jerv og finner fram til det som må være hiet. Åpningen i snø-
en er bare 15 centimeter, og karene tar spaden fatt og arbeider seg 
inn. Snart finner de tre kravlende unger, kanskje seks uker gamle. 
Men tispa er borte. Antagelig har hun gjemt seg i en av de mange 
sidegangene i hiet. Med en 22-kalibret pistol blir de tre jervungene 
effektivt avlivet, uten av mora viser seg.
Oppdraget går ut på å skyte tispa også, så mennene posterer seg 
rundt hiet og venter helt til det blir mørkt. Ingen jervtispe viser seg, 
og i løpet av natten må hun ha klart å snike seg ut.

JERV I BYMARKA!
En dag i februar 2002 oppdager Arnfinn Aune, driveren av det 
tradisjonsrike serveringsstedet Grønlia i Bymarka, underlige spor i 
snøen. Han tar bilder og viser dem til Otto Frengen som forbauset 
kan fastslå at det er spor av jerv. I Bymarka!
 – Dette kan være første gang spor av jervtispa ble observert i hennes 
nye territorium, mener Frengen.
Omtrent på samme tid får Else Klock på Rønningen gård også kon-
takt med det store mårdyret.

 – Hunden min, en liten tibetaner, kom rennende i vill fart mens 
den bjeffet hysterisk og sprang rett inn. Litt senere så jeg ut gjennom 
vinduet og oppdaget noe rart nede på jordet. Hva i all verden var 
dette, tenkte jeg. Senere skjønte jeg det var en jerv.
Else Klock begynner å legge ut matrester fra serveringen, og snart 
blir jerven fast gjest.
 – Den kom gjerne om kvelden eller tidlig om morgenen. En kveld 
så jeg en dame som satt på benken utenfor og spiste matpakken 
uten å oppdage at jerven var bak henne. Senere flyttet jerven over 
til Elgsethytta, hvor den de siste 13 – 14 årene ble matet med vafler 
og kaker.

OVERRASKENDE EKSKREMENTER 
Første gang den dukker opp i Adresseavisens spalter er under «Spør 
Adressa» i februar 2004. Her bekrefter kommunens Haldor Sesseng 
at man over flere år har gjort sikre observasjoner.
En måned senere skriver avisen om en kvinne som mener hun har 
sett en bjørn i Bymarka, men fagfolkene finner isteden spor av jerv. 
Etter hvert blir det samlet inn prøver av ekskrementer som blir 
DNA-analysert. Det er disse som senere avslører hvem den gåtefulle 
jerven i marka egentlig er.
I hiet i Spekedalen i 2001 ble det tatt prøver som allerede var ana-
lysert, og i 2006 oppdager forskerne ved Norsk institutt for natur-
forskning (NINA) i Trondheim at tispa som unnslapp pistolen den 
gang er identisk med jerven i Bymarka!
Oppdagelsen forbløffer alle. Hvordan har den havnet her?

FILMET JERVEN
 – Uten tvil en veldig spesiell historie, sier forsker Øystein Flagstad 
ved NINA. Han jobbet med å finne ut av DNA-prøvene som av-
slørte identiteten til byjerven.
 – Vi vet ikke hvorfor jerven har funnet på å vandre til Trondheim av 
alle steder. Selv om uttaket i hiet må ha gitt jervtispa en sterk følelse 
av utrygghet, er det uvanlig at de forlater territoriet. Når hun likevel 
gjør det, må det være tilfeldig at hun havnet her, sier Flagstad.
Fullt så sikker på at tilfeldighetene har ført jerven til Trondheim er 
ikke Anders Lamberg. Han er også biolog og driver et firma som 
spesialiserer seg på videoopptak av dyr i felt. Mens jerven var fast 
matgjest på Rønningen, gjorde han sammen med Steinar Grønnes-
by fra Trondheim kommune vellykkede bildeopptak av jerven. Tro-
lig er dette de eneste bildene som finnes av jerven i Bymarka.

FULGTE UNGENE TIL TRONDHEIM?
Lamberg synes forhistorien og vandringen til jerven er svært in-
teressant, og mener forskerne har vært alt for lite fantasifulle. Hva 
skjedde med ungene etter at de ble skutt? Hvor havnet de? Høyst 
sannsynlig ble de fraktet til Trondheim. Lamberg ser ikke bort fra at 
jervtispa på en eller annen måte har klart å spore ungene.
 – Dyr har evner som vi ikke vet særlig mye om. Vi har en rekke 
eksempler på uforklarlig atferd, og jerven er utstyrt med ekstremt 
god luktesans.
Når jeg senere tester denne hypotesen på Morten Kjørstad, rådgiver 
og rovviltekspert i DN, bekrefter han at de døde jervungene faktisk 
ble fraktet til Trondheim og tatt hånd om av NINA på vegne av 
Viltfondet.
 – Det er klart det er mye mellom himmel og jord, men jeg tror ikke 
noe på at jerven har fulgt etter ungene til Trondheim. Det må være 
en ren tilfeldighet. Det har hendt flere ganger at vi har tatt livet av 
unger og ikke tispe. Det har likevel ikke kommet flere jerver, verken 
til Bymarka eller til området rundt Tunga, sier Kjørstad, som for 
øvrig var med på hiuttaket i Spekedalen i 2001.
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FAKTA OM JERVEN OG FORVALTNINGEN AV BESTANDEN
   TEKST: STEINAR VÆGE

Jerven er det største medlemmet i mårfamilien. Den 
kan bli ca. en meter fra snute til halerot, og han-
nen kan veie opp mot 18 kg, hunnen ca. 10 kg. I 
Vest-Europa finnes den i Norge, Sverige og Finland. 
Jerven har utbredelse også i Russland, Kina, og det 
nordlige USA med Canada og Alaska. Utbredelsen 
av jerven har sammenheng med utbredelsen av 
rein.

Den norske bestanden er i 2017 beregnet til 324 
voksne individer, mens det er registret 40 jervekull. 
Det er det laveste antall jervekull siden 2002. Det 
nasjonale bestandsmålet er av Stortinget fastsatt 
til 39 kull, altså ett kull mindre enn registrert i 2017. 
Det er Statens naturoppsyn (SNO) som kontrollerer 
gamle og nye hiplasser fra februar og utover mot 
sommeren, på leiting etter valpekull. Ut fra registrer-
te jervekull er det Rovdata som beregner hvor man-
ge voksne jerver (over ett år) det er i bestanden.

Hovedføden for jerven er reinsdyr, og jerven var 
opprinnelig utbredt i alle områder hvor det fantes 
rein. I tillegg til rein spiser jerven også smågnagere, 
rev, hare, hønsefugl og sau. Jerven har god nytte 
av smågnagere som føde, og den får fram flest 
unger i gode smågnagerår.

Jerven er vanskelig å jakte på. For å kunne oppfylle 
det politisk fastsatte målet om antall ynglinger per 
år, blir hiuttak brukt aktivt av myndighetene. 
Ved hiuttak graver man seg inn til hiet og avliver 
enten både moren og ungene, eller bare ungene.

I 2015-sesongen ble 102 jerv drept; 50 i lisensjak-
ten og 52 gjennom miljømyndighetenes ekstraordi-
nære tiltak. De ekstraordinære tiltakene inkluderer 
27 jervevalper drept i hiuttak, sammen med 8 
jervetisper. I tillegg ble 17 jerv skutt, mange av dem 
fra helikopter.

I 2016 ble sju hi gravd ut av myndighetene, og 
13 jervevalper drept i hiuttak, sammen med fem 
jervetisper. I tillegg ble ytterligere 19 jerv skutt av 
myndighetene som «ekstraordinære tiltak». I siste 
lisensjaktperiode, 10. september-15. februar, ble 56 
jerv skutt.

I 2017 ble det felt 54 jerver på ekstraordinære uttak, 
herunder hiuttak, mens 70 jerver ble felt under 
lisensjakt. De 114 felte jervene utgjorde 33 prosent 
av den beregnede jervebestanden siste år.
Jerven er en norsk ansvarsart, der mer enn 25 pro-
sent av den europeiske bestanden finnes i Norge. 
Til tross for dette er jervebestanden vurdert som 
sterkt truet på den norske rødlisten.

Hiuttak som metode for å regulere bestanden er 
omstridt. Andre arter er fredet i ynglingtida, mens 
det er gjort unntak for jerven. Miljødepartementet 
trekker fram hensynet til beitenæringa (sau og rein) 
som forklaring på hiuttaket. Naturvernforbundet 
mener at metoden er barbarisk og etisk forkastelig, 
og krever at det blir slutt på hiuttak for jerv. Miljø-
departementet har i vinter signalisert at bruken av 
hiuttak skal evalueres.

I BYMARKA: 
Jervemora fra 
Rendalen ble 

første gang 
observert i By-
marka utenfor 

Trondheim i 
februar 2002. 

Foto: Privat
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HOLDER SEG UNNA SAUEN
Mye er merkelig med jervtispa i Bymarka. Her rører hun verken 
sauer eller lam. Sauebonde Asvar Rye på Byneset bekrefter dette. 
Han har sluppet sau i marka i alle år, men har ikke hatt noen 
problemer med jerven. Andre bynesinger forteller den samme his-
torien. Mange har sett sporene, men få har sett dyret. Etterfors-
kningen min kan ikke bare basere seg på kilder. Jeg finner ut at jeg 
må gjøre et selvstendig feltarbeid. Sent en kveld først i mai sleper 
jeg meg fram på skitten vårsnø innover Vintervannsmyrene. Jeg 
vet at jeg er ute i et latterlig ærend og er glad ingen ser meg. Sjan-
sen for at jervtispa skal finne på å komme forbi soveplassen min i 
morgengryet er mikroskopisk. At jeg har tredd grillpølser inn på et 
par bjørkekvister nede på myra, i håp om å lokke til meg rovdyret, 
burde jeg nok ikke nevne, men seriøsiteten i feltarbeidet mitt er 
allerede underminert. Og hvorfor ikke? Jerven er for lengst bort-
skjemt med vafler og kakestykker hos Else Klock på Rønningen, så 

hva skulle den ha imot pølser og lukt av mennesker? Jeg får noen 
timer og våkner småfrossen like før vekketid. I øst henger sola som 
en diger rød kule over Frosta. Nede på myra er pølsene urørt.

JAKTEN I JOURNALENE
Jerven unnslipper, men jeg vil til bunns.Hva skjedde med de døde 
ungene? Lableder Frode Holmstrøm i NINA kontaktes. Han fin-
ner fram journalen og bekrefter at den 23. april 2001 kom det inn 
tre jervunger uten mor, alle av hunnkjønn, alle ca. 2,5 kilo tunge.
 – Vi tar prøver av slike dyr for forskning. Men deretter kan DN 
gi dem til skoler eller museer etter søknad.
Holmstrøm finner ut at disse tre ungene er sendt til Oksvik skole i 
Lyngseidet, Høgskolen i Hedmark og den siste, med journalnum-
mer 63/01, er tildelt NINA ved prosjektleder Henrik Brøseth. 
Vi ringer Brøseth som på stående fot kan svare at han har den i 
brannskapet som garvet skinn.
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TRE FORKLARINGER
Jeg står igjen med tre mulige forklaringer på jervens tilstedevæ-
relse i Bymarka:
• Den første er den kjedelige og heter kort og godt tilfel-

dighet.
•  Den andre kaller jeg asylsøkerteorien. Jervtipsa ble utsatt 

for en sterkt traumatiserende hendelse i sitt eget hjem. I 
sjokk flykter hun lengst mulig vekk, krysser fjell, elver, 
vann og veier til hun en dag møter Trondheimsfjorden. 
Hit men ikke lenger. Ser seg om og finner Bymarka levelig. 
At hun gjennom sin livsførsel demonstrerer at hun ikke er 
noen sauedreper, får være hennes hilsen til oss tobeinte.

• Den tredje forklaringen, som Lamberg lanserer, er den 
mest vidløftige: Hun var desperat etter å finne igjen unge-
ne og dro etter dem til Trondheim. Jeg har ikke funnet noe 
svar på gåten, men det er tilfredsstillende å ha oppnådd det 
som kanskje kan ha vært jervtispas mål. Jeg har på et vis 
funnet ungene for henne. Et garvet skinn i et skap. Synd 
hun ikke kan få beskjed.

Jerven i Bymarka ble avlivet 28. august 2017. Da var den 
syk og avkreftet. Trolig var den landets lengstlevende 
jerv på 20 år (muligens 22 år). Denne kommentaren ble 
skrevet dagen etter:

Jerven ga oss en leksjon. Vi skal være forsiktig med å romanti-
sere og menneskeliggjøre ville dyr, men jerven som har ruslet 
rundt i Bymarka, er verd noen ord.

På uforklarlig vis kom den hit som «asylsøker» fra Østerdalen 
etter et traumatisk møte med mennesker og skytevåpen i 2001. 
Jerven overlevde et «hiuttak» der alle ungene hennes ble skutt. 
Da er det en viss rettferdighet i det at den nå slapp en pinefull 
død og isteden fikk dødshjelp av den samme etaten som ville 
skyte henne for 16 år siden.

Jervtispa var angivelig sauedreper. Det har hun motbevist. I 
Bymarka har hun ferdes blant sauer uten å ta så mye som et 
lam. Jeg tviler på at jerven var avhengig av vafler. Den lever 
helst av kjøtt, gjerne fra åtsler, men satte nok også pris på lett 
tilgjengelige kalorier.

Uten å ha møtt den, har jeg hatt et nært forhold til den ekso-
tiske gjesten. Flere ganger hver eneste vinter, på turer utenfor 
løypene, har jeg sett de karakteristiske sporene. Vissheten om 
at Bymarka kan være leveområde for en skapning som vanligvis 
hører hjemme i øde fjellstrøk, har beriket turopplevelsen for 
mange flere enn meg. Jerven, omstridt og utryddingstruet, ut-
stråler styrke, overlevelsesevne og ikke så lite mystikk.

Det er en gåte hvordan den havnet i utkanten av en stor by. 
Den mest vidløftige forklaringen som har vært lansert, er at 
den rett og slett fulgte etter sine døde unger som ble fraktet til 
Trondheim.

Jerven har satt i gang mange tanker: Om verdien av at deler av 
Bymarka får beholde et villmarkspreg. Om vårt problematiske 
forhold til rovdyrene – og om dyrenes plass i naturen. Kanskje 
kan vi til og med reflektere over hva det betyr at vi mennesker 
har oppkastet oss til å være forvaltere av alt liv på jorden.

Bymarkas ensomste vandrer har satt flere spor enn de vinden 
visker ut.

1. «EVIG LIV»: Vaffeljerven fra 
Bymarka utenfor Trondheim har 
fått et «evig liv» på Det Kongelige 
Norske Videnskapers Selskaps 
Museum i Trondheim, hvor den i 
dag er utstilt og er blitt en av 
hovedattraksjonene ved museet. 
Foto: Steinar Væge

2. VAFFELJERVEN: I Bymarka 
oppsøkte jervemora regelmessig 
Elgsethytta, hvor den ble matet 
med blant annet vafler og 
kakestykker. 
Foto: Privat

1

2
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TJELDEN 
er Årets fugl

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Norsk Ornitologisk Forening har siden 1992 
valgt ut en fugl som det skal rettes spesiell fokus 
på. I år er det en ”kjenning” med langt rødt nebb, 
rosa bein, røde øyne og fin ”stasdress” i sort og 
hvitt. Den varsler at våren er i anmarsj når den 
dukker opp i slutten av februar ved kyst og sjø.  
Den norske hekkebestanden av tjeld er anslått 
til å være 50.000- 100.000 par. Den er derfor 
en av de mest tallrike hekkende vadefugler. Den 
hekker i våre fylker, til og med i innlandsfylkene 
Oppland og Hedmark. De langlivede vadefu-
glene vender tilbake til faste hekkeplasser hvert 
år. Ringmerking viser at tjelden kan oppnå høy 
alder. En fugl i Nordland ble 34,5 år gammel, 
født det året Oddvar Brå brakk staven. Den 
lever av skjell, muslinger og snegler. I løpet av 
august og september har tjelden langs norske-
kysten satt kurs for utlandet. Men ikke så langt.  
De fleste drar til kysten av Danmark, Tyskland 
og Nederland og østkysten av England. Selv om 
den virker tallrik i Norge, er tjelden kommet inn 
som nær truet (NT) på den globale rødlisten til 
Verdens naturvernunion (IUCN). Det anslås at 
industriell høsting av muslinger er en av årsake-
ne til bestandsnedgangen. At den er valgt som 
Årets fugl er fordi ornitologer mener at det er all 
grunn til å følge nøye med på utviklingen også 
her til Norge. 
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Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for  
Lindesnesregionen 
www.iflir.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.friluftsrad.no/polarsirkelen

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd 
www.midt-troms.no/friluftsrad

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

EYVIND LYCHESV 23 B, 1338 SANDVIKA 
TLF: 67 81 51 80 | WWW.FRILUFTSRAD.NO

På disse sidene presenterer Friluftsrådenes Landsfor-
bund i samarbeid med de lokale friluftsrådene aktu-
elle friluftstiltak, informasjonsmateriell og annet av 
interesse for friluftsfolk.Friluftsrådene er interkom-
munale samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 
initierer aktivitetstiltak og er høringspartnere i saker 
som angår friluftsliv. Friluftsrådene har valgt forskjel-
lige arbeidsformer, men alle svarer gjerne på spørsmål 
om friluftsmuligheter og arrangementer i egen regi-
on. 27 Interkommunale friluftsråd med 239 med-
lemskommuner, som dekker over 80 % av landets 
befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Alle årstider har sine friluftslivskva-
liteter. Sommeren med varme dager, 
bading, turgåing og lyse kvelder til 
sein aktivitet. Høsten med jakt, 
bær- og sopplukking, mørke kvel-
der med hodelykttur i egen verden. 
Vinteren med barfrost, gnistrende 
skiføre, stjernehimmel og fullmåne.

Likevel – det er noe helt spesielt 
med våren. Særlig etter en lang og 
snørik vinter som i år. Gleden over 
hestehov og blåveis som titter fram, 
museøre på bjørka og lyse kvelder 
der gulspurven strever med å telle til 
sju. For friluftsrådene er det ei travel 
tid. Særlig for de som har ansvar for 
hundrevis av friluftslivsperler langs 
kysten. Brygger skal etterses, stu-
pebrett monteres, toaletter vaskes - 
kanskje beises, turvegene etterses og 
antakelig må noen skilt og informa-
sjonstavler rettes opp. Men det er 
lystbetont arbeid. Det er en glede å 
sette i stand friluftslivsområdene og 
se fram til at de fylles av mennesker 
i alle aldre som nyter naturen, opp-
levelsen, fellesskapet og aktiviteten.

Det som definitivt ikke er sam-
me gladsaken, er at vi enda en vår 
må gå i gang med søppelplukking. 
Store mengder plast, isopor, fiske-
redskap og annet har også i vinter 
flytt i land. Og jammen er det ikke 
fortsatt folk langs kysten som sjøl 
bruker sjøen og strandsona som 
avfallsplass. Dels for det vesle sjo-
koladepapiret som var så fryktelig 
tungt å bære med hjem, og dels for 
møbler, bildekk og vaskemaskiner 
som det er så utrolig langt å kjøre til 
nærmeste avfallsplass. Vi har skjønt 

for seint at havet ikke sluker søppel. 
Egentlig er det helt til pass for oss 
at havet kaster søpla tilbake på de 
fineste badeplassene og legger igjen 
død hval og fugl med plast i magen.

Igjen skal vi mobilisere for stor-
dugnad for søppelplukking langs 
kysten. Heldigvis stiller tusenvis 
opp fordi de er så glad i kystnaturen 
og vil ta vare på den. Hold Norge 
rent gjør en formidabel jobb med å 
mobilisere, organisere, motivere og 
registrere. I vår får vi ekstra drahjelp 
fra NRK som virkelig retter søke-
lyset mot marin forsøpling som en 
av vår tids største miljøutfordrin-
ger. Myndighetene har bevilga mer 
midler enn noen gang for å støtte 
opp om arbeidet.

Friluftsrådene gjør sin del av job-
ben. De kjenner kysten, har red-
skap og utstyr, og kan både koor-
dinere dugnader, sørge for henting 
av innsamla søppel og rydde på 
områder som ikke egner seg for 
dugnad. Vi gjør det som en viktig 
del av vårt samfunnsansvar, og ar-
gumenterer for en landsdekkende 
skjærgårdstjeneste som kan være en 
profesjonell støttespiller for rydde-
dugnadene. Men vi drømmer om 
en annen vår. Vi drømmer om en 
vår der kysten er fri for søppel. Vi 
drømmer om en rein vår. Vi drøm-
mer om en vår der vi kan bruke 
kreftene på å legge til rette friluftsliv 
for flere. Vi drømmer om en vår der 
vi kan bruke ressursene på å ta med 
barn ut for å oppleve friluftsliv og 
vise verdien av å forvalte naturen 
bærekraftig.

DRØMMEN OM 
EN REIN VÅR

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

MANGE GODE TILBUD PÅ AKTIVITETSSIDEN I SOMMER!

Fotballskole? Eller hva med å prøve friluftskole? 
Tilbudet er godt, velprøvd og fjor fikk nesten 4000 unge under 13 
år være med på friluftsskole. Friluftsskolene finnes over hele landet 
og har en egen webside hvor du kan finne en skole i nærheten av 
der du bor. 
Webside: http://friluftsskole.no/

Friluftsskolene skal være et ferietilbud i nærmiljøet for barn og 
ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. 
Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon 
til friluftsliv og arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager. Det kan være 
én overnatting, men det er ikke et sammenhengende leirtilbud. Fri-
luftsskolen er åpne for alle. 

Friluftsskolen er utviklet i et samarbeid mellom Den Norske Turist-
forening og Friluftsrådenes Landsforbund.

Aktiviteter som deltakerne får holde på med kan være å lære å bru-
ke kniv, øks og sag. Noen skoler har padling, roing og seiling og 
andre vannaktiviteter på programmet. De som deltar får lage mat 
ute og mange andre morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.

FRILUFTSFOLKET SAMLES I ALTA
Aldri før har landskonferansen vært arrangert så langt nord
Midtnattsol, lyse sommernetter og et program med befarin-
ger og inspirerende tema. Med dette lokker Finnmark Fri-
luftsråd til årets landskonferanse. Landets nordligste frilufts-
råd er fortsatt ferskt, men har likevel klart å få alle fylkets 
19 kommuner med i samarbeidet. Og det skal merkes når 
friluftsfolk fra hele landet samles i Alta i juni. Even Borthen 
Nilsen sier konferansen starter med et besøk til landets mest 
omdiskuterte kraftverk. 
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Velkommen til Alta. Vi kan friste med et allsidig program i et mektig 
fylke, sier Hugo Tingvoll (t.v.) og Even Borthen Nilsen i Finnmark 
Friluftsråd. Foto: Finnmark Friluftsråd.

Friluftsliv tett på storhavet. Slik er det for mange i Finnmark. På 
Sørøya, også kalt den grønne øya i nord, skal det investveres 
mange millioner i nye turhytter, med bygging av turveier og 
merking av stier. Foto: Finnmark Friluftsråd.

Dagsturhytter og turstier skal få flere ut på tur. Arkitekt-
kontoret Biotope i Vardø vil på landskonferansen presentere 
samarbeidet med kommunene i Finnmark. Små bygg som dette 
i Kongsfjord vil det bli flere av dersom Finnmark Friluftsråd får de 
som de vil. Foto: Tormod Amundsen. 

Mange år har gått siden konfliktene rundt utbyggingen av 
Altaelva. Hva skjedde og hva lærte vi? Vi får med oss tidli-
gere statsråd Odd Eidar Dørum og folk som var sentrale i 
folkeaksjonen mot Alta-Kautokeinovassdraget på konferan-
sens åpningsdag. Jeg tipper at det får mange også vil være 
en opplevelse å vandre rundt på den mektige demningen, 
samtidig som det blir informasjon om situasjonen for Alta, 
laksen og friluftslivet. Det er ikke bare på åpningsdagen at 
det blir mye mektig natur med smak av lokal mat og kultur. 
At konferansen er lagt til Finnmark vil deltakerne merke på 
mange måter, sier Even Borthen Nilsen. 
Friluftsrådets fagleder fortsetter og sier at befaringer er en 
viktig del av programmet når friluftsråd, friluftslivsorganisa-
sjoner og ansatte fra kommuner og fylkeskommuner møtes.  

 I fjor samlet konferansen i Bergen mer enn 150 deltakere. 
Vi er spent på at like mange tar turen til Alta. Mye skjer 
innendørs, men befaringer der vi presenter litt av det Alta 
og Finnmark har å by på, høres også med. Derfor kan del-
takerne velge om de vil lære med om bedrifter i Alta som 
har skapt arbeidsplasser av natur og friluftsliv og byens uli-
ke muligheter for studenter som vil lære mer om friluftsliv. 
Sykkelbyen Alta, padling på Altaelva, Alta museum med det 
mektige helleristningsfeltet og forvaltningen av Altaelva er 
andre muligheter for de som tar turen til Alta, sier fagleder 
Even Borthen Nilsen i Finnmark Friluftsråd. 
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Røde Kors Omsorg

Mennesker 
trenger 
mennesker

Røde Kors skal være tilstede der det er behov for å utvikle sosiale nettverk for og kontakt med 
mennesker som opplever sosial eksklusjon. Våre aktiviteter fremmer konfliktløsning mellom 
mennesker og forebygger vold i samfunnet. Vi gir barn og unge mulighet til å delta på trygge 
arenaer. Røde Kors skal møte mennesker med akutte omsorgsbehov samt styrke tilhørighet 
og trygghet for mennesker i sårbare livssituasjoner. Alle våre aktiviteter trenger flere frivillige, 
vil du gjøre en forskjell – bli med i Røde Kors. 
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GO’BITEN

Planen var Trollheimen, padle, deretter gå innover fjellet, lage en basecamp og ta flere fjelltopper…
Vi hadde sett en dokumentar, sendt hverandre bilder og linker, sjekket værmeldingene daglig og etter 
hvert som turen nærmet seg, så nærmet også uværet seg. Det var meldt regn og vind i bøtter og spann, 
vi gikk til innkjøp av regnponcho og pakket alt i vanntette bagger. Men på avreise dagen innså vi at 
dette ville bli en altfor våt tur. Det var meldt bedre vær innover landet, så vi endte opp på Røros. Det 
ble en bra tur med både padling og fjelltopper. Da vi satt rundt bålet på kvelden og spiste deilig mat, 
var vi veldig glade for å ikke sitte i pøsregnet. Den første kvelden var det Chili con carne som stod på 
menyen, det var jo tross alt TacoFredag.

1 stor løk
2 røde paprika
400g karbonadedeig
1 kartong knuste tomater
2 ss tomatpure (på tube)
1 kartong røde bønner
1 kartong hvite bønner

1 ts chilipulver
3 ts paprikapulver
3 ts spisskumin
3 dl kjøttbuljong
2 poser boil in bag ris
1 kartong mais

Fres opp løken, tilsett kjøttet og krydder, stek 
til kjøttet er gjennomstekt og tilsett deretter 
paprika. Stek dette kjapt sammen og tilsett 
deretter knuste tomater, tomatpure og bul-
jong. La dette putre på bålet i ca. 20 minutter 
og tilsett til slutt bønnene. La gryta få et 
oppkok og server den deretter med kokt ris, 
mais og tortillachips. 
Jeg tar ofte med meg kjøttet fryst, så holder 
det seg lengre. Denne gryta kan godt lages 
som vegetar, bare bytt ut kjøtt med en boks 
bønner eller 2 paprika.

CHILI CON CARNE

Jeg elsker å være ute, så om du 
ikke finner meg bak kameraet, 
så er jeg enten på tur, lager mat 
eller aller helst alt på en gang. 
Etter at jeg utdannet meg til fo-
tograf i Oslo hadde jeg to flotte 
år på Vestlandet, før jeg endte 
opp i Trondheim. Her jobber jeg 
som frilansfotograf og journalist.

TRUDEWITZELL.NO

TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

TORTILLA
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MELLOM 2
PERMER

MED KAMERA PÅ TUR
Erik Sandersen har skrevet en praktisk bok for deg som bruker kamera på tur. 
Boken gir praktiske råd og vink om hva du bør gjøre for å få mer ut av kamera og 
objektiv. Boken motiverer til å gjøre egne erfaringer, gjennom å trykke på utløseren 
både nå og da. Det er sjelden noe i veien med utstyret, men det er noe med 
tilnærmingen til det å velge motiver for å formidle egne opplevelser til andre. 
Det krever at en vet hvordan utstyret fungerer rent teknisk. Boken er ment å 
være en hjelpende hånd for å finne svarene på disse praktiske spørsmålene.
Pris: 290,-
Mer info: http://medkamera.vbmedia.no/ 

ULVETIDER
Lars Lenth, Petter Bøckman og Morten Tønnesen som er henholdsvis forfatter, 
zoolog og førsteamanuensis i filosofi, har skrevet en bok om ulven, rovdyret som 
splitter Norge. Det er få saker fra naturen som setter sinnene i kok som ulvekonflikten. 
Den er ifølge forfatterne blåst ut av alle proporsjoner, og det gjelder enten man er for 
eller imot ulv i den norske faunaen. Gjennom boken forsøker forfatterne å gi svar på 
hvorfor det er blitt slik. Sentralt står pågripelse og straffesaken mot 12 jegere som ble 
tiltalt for ulovlig ulvejakt etter den såkalte «mafiaparagrafen». Underveis følger boken 
ulvens spor fra den satte sine labber i Norge, gjennom legender og populærkultur, fram 
til moderne forvaltning og miljøkriminalitet.
Pris: 379,-
Mer info: www.vegaforlag.no

VÅREN OG VANNET VENTER!
Med sommerbyen Tønsberg og ferieparadisene Nøtterøy, Tjøme, Brøtsø og Hvasser 
liggende på rekke og rad er Færder nasjonalpark som skapt for deg som liker å padle.  
Frisk sjøluft, saltvann i luggen, telt og utedo er lykken i livet for mange. Når man sitter i 
kajakken kommer man tett på naturen med skiftende bølger, vind, lys og lyder. I denne 
inspirerende boken forteller Vigdis Askjem i tekst og bilder om sine fantastiske padle-
opplevelser gjennom fire årstider i den nydelige vestfoldskjærgården. Boken inneholder 
også en mengde praktisk informasjon om alt fra teltplasser og utedoer til sjøregler og 
padleklubber. Med på kjøpet får du et uttakbart og vannavstøtende kart over området.
Pris: 299,-
Mer info: www.vigmostadbjorke.no

SYKKELBOK
Den 250 km lange Mjølkevegen går som et sykkelkjede igjennom vakkert fjellnatur fra 
Vinstra i Gudbrandsdalen til Gol i Hallingdal. Veien snor seg igjennom et landskap som 
byr på et imponerende nett av fjellveier og stier, spesielt egnet for sykling. Det gir disse 
fjellområdene muligheter for varierte rundturer i levende og tradisjonsrike stølsmiljøer, 
som presenteres i boka. Fjelldestinasjonene Beitostølen, Vaset og Golsfjellet egner seg 
alle som baseområder for sykkelopplevelsen rundt Mjølkevegen. Turene er plottet med 
gps og vises på kart med høydeprofiler. Boka inneholder alt fra korte og lette turer for 
familien med barn til mer krevende turer med større høydeforskjeller, hvor stier binder 
fjellveier sammen.
Pris: 349,-
Mer info: www.levgodt.net
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Kongsvold Fjeldstue er et historisk hotell med tradisjoner fra 
1100-tallet, de eldste bygningene vi har i dag er fra 1720.  
Kongsvold ligger ved Dovrefjell Nasjonalpark, 900 moh, midt
mellom Dombås og Oppdal. E6 går forbi og Kongsvold har egen 
jernbanestasjon. Vi tar imot gjester fra slutten av februar til be-
gynnelsen av november.
      
I tillegg til et rikt kulturhistorisk hotellanlegg, serverer Kongsvold 
mat og drikke i mesterklasse. Kongsvold Fjeldstue er en flott 
ramme rundt hyggelige familiesammenkomster, bryllup, geburs-
dager, gode venners møte, vinklubben, eller når du bare vil ha 
en fredelig fjell-weekend med en du er glad i.

Med nasjonalparken som nærmeste nabo, ligger det godt til rette 
for hyggelige fjellopplevelser for både gammel og ung. 
       
Ta med deg noen du er glad i til Sansenes Rike   
Ring eller mail, så kan vi ha en uforpliktende samtale om mulig-
hetene. Oppgi kode «SE MOSKUS» når du bestiller og få en 
ekstra hyggelig oppmerksomhet. 

i Sannsenes Rike
»Kongsvold Fjeldstue byr sine gjester på det beste fra fjell-

regionen i tillegg til en unik kultur- og matopplevelse»

Hyggelige fjellopplevelser på

«One of the most charming places to stay in the whole of Norway»:  Rough Guide

 Kongsvold Fjeldstue 

Kongsvold Fjeldstue, Dovrevegen 3663, 7340 Oppdal. Tlf. (+47) 900 84 802. post@kongsvold.no

www. kongsvold.no

B
L

A
C

K
 D

O
G

 G
R

A
F

IS
K

 D
E

S
IG

N

kongsvold_230x290mm_utf..indd   1 15.02.2017   19.419_annonse.indd   9 17.02.2017   08.36

Turen starter med info-stund. Vi beveger oss så ut i 
Nasjonalparken og avlegger Europas eneste sunne, 
ville moskusstamme et besøk. På 200 meters hold 
spiser vi lunch sammen med dyrene! Underveis ser 
vi på planter, lav, historiske ting, andre dyr og fugler.
 
Bli med på en opplevelseshelg på Dombås 
Motell, med guidet tur i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark for å besøke Europas eneste sunne, 
populasjon av vill moskus.

Be om pakkepris for opphold på Dombås Motell, 
med guidet moskussafari!
 
Åpent hele året, og tilgjengelig 24 timer i døgnet, sju 
dager i uka!

MOSKUSSAFARI?

Telefon: 45671995
mail: rimufo@hotmail.com
Hjemmeside: www.dombasmotel.com

Enkel 70-talls selvhusholds rom, med kjøkken, 
dusj/wc på alle rom. Egen inngang med terrasse. 
Oppredde senger og håndduker inkludert i prisen.
Gangavstand til Dombås Sentrum med kjøpesenter.
 
Ludo, kortstokk og Yatzy på alle rom!

NÅR TUR SKAL 

BESTILLES: 

RING 45671995
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VÅR SAMARBEIDSPARTNER ER KONGSVOLD FJELLSTUE, WWW.KONGSVOLD.NO
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Abonner på

fordelene er mange!

» Du får magasinet levert hjemme.
» Du får bladet før det er tilgjengelig i løssalg.
» Du får en velkomstgave til en verdi av 249,-
» Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 534,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftsliv-
 magasin.

Halvt års abonnement (3utg)  kr 198,-
(Uten velkomstgave)
Send FRI3 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Ett års abonnement (6utg)  kr 398,-
Send FRI6 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

To års abonnement (12utg)  kr 648,-
Send FRI12 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Tre års abonnement (18utg)  kr 898,-
Send FRI18 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,
Friluftsveien 19 B, 7221 Melhus
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BESTILL PÅ INTERNETT 
FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

Supertynn ullue i fineste merinoull fra Aclima. 
Veiledende pris er kr 249,-.

Foto: Bjørn A. Esaissen
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AVISPAPIR SOM SKOSÅLE
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Husker du det gamle, gode trikset med å bruke avispapir 
som skosåler?

Det finnes veldig mange forskjellige typer skosåler; nylon, ull, foliebelagte, pus-
tende, tekniske såler osv. Mange av disse koster flere hundre kroner.
Men glem ikke det gamle trikset med skosåler av avispapir.

Ta to avispapirsider. Brett dem sammen til en såles bredde. Riv av hjørnene/
flikkene fremme ved tærne og stikk avissålen nedi skoene. Avispapiret trekker 
til seg fotsvette og fuktighet. Skift derfor avispapirsåle tre fire ganger i løpet av 
dagsturen. 

Skal du tørke skoene dine, er det ingen tvil om at avispapir kommer veldig godt 
med. Å tørke sko med avispapir kan være en lang og kjedsom prosess, men er 
likevel den metoden som er mest skånsom for skoene dine. Det er ikke uten 
grunn at denne metoden har vært populær over generasjoner. Siden avispapir 
trekker til seg vann fort, bør du skifte papir innen en time hvis skoene inne-
holder mye fuktighet. 

Det gode avispapir: Uteliggere bruker det. Kattene elsker varmen fra det. Tilsku-
erne deler det ut på toppen av fjellpassene i Tour de France. Syklistene legger det 
på brystkassen innenfor trøya før de triller ned fra fjellet. I mangel på skikkelig 
vinterutrustning, brukte tyske soldater avispapir til å isolere seg mot den ekstre-
me kulda på østfronten.  

PENSUM SKOTRIKS

1. AVISSÅLE: Avispapir isolerer 
veldig bra. Suger til seg fuktig-
het, er lett utskiftbar og billig.

2. I SKOA: Det er ikke ubeha-
gelig og klumpete å ha avispa-
pir nedi turskoene. Avispapirer 
har den egenskapen at det 
avgir varme.

1 2
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

First AS importerer og har salgsrettigheter på et nytt 
og helt unikt produkt til Skandinavia.
Produktet er utviklet av studenter ved Harvard Busi-
ness School i USA, og er til behandling av krympet ull. 
De har rett og slett utviklet en liten flaske med magi. 
Underverket heter UnShrinkit. Ved hjelp av fire enkle 
steg, kan det krympede ulltøyet få tilbake sin orginale 
fasong og størrelse. Unshrinkit kan brukes på alle ty-
per krympet ull. (Kashmir, angora, merino, sau osv.) 

Helt til nå kunne man trygt si at en krympet ullgenser 
var en ubrukt/ødelagt ullgenser.
Med tanke på dagens fokus på miljø og bruk/kast 
mentalitet er UnShrinkit et flott alternativ. 

Av de undersøkelsene vi har gjort og ikke minst av 
personlig erfaring er det utrolig ergelig å krympe en 
ullgenser i vask. Merkelig nok er det fortsatt få som 
kaster/blir kvitt dette ulltøyet. Det være seg en strikket 
ullgenser med høy sentimental verdi, en gave eller dy-
rere plagg i fin ull. Disse blir fortsatt liggende i hjemmet.

Produktet ble lansert i Norden tidlig 2017 og Unshrin-
kit selges i dag ved et 30-talls butikker rundt om i Nor-
ge.

SLIK GJØR DU:
(sørg for at tøyet er rent før behandling)
1. Fyll en balje/vask med 4L varmt vann og tøm i hele 

flasken med UnShrinkIt. (dette holder til behandling 
av opptil 4 ullplagg)

2. Ha i det krympede ulltøyet og la det ligge i 30 mi-
nutter.                                                 

3. Skyll ulltøyet under rennende kaldt vann og strekk 
forsiktig til ønsket størrelse.

4. Klem ut overflødig veske og tørk liggende på et 
håndkle.

 
Pris: 250,-
Mer info: www.unshrinkit.no 

EN FLASKE MED 
ULL-MAGI

UTSTYR
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Friluftsliv tester turutstyr: Man trenger ikke være rakettforsker eller professor med alskens måleinstrumenter 
for å teste ut hvordan friluftsutstyr fungerer. Det holder lenge med konstruktive og målrettede arbeidsdøgn 
og uker ute på tur. Vi bruker tid i felt, sunt bondevett og mangeårig turerfaring som grunnlag for våre 
tester. Terningkast og karaktersystemer på utstyrstesting benytter vi ikke, men vi skriver hva som er bra 
og eventuelt mindre bra med utstyret vi har testet.
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Om du krysser en landeveis-
sykkel med en terrengsykkel 
får du hybridsykkelen, en 
sykkeltype med større allsidig-
het enn mange er klar over. 
Her følger noen erfaringer og 
tips, basert på mer enn tjuefem 
tusen kilometers samlet bruk 
av syklene Diamant Photon 50 
og Velotech S6.

Terrengsykkelen har for svært mange blitt 
alt-mulig-sykkelen som brukes både til tur 
og hverdags. Det er ingen tvil om at den gir 
fordeler på stier, elendige veier, gjørme, etc. 
Men hvor mange kilometer i året ferdes en 
gjennomsnitt-syklist på slikt underlag? Min 
påstand er at hybridsykkelen for mange vil 
være en langt mer anvendelig – og artige-
re – sykkel til allround/hverdags-bruk. Det 
gjelder enten du skal sykle småturer, pendle 
til jobben, trene på asfalt eller skogsveier, 
eller dra på ekspedisjon fra Lindesnes til 
Nordkapp. 
Som ivrig terrengsyklist gjennom mange år, 
satt det langt inne for undertegnede å an-
skaffe den første hybridsykkelen. Den vir-
ket på en måte litt puslete og uten person-
ligheten jeg syntes en offroadsykkel hadde. 
På min første tur på en hybridsykkel syntes 
jeg den virket hard og ukomfortabel. Men 
etter få kilometer var smilet likevel på plass, 
og det skyldtes ikke minst farten jeg fikk. 
Stiv gaffel, smalere dekk, lav vekt, nesten 
fraværende dekk-knaster og et høyere dekk-
trykk, alt sammen var med på å gi en kjap-
pere og mer responsiv sykkel. 

Etter å ha brukt to hybridsykler gjennom 
flere sesonger er jeg blitt en stor tilhenger av 
dem og ser at de fungerer til mye mer enn 
jeg hadde trodd, inkludert på grus- og kjer-
reveier av varierende kvalitet. Over tid har 
jeg gjort flere tilpasninger og gitt dem litt 
forskjellig bruksområder, henholdsvis som 
hverdagssykkel og tursykkel. 

HYBRIDSYKKELEN – ARBEIDSHEST 
MED MANGE BRUKSOMRÅDER TEKST ØYVIND WOLD

FOTO: MARIT LIEN
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HVERDAGSSYKKELEN 
En sykkel til pendling og hverdagsbruk vil 
i løpet av året gå en del kilometer, og for de 
fleste sannsynlig mest på asfaltveier. For at 
den skal bli den foretrukne sykkelen er det 
godt utgangspunkt at den er enkel, ganske 
lett og triller godt. Her leverer hybridsyk-
kelen på alle punkter, og det viktigste er 
kanskje at rullemotstanden er merkbart 
mindre enn for et typisk terrengsykkel-
dekk. 

En sykkel med 28-tommers hybridhjul 
har et bra fartspotensiale, men dette be-
høver ikke bety at du nødvendigvis sykler 
fortere. Du kan i stedet bruke mindre 
krefter på å holde samme fart som du ville 
gjort på en terrengsykkel. 
Dekkene er nøkkelen til hybridsykkelens 
fortrinn og en dekkbredde på 32 til 37 
millimeter vil være et godt utgangspunkt 
for transportsykling og treningsturer. Det 
er også mulig å sette enda smalere, og let-
tere, 28 mm landeveisdekk på noen hy-
bridhjul. 

Hybriddekk skal være pumpet ganske har-
de, et trykk mellom 60 og 80 psi er vanlig, 
litt avhengig av blant annet dekkbredde. 
Det tar tid og krefter å få til et slikt trykk 
med en liten håndpumpe, men er fort 
gjort med en fotpumpe med trykkmåler. 
Veikvaliteten du ferdes på er viktig for 
riktig trykk; god asfalt uten sprekker og 
hull tillater hardere dekk. Både anbefalt og 
maksimalt trykk står oppgitt på siden av 
dekket. Hybriddekk har ellers den forde-
len at man slipper vibrasjonene i styret, og 
lyden, som følger med store dekk-knaster 
på asfalten.

En god hybridsykkel til hverdagsbruk 
har gjerne en vekt under elleve kilo, stiv 
gaffel, gode hjul, et presist girsystem og 
en kontant følelse når man tråkker til, alt 
sammen elementer som bidrar til en bra 
sykkelopplevelse. Det er ikke usannsynlig 
at en slik sykkel vil føre til at man i det 
daglige velger sykkelen framfor bilen/bus-
sen, litt oftere. 

Hybriden kan også brukes om vinteren, 
siden man får gode piggdekk også i den-
ne hjulstørrelsen. Du kan velge dekk med 
rundt hundre pigger til sykling på vanlige 
godt brøytede vinterveier, eller mer enn to 
hundre pigger om du ferdes på mer ufor-
utsigbart og isete underlag.

DIAMANT PHOTON 50 
Forhandler: G-sport-kjeden (hybrid-mo-
dellene har skiftet navn til «Range X»)
Vekt: 9,9 kilo
Brukt: Drøyt tolv tusen kilometer
Utstyr: Weinmann da 19 felg, C4 nav, 
hjul, sete og setepinne, Sram x9 gir med 
Gripshift, Truvativ Stylo krank, Wellgo 
m21 pedaler

Noen modifikasjoner: 
• satt på 35 mm Maxxis Overdrive 

maxxprotect dekk, med mindre rulle-
motstand enn opprinnelige Ritchey spe-
edmax-dekk 

• satt på brattere BBB-stem for mer opp-
reist kjørestilling

• satt på Shimano XT bremser, da origi-
nale Formula-bremser ble stjålet(!)

TURSYKKELEN
Av en tursykkel ønsker jeg først og fremst 
slitestyrke, gode trilleegenskaper og all-
sidighet for flere typer underlag. Her er 
også hybridsykkelen et veldig bra valg, og 
kronargumentet er igjen at den ruller så 
lett. Tursykling handler som kjent ikke om 
høyest mulig fart, men heller om å økono-
misere og bruke lite krefter pr kilometer, 
for å kunne sykle lenge. 

Selv om dekkene er relativt smale, gjør 
hjuldiameteren på 28 tommer (=71 cm, 
+ høyden på dekket) at den takler ujevnt 
underlag og dårlige veier overraskende bra. 
Dekkvalget er ganske avgjørende for kjø-
reopplevelsen, og det finnes diverse gode 
turdekk fra 35 til 42 millimeters bredde. 
Jo større andel (dårlig) grusvei du regner 
med å ferdes på, jo bredere dekk og mer 
mønster/knaster er aktuelt. 

Har du planer om å sykle mye på hullete 
veier og kjerreveier, står du bra rustet om 
du setter på et litt bredere turdekk.  40 
eller 42 millimeter vil holde for de fleste 
og gjøre grusveisykling mer komfortabelt. 
Fordelen med et bredere dekk er at man 
har et større dekkvolum og om nødven-
dig kan bruke litt lavere dekktrykk, som 
vil gi mer demping veier med for eksempel 
telehiv, grov grus eller sand. Denne ekstra 
dempingen vil i mange tilfelle gjøre det 
unødvendig med egen dempergaffel.

Siden høy hastighet og god akselerasjon 
ikke er høyt prioritert på en tursykkel, 
trenger man ikke ha spesielt fokus på lav 

vekt.  Det monner jo ikke særlig å ha for 
eksempel et superlett karbonstyre, om du 
har 15-20 kilo oppakning hengende på 
bagasjebærerne. Og siden vekten ikke er 
så viktig, trenger heller ikke sykkelen være 
spesielt dyr, en normalt god hybridsykkel 
til turbruk kan du få fra rundt seks til åtte 
tusen kroner. Jeg har kun brukt stiv gaffel, 
da den i praksis er vedlikeholdsfri, og lette-
re å kunne feste bærer for frontvesker.

VELOTECH S6
Forhandler: Spinn-kjeden (merkenavnet 
er endret fra Velotech til Vipera)
Vekt: 10,7 kilo (uten bagasjebærere)
Brukt: Drøyt fjorten tusen kilometer
Utstyr: Shimanos LX-gruppe, felgbremser

Noen modifikasjoner: 
• satt på Shimano R500 hjulsett 
• satt på Ritchey speedmax comp 40 mm 

lavknastdekk, en del bredere enn Max-
xis Eurodrive som sto på originalt

• brattere C4 stem
• lange bar-ends, for ekstra oppreist sitte-

stilling
• Blackburn frontveskebærer, Topeak su-

pertourist bagasjebærer bak

NOEN AKTUELLE DEKK
Det er et stort utvalg dekk til hybridsy-
kler, med til dels stor forskjell på mønster, 
oppbygning, bredde og vekt. De varierer 
fra rundt tre hundre og femti til over ni 
hundre gram pr dekk, altså mer enn en 
kilo i forskjell pr dekksett. Langtur-dekke-
ne er tyngst da de er laget med slitestyr-
ke og ekstra punkteringsmotstand som 
viktige kriterier. Andre typer har minimal 
rullemotstand og høy fart som mål. Noen 
dekkmodeller det kan være verdt å se nær-
mere på er følgende, merk at mange av 
disse kommer i flere forskjellige bredder: 

• Maxxis Overdrive, Maxxis Wormdrive, 
• Kenda Kwick Journey, Kenda Flintridge
• Ritchey Speedmax, Ritchey Comp Al-

pine JB
• Continental Top Contact 2, Continen-

tal Tour Ride 
• Schwalbe Maraton, Schwalbe Road 

Cruiser
• Vredestein Active tour, Vredestein Per-

fect tour
• Michelin Pro Tek max, Michelin Pro 

Tek Max
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NORRØNA-BUKSE FJØRÅ FLEX1

BRUKSDØGN: CA. 20
PRIS: 1.899,-
MER INFO: WWW.NORRONA.COM
VEKT: 400 GRAM I STØRRELSE M
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BESKRIVELSE:
Buksen fjørå flex1 ble opprinnelig laget til terrengsykling, 
men ble raskt en favoritt for en rekke utendørsaktiviteter. 
Denne nye og forbedrede utgaven for herre er lettere, mer 
slitesterk og puster bedre enn tidligere utgaver. Det slitesterke 
og fleksible flex™1-materialet med forsterkninger på knærne 
og baken gir deg bevegelsesfrihet, samtidig som at du sitter 
stabilt på sykkelen selv om vinden øker. Den har to lommer 
til hendene, en lomme på låret og silikongrep i linningen som 
holder buksen på plass. Andre funksjoner inkluderer pusten-
de netting, glidelås på bena og stramming ved anklene for en 
smal passform. flex1-materialet er vannavstøtende.

BRUK:
Norrøna opplyser at buksas bruksområder er: Frikjøring ter-
rengsykling, fjelltur, generelt friluftsbruk, fjellsport og topp-
tur på ski.
Alle Norrøna-produkter har 5-års garanti på produksjons- og 
materialfeil, så du kan være trygg på at du kommer til å ha 
produktet i mange år fremover.

ERFARING ETTER BRUK:
Jeg har brukt denne buksa på fot- og skiturer i tre måneder i 
vinter. Til sammen ca. 20 døgn. Skiturene var på Rørosvidda 
i kaldt vær. På to av turene var det rundt 30 minusgrader. I 
påska brukte jeg buksa på langtur på Dovrefjell. På grunn av 
at buksa både ser og føles tynn ut, så hadde jeg stillongs under 
på alle turene. Jeg trodde det skulle bli noe klamt og svett på 
legger og lår der jeg trakk tung pulk i flere dager. Men jeg ble 
imponert over hvor behagelig myk, lett og pustende buksa 
er. Ingen kondens på innsiden. Stretch-stoffet på knær og i 
baken gjør at bevegeligheten blir meget behagelig. Det er lett 
å bøye seg, lett å stå på knær inni teltet og utføre rutinene. 

KONKLUSJON:
Ei meget lett, myk, behagelig og godt pustende bukse. Jeg er 
meget godt fornøyd med denne buksa. Jeg gleder med til å 
prøve den på sykkelturer utover våren og sommeren.  

TEKNISKE DETALJER 
• Formsydde knær 
• Ankelstramming med borrelås 
• Cargolomme 
• Custom-fit system™ i livet 
• Høyt liv i rygg 
• Forsterkning på knær 
• Forsterkning i sete 
• Silikongrep i midjen 
• Liten meshlomme inni cargolommen 
• To håndlommer 
• Zip close system™ rundt leggen 
• Zipper ventilation with mesh

Friluftsliv Innmat 2/18.indd   80 11/04/2018   10:46



2  -  2018 FRILUFTSLIV    81

TEST  UTSTYR

BOXERSHORTS I ULL

BRUKSDØGN: CA. 70
PRIS: 579,-
MER INFO: WWW.BRYNJE.NO
VEKT: 160 GRAM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BESKRIVELSE:
Dette er en boxershorts fra Brynje med elastisk vindstopper i front. 
Arctic Double serien er et innovativt to-lags funksjonstøy basert på 
Brynjes nettingstruktur innerst mot kroppen kombinert med den 
beste merinoull på utsiden. Denne løse to lags kombinasjonen er 
meget lett i forhold til den varmeeffekt som oppnås. Innsiden hol-
der seg tørr grunnet få kontaktpunkter mot huden og polycolon 
garnet som opptar lite fuktighet. Nettingen binder mye luft som 
er hemmeligheten bak funksjonen lett, tørr og varm. Ved aktivitet 
ledes fuktighet effektivt bort fra kroppen hvor ullen suger opp og 
fordamper fuktigheten videre ut og danner et isolerende lag over 
luftlommene i nettingen. Ingen andre undertøy oppnår de samme 
egenskapene i ett og samme produkt. 

BRUK:
Passer ypperlig til all friluftsaktivitet og er en klassiker til tur og 
ekspedisjoner. Best i test en rekke ganger og vinner av teko inno-
vasjonspriser.  

ERFARING ETTER BRUK:
Denne underbuksa har blitt mye brukt på ski- 
og teltturer vinterstid. Lårene er lange på short-
sen, og går nesten ned til knærne. Nesten som 
en bermudaboxershorts. Det er deilig og gir 
ekstra varme på kalde dager og netter. Vind-
stopper foran skrittet fungerer også bra. Det 
verste jeg vet er når stikket i midjen på under-
tøyet utvider seg og jeg må gå rundt å heise på 
meg underbuksa hele tiden. Strikket i midjen 
på denne boxeren har ikke blitt slakkere etter 
mange runder i vaskemaskina og langstids-
bruk i to år. Dette er en deilig ullboxer når 
det er for varmt med stillongs og for kaldt 
til å bruke bomullsboxer. Ingen slitasjetegn. 
Ingen nupper. Ingen sømmer som har løs-
net. Dette er en kvalitetsshorts! 579 kroner 
for denne boxeren er faktisk billig.   

 TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
100 % syntetisk nettingfor
Utside i 80 % Merinoull 
og 20 % Polyamid
Vekt: 160 gram
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PRODUKT-
OMTALER

På disse sidene presenterer vi produkter for turbruk. All informasjon er basert på bilder og tekst mottatt
fra produsenter og importører. Produktene er ikke prøvd eller vurdert av redaksjonen i Friluftsliv.

KAJAKK FOR DE MINSTE
I vår kom en ny kajakk spesialutviklet 

for barn opp til 50 kg. Seasy Kid er 
liten og lettpadlet kajakk, og sam-
tidig stabil og trygg for de minste. 

Kajakken er konstruert i robust, 
rotasjonsstøpt plast. Den er bred, 

stabil og åpen som gjør den trygg i 
bruk og lett å håndtere også for barn 

ned i fire-femårsalderen. Med en 
lastekapasitet på 50 kilo, kombinert 

med beinstøtte for ulik kroppslengde, 
passer Seasy Kid for barn opp til 

minst 10-års alder.
Seasy Kid er utstyrt med myk og 

justerbar ryggstøtte, stuverom både 
foran og bak, samt to koppholdere. 

Kajakken veier bare 9 kg, og har 
bærehåndtak i hver ende og små hjul 
montert i skroget for at barn lett skal 
kunne trekke den etter seg på land. 

Nye Seasy Kid leveres med padleåre.

PRIS: 1.500,-
MER INFO: www.weefritid.no

NYTT UNDERTØY
Teknisk basislag-genser og stillongs i komfortabel og 
varm merinoull-blanding. Tre forskjellige strikketeknikker 
er brukt i overdelen for maksimal komfort og funksjo-
nalitet. Underdelen har hele fire forskjellige materialer 
og strikketeknikker for optimal kombinasjon av varme, 
ventilering og bevegelsesfrihet. Body-mapping design 
gir lette og myke basislag-plagg for alle typer friluftsliv, 
hele året. Perfekt for alle typer aktivitetsnivå, og ekstra 
praktisk på lange turer da ull motvirker vond lukt.

PRIS: Sweater kr. 1 499,-  /  Longjohns kr. 1 299,-
MER INFO:  www.fjallraven.no

NY TRENINGSJAKKE FOR DAMER
SWIX Radiant jacket er en påkostet 

multisport jakke til utendørs trening og 
konkurranse. Jakken er meget lett og 

komprimerbar. Fluoriserende fargepaneler og 
reflekser forklarer navnet. Med andre ord; ideell til 

trening i bymiljø eller langs landeveien. Den 
hardføre overflaten og god riv-styrke gjør den 

egnet til å ta snarveien gjennom skogen.

PRIS: 1 199,-
MER INFO: www.swixsport.no

ETTERSØKSLYKTER
To av nyhetene fra Nextorch i år er kraftige ettersøkslykter, Saint Torch 

30 og Saint Torch 11. Begge lyktene leveres med oppladbart batteri 
som har en utrolig kapasitet og lades via USB. Batteriet kan også 
benyttes som powerbank for å lade f.eks. mobiltelefonen, GPS o.l.

De to lyktene har litt forskjellige egenskaper. Saint Torch 30 har god 
spredning på lyset, den leverer en lysstyrke på hele 5600 lumen, har 
en rekkevidde på 480 meter og egner seg godt til ettersøk i skogen. 
Trenger du lenger rekkevidde er det Saint Torch 11 som skal velges, 

den har ikke like høy lysstyrke (3500 lumen), men lysstrålen er betyde-
lig mere sentrert og gir en rekkevidde på hele 600 meter.

Begge lyktene er vanntett ned til 1 m (IPX-7), og leveres med lader, 
skulderstropp og en solid bæreveske.

PRIS: 2.790,- (Saint Torch 11) og 2.990,- (Saint Torch 30)
MER INFO: www.alterno.no

NY KOLLEKSJON FRA BERGANS
Fløyen Fleece Jacket/W Half Zip gir en komfortabel 

kombinasjon av varme, ventilasjon og bevegelsesfrihet. 
Det lette fleece-materialet gir lun og god varme, samtidig 
som mesh-materialet under ermene, i siden og i nakken 
sørger for optimal ventilasjon enten du er på tur eller tre-
ning. Skuldersømmene er forskjøvet for å unngå slitasje 
og gjøre det mer komfortabelt å bære sekk. Fløyen-se-

rien er laget i mer bærekraftige materialer med topp 
teknisk ytelse. Produktene er svært allsidige, tåler høy 

aktivitet og har så god komfort at du bare vil komme deg 
ut og få opp pulsen. Hvor og hvordan du beveger deg er 

opp til deg, med Fløyen velger du fritt!

PRIS: 900,-
MER INFO: www.bergans.com
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TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut 7. juni 2018. 

Via Ferrata i Loen i Stryn kommune er en meget 
luftig opplevelse du aldri vil glemme! Klatring for 

vanlige turfolk. Tør du å gå over de to hengebroene? 

Geiranger:
Havpadling og topptur i turistmagneten Geiranger. 
Vi styrte elegant unna de kolossale turistskipene og 
fant folketomme fjell- og havområder. 

SYKKELTUR:
Vi tok sykkelturen langs den bregrønne og 

idylliske elva Rauma i Møre og Romsdal, 
fra fjellet Bjorli og helt ned til Åndalsnes. 

INSPIRASJON

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det tindrende klare vannet i bekken og den irrgrønne mosen lyste mot oss 
da vi kom opp i Dørålglupen. Glupen er en av de mest spektakulære, råeste 
og majestetiske fjellkløftene du finner i Rondane nasjonalpark. Glupen 
svinger seg i S-formasjon oppover fra Haverdalen. Fra starten i dalbunnen 
på grus, småstein, lyng og reinlav, til trangt fjellparti med bare stein. Store 
og enda større steiner. 

EN OASE I 
RONDANE

S2-3 plassering bildet.indd   1 10/04/2018   06:34

Sommer og ski:
Skitur i t-skjorte og shorts på Sognefjellet så sent 
som i månedsskiftet juni/juli. For oss som ikke 
vil gi slipp på den hææææærlige snøen.
Foto: Aleksander Myklebust

FJELLKLATRING:
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TIL TOPPS I
LOFOTEN

SNØHETTA ER
 NORGES NASJONALFJELL

SYKKEL- OG FOTTUR TIL
VETTISFOSSEN

HISTORIEN OM NORGES
ELDSTE JERV

KANOTUR MED SMÅBARN

MED KAJAKK I
NÆRØYFJORDEN

HVORDAN KLE SEG
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å regulere 
kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves
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