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PADLETUR PÅ INNSJØEN
FJORDA I OPPLAND

SNØ OG SKI PÅ
SOGNEFJELLET

FJELLKLATRING I
LOEN I STRYN

PÅ SYKKEL LANGS
LJANSELVA I OSLO

- FISKING FRA KAJAKK

- BLOMSTER I RONDANE

- MATSPALTEN: FISKEKAKER

PÅ TELTUR MED BARN
I FEMUNDSMARKA

SYKKELTUR LANGS
ELVA RAUMA

FARTSFYLTE AKTIVITETER 
I MOSJØEN

HAVPADLING OG TOPPTUR

I GEIRANGER

www.helsport.no

Med sin ideelle kombinasjon av vekt og innvendig volum, har Fjellheimeserien gjennom mange år vært en trygg og trofast 
følgesvenn for et bredt utvalg eventyrere og turglade mennesker. 

For 2018 har vi redesignet stanggeometrien og bunnen – resultatet er et telt som gir enda bedre takhøyde og romfølelse, samt 
en gulvfl ate som passer standard, rektangulære liggeunderlag.

FJELLHEIMENSERIEN
KLASSIKEREN ER NÅ BLITT ENDA BEDRE!

FJELLHEIMEN TREK CAMP
3 pers
4 pers

FJELLHEIMEN SUPERLIGHT CAMP
2  pers
3  pers
4  pers

FJELLHEIMEN PRO CAMP
3  pers
4  pers

FJELLHEIMEN X-TREM CAMP
3  pers
4  pers

Kyle Meyr

For tips og informasjon om andre produkter; Besøk oss på
www.helsport.no, facebook.com/helsport eller Instagram (@helsport).
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Mennesket blir bittelite på det store hav. Klokka er cirka halv to på 
natta. Padleturen går fra Sørvågen og ut mot Å i Lofoten. 
Blikkstille, men stort og åpent hav. Trolsk stemning. Stillheten rår.
 
Langt der ute ser vi øya Mosken med fjellet Wilhelmstind og enda 
lenger ut skimtes Værøy. 

Vi hadde lyst til å padle over til Værøy, men fryktet 
Moskenesstraumen. Den regnes som en av verdens 
kraftigste tidevannsstrømmer. 

Sommernatt
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TEST  UTSTYR

ERFARINGER ETTER BRUK:
«Varmt vann» står det på bruksanvisningen på 
flaska til Unshrinkit. Men det står ingenting om 
hvor varmt vannet skal være? På flaska står det 
også at innholdet rekker til «4 ullplagg.» Men det 
står ingenting om dette gjelder 4 store gensere eller 
4 mindre t-skjorter/ullsokker. Hvor store/mange 
gram bør de 4 ullplaggene veie til sammen før de 
puttes ned i bøtta?

I forrige utgave av Friluftsliv hadde vi en produkt-
omtale av Unshrinkit. Jeg syntes dette produktet 
hørtes for fantastisk ut til å være sant. Jeg tok 
kontakt med firmaet for å få tilsendt et par flasker 
for utprøving.
Noen ganger går det litt fort i svingene med 
klesvasken her hjemme. Sure og skitne klær blir 
lempet inn i vaskemaskina etter endt tur. Noen 
ganger havner ei ullskjorte eller en ullgenser i 
60-graders-vasken. Og det er ikke bra, når det 
står 30 grader på ullplaggets vaskeanvisning. 
Uhellet er et faktum! Flere av mine store gensere 
har kommet ut av vaskemaskina som små barne-
gensere.

TEST 1:
Vel… to flasker med Unshrinkit kom i posten. 
Bruksanvisningen på flaska ble fulgt til punkt og 
prikke. Det varme vannet ble målt til 30 grader. 
Oppi bøtta ble det plass til to gensere i lammeull. 
Jeg ventet spent på resultatet mens genserne lå 
til tørk. Men dessverre… resultatet var nedslående. 
Genserne hadde ikke blitt noe særlig større. Kan-
skje et par centimeter, men de var fortsatt alt for 
små til meg.

TEST 2:
Jeg bestemte meg for å gjøre et nytt forsøk med 
de samme to genserne. Men denne gang ville jeg 
følge min egen oppskrift. For det første; så lot jeg 
genserne ligge nedi bøtta i nesten to timer. På 
bruksanvisningen står det 30 minutter. 
For det andre; jeg strakk, dro og slet veldig kraf-
tig i genserne etter at jeg hadde skylt dem rene 
i kaldt vann. Jeg strakk og dro også kraftig flere 
ganger i genserne mens de lå til tørk. På bruks-
anvisningen står det «strekk forsiktig til ønsket 
størrelse.»
Så skjedde det utrolige! Genserne hadde utvidet 
seg til perfekt størrelse i både lengde og bred-
de. Det er ingen skader å se på plaggene. Ingen 
sømmer ødelagt og ingen revner eller hull i gen-
serne. Jeg ble kjempefornøyd etter å ha fått mine 
to deilige ullgensere tilbake.

1. KRYMPET: Ullgenseren var blitt feilvasket og 
hadde krympet til det ubrukelige. 

2. BRA RESULTAT: Etter TEST 2 var ullgenseren 
blitt like stor som den var den gang jeg kjøpte den.

1

2
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NÅ ER DET VEST-
LANDET SIN TUR 

 de siste ukene har vi i redaksjonen mottatt flere 
henvendelser fra våre trofaste og miljøbevisste 
lesere. Mange har stilt spørsmål om hvorfor vi 

sender ut magasinet innpakket i plastikk. Svaret 
på det er enkelt: Bladet er ikke pakket i plast, men 
i miljøvennlig nedbrytbar folie som SKAL kastes i 
matavfallet. Det står info om dette på folien som 
bladene er pakket inn i. 

SVANEMERKET
Firmaet Akershus Reklame Team har i årevis pak-
ket magasinet Friluftsliv. De har blitt stadig mer 
opptatt av miljø og bærekraft, og har ønsket et al-
ternativ til plast. Etter lenge å ha undersøkt ulike 
materialer grundig, falt valget på en 100 % biolo-
gisk nedbrytbar biofilm. Pakkefilmen Bioska 501 
er sertifisert som kompostbar ved hjemmetempe-
ratur og skal derfor kastes med matavfallet.
 
Magasinet Friluftsliv tar miljø på alvor. Friluftsliv 
ble i høst Svanemerket, noe som betyr at alle pro-
duksjonsprosesser er kvalitetssikret og tilfredsstil-
ler kravene til svanemerking.

VESTLANDET
Sommeren 2017 var vi på tur i store deler av 
Vestlandet. Med bil, telt, sykler, havkajakker 
og fjellsko reiste vi rundt i flere uker. Vi startet 
i Åndalsnes og fartet videre sørover til Geiranger, 
Stryn, Loen, Aurland, Sognefjorden og Årdal. Vi 
har syklet langs flotte vestlandselver og daler. Vi 
har gått og klatret til topps på spektakulære vest-
landsfjell. Vi har fotografert flomstore, iskalde og 
bregrønne fosser og elver. Vi har padlet i trange og 
åpne fjorder. Vi opplevde alt av vær; sol og varme, 
plaskregn og tykk tåke, vind og lave temperaturer. 

I forrige utgave, i denne utgaven og i de kommen-
de utgavene, vil vi deg tips og ideer til storslåtte 
turopplevelser på Nord-Vestlandet og i Sogn og 
Fjordane. 

Og bare for å ha nevnt det… vi har slett ikke 
glemt resten av landet. Andre turer rundt omkring 
i hele Norge blir også behørig belyst i bladet med 
storslåtte bilder og informativ tekst. 

Bjørn Andreas Esaissen
Ansvarlig redaktør

 
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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Wildfi re-serien er lave fjellsko med god komfort og presisjon.

Designet med god demping, presis, men behagelig passform og høyfriksjonsgummi. 

Dette gjør Wildfi re til en egnet følgesvenn enten du skal på Karl Johan eller 

Store Skagastølstind. Wildfi re er en bestselger! 

SALEWA.COM

JR WILDFIRE WS WILDFIRE GTX MS WILDFIRE GTX MS WILDFIRE PRO
LETT SKO FOR AKTIVE BARN DESIGNET SPESIELT FOR 

DAMER
HERRESPESIFIKK MODELL TIL FJELLFØRERE OG DE 

MEST DEDIKERTE
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DNT ETTERLYSER 400 STERKE 
KVINNER OG MENN

I sommer går NRK i gang med årets 
sakte-TV «Monsen minutt for minutt.» 
Lars Monsen skal gå i fire ulike fjellom-
råder i fire uker fra 12. juli. Det blir dagli-
ge livesendinger og sommeråpent-
sendinger på kvelden. I den forbindelse 
går Den Norske Turistforening ut med 
en etterlysning etter 400 sterke kvinner 
og menn som kan hjelpe til med å frakte 
utstyr underveis. 

De som er interessert kan ta kontakt 
via mail til: mari.stephansen@dnt.no, 
eller på telefon 48 45 05 26.
Det er lagt opp ruter i følgende fjell-
områder: Hardangervidda, Jotunhei-
men, Vesterålen og Indre Troms. Alle 
som har lyst kan slå følge med Mon-
sen, men må sørge for seg selv og gå 
på eget ansvar. 

FRILUFTS-

NYTT FOTO: SINDRE THORESEN SØNNES DNT

MOTBAKKENE I FJELLET ER GOD MEDISIN

Daglig leder ved Senter for toppidrettsforskning og professor 
ved NTNU, Øyvind Sandbakk, mener i en artikkel i Adres-
seavisen at for de aller fleste vil det å gå i motbakke være 
god trening for hjerte, lunge og muskulatur. I tillegg er det 
lettere å få opp pulsen i motbakke. Mens man på flata bør 
ha ganske god teknikk for å få opp pulsen, går det ganske 
så kjapt i motbakker. Fra et folkehelse-perspektiv er dette et 
veldig godt alternativ. Man får brukt store muskelgrupper, og 
mange opplever en større grad av mestring på fjellet enn på 
for eksempel asfaltert vei.
Her er noen gode grunner for å mosjonere i motbakker på 
fjellet: Det er lett å komme opp i puls. Du trenger ingen spesi-
ell god teknikk. Aktiverer store muskelgrupper. Gir god balan-
setrening. Er i hovedsak skadeforebyggende. Det kan være 
motiverende å ha for eksempel en topp å strekke seg etter.

HUSK Å BETALE FISKERAVGIFTEN TIL       
STATEN I SOMMER

Du må betale den statlige fiskeravgiften hvis du skal 
fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller 
med faststående redskap i sjøen. Personer under 18 år 
skal ikke betale fiskeravgift.
Fiskeravgiften kan betales på flere måter: Du kan be-
tale fiskeravgiften via netthandel eller mobilportal med 
Visa eller Mastercard og skrive ut kvitteringen selv. Du 
kan betale fiskeravgiften i skranke på Posten, i banken 
eller via nettbank.
Fiskeravgift for 2018 er: Enkeltpersoner for fiske i vass-
drag kr. 260. Familie for fiske i vassdrag kr 415. For 
fiske med faststående redskap i sjøen før 1. juli kr. 649. 
For fiske med faststående redskap i sjøen etter 1. juli 
kr. 394. Ferdigtrykte blanketter for fiskeravgiften finnes 
ikke lenger. Du kan imidlertid fylle ut en vanlig giroblan-
kett og betale avgiften til: Miljødirektoratet, Postboks 
5672 Sluppen, 7485 Trondheim, kontonummer: 7694 
05 02620, KID: 00971036028.FOTO: STEINAR VÆGE
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· 80 skoler · 600 linjer
· To tilleggspoeng
· Støtte fra Lånekassen

Bestill GRATIS KATALOG 
på www.folkehogskole.no

DU HAR REGIEN. LÆR OM DET SOM INTERESSERER DEG – UTEN KARAKTERPRESS. 
PÅ EN AV VÅRE 80 SKOLER OG 600 LINJER VIL DU FINNE NOE DU VIRKELIG LIKER.
VI LOVER DEG ET ÅR UTENOM DET VANLIGE, VELKOMMEN TIL FOLKEHØGSKOLE.

FINN DIN PLASS 
PÅ FOLKEHØGSKOLE
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MILLIONBELØP TIL 
14 NASJONALE TURMÅL 

14 turmål rundt om i landet, fra Senja i nord 
til Lysefjorden i sør, får nå støtte fra tilskudds-
ordningen Nasjonale turiststier til å utbedre 
forholdene for turistene. Miljødirektoratet har 
fordelt bevilgningen på 10, 5 millioner kroner 
i år. Prosjektene er knyttet til turiststier med 
svært mange besøkende, der en stor andel er 
internasjonale gjester. Det store antallet be-
søkende på mange turiststier gir stor slitasje 
på stiene, forsøpling, behov for informasjon 
og utfordringer knyttet til beredskap og sik-
kerhet for de som ferdes ute i naturen. Skal 
disse turmålene fortsatt være attraktive, er 
det nødvendig å ta helhetlige grep for å løse 
utfordringene.

VÆRØY LUFTHAVN: BÆREKRAFT 
YTTERST I LOFOTENS HAVGAP  

På Værøys nedlagte flyplass bygger en grup-
pe ildsjeler en retreat for kreativitet og inno-
vasjon. Ved inngangen til Nordlandshagen 
finnes unike forhold for å nyte urørt natur, helt 
isolert fra støy, lys og forurensning, med fjell, 
ørner, strender, lundefugl, nordlys, hvaler og 
midnattssolen. 
Hensikten er å bygge opp et senter hvor inno-
vasjon møter natur, og å tilføre Værøy en hub 
for å utvikle ideer, teknologi og kunst. 
Værøy Lufthavn skal tilby overnatting og ak-
tiviteter knyttet til bærekraftige opplevelser 
som gir gjestene muligheten til å bli ambas-
sadører av kreativitet på naturens premisser. 
Allerede nå leter Værøy Lufthavn etter enga-
sjerte mennesker for å bidra og støtte initiati-
vet. Prosjektet er støttet av investorer, og er 
i gang med en folkefinansiert kampanje. Les 
mer og ta kontakt på www.lufthavna.org

NORDMENN ER OPPTATT AV
BIOLOGISK MANGFOLD

Folk i Norge er opptatt av å verne om naturen. I Norge 
har vi over 2.900 verneområder for ta vare på det som 
lever i naturen. En ny undersøkelse viser at nordmenn 
er opptatt av det biologiske mangfoldet og vern av na-
turområder. Mister vi det som lever i naturen, mister vi 
også rent vann, mat, ren luft, medisiner og alle opple-
velsene.
Verner vi om naturen, verner vi om framtiden vår. Alt i 
naturen har sin rolle. Noe lagrer karbon, noe er mat og 
noe kan brukes i kampen mot sykdommer. Fjernes ett 
av elementene fra naturen, kan det påvirke hele øko-
systemet. Det får konsekvenser for mye og mange, me-
ner Miljødirektoratet.

FOTO: EDLOVSNEJ

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: LEIF RUNE SALTE

FRILUFTS-

NYTT
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Gode øyeblikk oppstår i møte mellom dyr og mennesker, og slike øyeblikk er det mange av
 i Destinasjon Namsskogan Familiepark.
Parken er et eget univers med dyr, aktiviteter og opplevelser for både liten og stor. Hos oss finner du 
Norges største samling av nordiske dyr med over 30 forskjellige arter. Her kan du følge dyrepasser 
på foringsrunder og overnatte i parkens gammer rett ved siden av bjørnene. Ønsker du overnatting i 
hytte eller rom finner du Namsskogan Hotell kun et steinkast unna parken. 
I parken kan du kjøre kræsjbåter og klatre i klatreparken, og for de minste kan det å være dyrepasser 
for en dag bli sommerens høydepunkt!

Parken åpner 2. juni.

SOMMERENS BESTE DAG!

familieparken.no | post@familieparken.no | 74 33 37 00 
hotellet.no | post@hotellet.no | 74 33 36 00

DESTINASJON
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Se vår nettbutikk på www.bisontelt.no • Telefon 905 71 925

TUNDRA 4
4 personers lavvo, 
4 meter i diameter 

KR. 3999.-

TUNDRA 8
8-10 personer lavvo, 
5 meter i diameter

KR. 5999.-

TUNDRA 16
16 personers lavvo, 
6 metter i diameter

kr. 6999.-

Kan leveres med 
bunnduk

 og myggtopphatt 
(tilleggsutstyr).

BOMULLSLAVVO I FRA 
BISON TELT MED DEN 
OPTIMALE 
KOMFORT.



www.norgepaatvers.no

Tlf: 73 92 42 00       post@tt.no       www.tt.no

signatur-trollheimen.tt.no

Har du planlagt sommerens fjellferie?
Stadig flere bruker ei uke eller mer av sommerferien sin i fjellet. Det gir påfyll av energi og herlige minner for livet. 

Både “Signatur Trollheimen” og “Norge på tvers” står på den eksklusive lista over de ypperste langturene i landet. 

Dette er den ultimate fjellferien for deg som som elsker å vandre flere dager i strekk i vakker natur.
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Regjeringen øker tilskuddet fra spillemidlene til friluftsaktiviteter til 
barn og ungdom med hele 50 prosent, og tilskuddet til løypetiltak 
i fjellet og hytter med åtte millioner. Det vil utgjøre en stor forskjell 
for mange barn og unge, og vil kunne spare helseminister Bent 
Høie for masse kostnader.

I alt skal 36 millioner kroner gå til friluftslivstiltak for barn 
mellom 6 og 19 år, og 27 millioner kroner skal gå til løypetiltak 
i fjellet og overnattingshytter. Pengene skal fordeles mellom 
friluftsorganisasjoner og de interkommunale friluftsrådene.

Idrett og treningssentre passer ikke for alle, og derfor er det 
viktig å legge til rette for mer friluftsliv. Kulturminister Skei 
Grande understreker at de gjør dette fordi friluftslivet bidrar til 
naturopplevelser, mestring og bedre folkehelse. Særlig det at 
friluftslivet i sin enkleste form er noe alle kan drive med, er viktig 
for kulturministeren.

 – Dette er fantastisk og vil gi en ny boost til friluftslivet, og det 
vil føre til at man kan plukke opp igjen en del prosjektene fra 
Friluftslivets år i 2015. Disse pengene vil garantert gi mange 
barn og unge gode og aktive naturopplevelser, sier en fornøyd 
generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

FRILUFT

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

ØKT SATSING PÅ FRILUFTSLIV 
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PÅ TO HJUL LANGS 

RAUMA
Vi tog toget – Raumabanen – fra Åndalsnes 
og opp på fjellet. Vi gikk av toget på Bjorli 
og syklet de 50,4 kilometerne tilbake til 
Åndalsnes langs den vakre elva Rauma.

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
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ELVA RAUMA: Det er så 
mange idylliske plasser langs 
elva Rauma at vi måtte bare 

stoppe mange ganger for å se, 
lytte, nyte og fotografere.

Foto: Bente R.
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FRILUFT LANGS RAUMA

1

2 3
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1. SYKKELVEI: Det var godt å finne partier 
av gamleveien. Vi kom oss unna biltrafikken 
på hovedveien.
Foto: Bjørn A. Esaissen

2. ROMSDALSHORN: Med vakre fjell i bak-
grunnen, foran og på begge sider snirklet vi 
oss sakte nedover Romsdalen. I bakgrun-
nen Romsdalshorn (1.550 moh.).
Foto: Bjørn A. Esaissen

3. BREGRØNN: Fra ville stryk og fosser 
oppe i dalen, til rolige, blanke elvestreknin-
ger lenger ned. Den bregrønne elva Rauma 
er vakker der den renner gjennom den 
trange Romsdalen.
Foto: Bjørn A. Esaissen

LANGS RAUMA  FRILUFT

ÅNDALSNES

Romsdalen er et eldorado for to hjul, enten du liker 
bratte utforkjøringer eller rolig sykling. Fantastisk 
utsikt hvor enn du ser, og uendelige muligheter for 
storslåtte sykkelopplevelser utenfor allfarvei. I nyde-
lige omgivelser langs Romsdalsfjorden kan du velge 
blant mange sykkeltraseer, fra krevende «off road» 
til sykling langs veier, på stier og i skog eller til fjells 
med utsikt til fjorden.

Vi fikk en fantastisk flott dagstur, der vi syklet langs 
elva Rauma. Vi stoppet flere steder og nøt synet av 
den vakre og bregrønne elva som slynget seg ned-
over dalen. Fra hvite, buldrende og ville elvestryk til 
glassklare, stille og rolige partier.

Det meste av syklingen gikk på den asfalterte 
hovedveien, men flere steder kunne vi sykle den mer 
sjarmerende gamleveien. Der var det i hvert fall ikke 
mye biltrafikk.

ELVA RAUMA
Rauma er vakker: Frådende vannmasser som ek-
sploderer utfor fjellskrenter og trange juv. Hvite, 
ville og brusende stryk som gjør deg litt skjelven i 
knærne der du står ved elvebredden. Lenger nede 
i dalen roer vannmassene seg. Elva blir mer stille-
flytende og stille. Den intense bregrønne fargen på 
vannet er vakkert.

Tidligere var Rauma ei god lakseelv, men ble om-
kring 1980 infisert av lakseparasitten Gyrodactylus 
salaris. I de senere år er elva behandlet med rotenon 
mot parasitten.

RAUMABANEN
Raumabanen er en av Europas mest spektakulære 
jernbanestrekninger, og kåret til Europas vakreste 
togstrekning av Lonely Planet. Den går mellom 
Åndalsnes og Dombås og strekker seg 114 kilo-
meter mellom fjord og fjell. Turen med toget byr 
på fantastisk utsikt til høye fjell på begge sider av 
den trange Romsdalen. 12 kilometer fra Åndalsnes 
vil du se Trollveggen på den ene siden av dalen og 
det meget karakteristiske Romsdalshorn på den an-
dre siden, begge kjent for utallige klatrebragder og 
fallskjermhopping. Toget passerer flotte steinbruer, 
fossefall og lakseelva Rauma.
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1. TROLLVEGGEN: Det både skremmende og 
vakker å stå ved foten av den dramatiske 
og steile fjellveggen.
Foto: Bente R.

2. STARTET PÅ FJELLET: Vi startet forholdsvis 
tidlig på dagen fra Bjorli. Vi brukte hele dagen på 
de 50,4 kilometerne ned til Åndalsnes.
Foto: Bjørn A. Esaissen

TROLLVEGGEN
Trollveggen er Europas høyeste loddrette fjellvegg. Fra bunnen av 
dalen og til toppen er det 1.800 meter. Av dette er 1.000 meter 
loddrett, og enkelte steder har veggen opptil 50 meter overheng. 
Her finner man også den lengste klatreruten i Europa. Trollveggen 
(ca. 3,5 km klatring). Trollryggen ble første gang besteget i 1958. 
Dette var den første klatreruten med overnatting i fjellveggen.
Det ble ny dramatikk i Trollveggen da finnen Jorma Ôster i 1980 
som førstemann kastet seg ut fra Trollveggen i fallskjerm. Dette 
tiltrakk seg fallskjermhoppere fra mange kanter av verden. Etter 
flere dødsfall og farefulle redningsaksjoner ble fallskjermhopping 
i Trollveggen forbudt ved norsk lov i 1986.
Det forteller noe om dimensjonene når et steinras høsten 1998 
ble registrert i Finland til 2,2 på Richters skala for jordskjelv. 
Du kan oppleve Trollveggens dramatiske historie i en 14 minutter 
lang film som vises ved Trollveggens Besøkssenter, ved foten av 
Trollveggen. I filmen får vi se klatrere på veien opp til toppen 
både sommer og vinter, og vi får være med på redningsaksjoner, 
klatregleder og bragder gjennom de siste 50 år. Filmen viser også 
dramatikken rundt fallskjermhopping i Trollveggen.

ÅNDALSNES
Åndalsnes – Norges Tindehovedstad – har en vakker beliggenhet 
ved foten av Romsdalsfjellene og ved bredden av Romsdalsfjor-
den. Romsdal er en naturlig lekeplass for alle som elsker å bol-
tre seg i naturen. Her kan du gå på toppturer hele året, kjøre 
ned uberørte fjellsider på ski om vinteren, eller prøve fiskelykken 
på Romsdalsfjorden, en av Norges mest artsrike fjorder. Hele 68 
fiskearter er registrert i fjorden.

FRILUFT LANGS RAUMA

1

2
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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

”  JEG PRØVER Å VÆRE UTENDØRS så mye som mulig, som van-
ligvis betyr 6-8 måneder av året. Jeg brukte Niak på min 151-dagers, 
2700 km fottur på Via Alpina fra Trieste, Italia, til Monaco. Jeg 
brukte også teltet for mine Grønn og Blå «Bånd-turer». Det er 
ekstremt brukervennlig og er stabilt i alt vær! Niak har en veldig 
sjenerøs takhøyde i forhold til størrelsen, og det er veldig romslig. 
Et lite, men stort telt! ”

Lina Hallebratt
Årets kvinnelige eventyrer i Sverige 2015, har gått tusenvis av 
kilometer på tur i Europa. Nylig gått den 4279 km lange Pacific 
Crest Trail i USA, fullført alle de svenske «Båndene» rygg mot rygg: 
den Grønne og Hvite, henholdsvis gått og stått på ski den 1300 km 
lange svenske fjellkjeden, og den Blå, padlet hele den 2300 km 
lange svenske kystlinjen. Bruker Hilleberg telt, inkludert Niak.

Jeg velger
Hilleberg telt.

A18-FriluftslivNO-Half-VERT-Asst-109.5x297BLD5.indd   1 4/5/18   17:30
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PÅ FJORD OG FJELL IGeiranger
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HAVPADLING  FRILUFT

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

Geiranger er et cruiseskipturistmål. Ikke 
et mål for oss turfolk som vil oppleve natu-
ren… men vent nå litt… er det helt sant? 
En trang og idyllisk fjord med spektakulære 
fosser, spisse fjelltopper med gedigen utsikt 
må da være fristende turmål?

GEIRANGERFJORDEN: 
Vi fant en koselig og rolig 

teltplass helt nede ved sjøen 
et stykke utenom sentrum i 
Geiranger. Der lå vi og nøt 
synet av kajakkpadlere og 

den spisse toppen på fjellet 
Vinsåshornet (1.343 moh.).

Foto: Bjørn A. Esaissen 
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FRILUFT HAVPADLING
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HAVPADLING  FRILUFT

1. VANNSPRUT: Fossen «Fria-
ren» er en av tre kjente fosser 
inne i fjorden. Det var en mektig 
opplevelse å padle helt inn til 
vannmassene som ble kastet 
nedover fjellet og plasket i sjøen.
Foto: Bente R. 

2. DAGSTUR: Det tar cirka 6-8 
timer med en dagstur til toppen 
av Vinsåshornet. Stien oppover 
er godt merket. 

Vi kjørte rett gjennom sentrum av Geiranger da vi ankom 
stedet. Det kokte av turister der og bobilene sto på kryss og 
tvers. På den andre siden av fjorden, ved Homlung, fant vi 
en idyllisk teltplass på en gressholme helt nede ved sjøkanten. 
Der satte vi opp teltet, rigget leir, fikk havkajakkene på van-
net og planla turene for de kommende dagene.
Først ville vi ut på fjorden og padle. For å fiske mat og selv-
sagt for å komme så nære de flotte fossefallene 
som mulig.
Deretter ville vi opp i høyden. Vi be-
stemte oss for topptur til fjellet Vin-
såshornet på 1.343 moh. Dette er 
turen til det flotteste utsiktspunk-
tet i Geiranger! 

PADLING
Den beste måten å oppleve 
Geirangerfjorden på, er fra fjor-
den. Vi skled utpå vannet en 
sen ettermiddag. Fire cruiseskip 
lå ankret innerst i fjorden. Det 
ene skipet hadde motoren i gang 
og spydde svartrøyk ut av monster-
pipa. De siste årene har det vært rettet 
kritikk mot skipenes miljøpåvirkning. 
Og det er forståelig.

Havflaten var helt blank og stille. Med rolige padletak gled 
vi ut fjorden. Målet var å padle utover til de tre berømte fos-
sene; «De syv søstre», «Friaren» og «Brudesløret». Ved «De 
syv søstre» gikk vi i land, tok masse bilder og beundret den 
flotte fossen på nært hold. Så krysset vi fjorden og padlet 
frem til neste store foss «Friaren». Det nakne fjellet mellom 
vannmassene fra fossen avslørte den karakteristiske figuren av 

en mann som står og holder hånda på skrå over brystkassen. 
Det var ikke noe tvil om at det var «Friaren». Etter at vi hadde 
beskuet og fotografert fossen «Brudesløret», satte vi kursen 
hjemover til teltet igjen. 

Men først skulle vi prøve fiskelykken. Det var helt uaktuelt å 
dra inn til sentrum for å kjøpe mat. Nå skulle vi fiske midda-

gen selv. Vi hadde vel ikke så veldig stor tro på et 
rikt fiske, men der tok vi feil. På et par timer 

hadde vi syv fisker liggende i plastposer 
nedi kajakkene. Det ble nok mat til 

både kvelds og middag neste dag.

TOPPTUR 
Fra teltleiren vår så vi et spisst og 
majestetisk fjell som stakk opp 
mot himmelen bak Geiranger 
sentrum. Vi tok turen innom 
turistkontoret i sentrum og fikk 
fantastisk god hjelp og informa-

sjon. Nå ble vi virkelig fristet til 
å ta den toppen. Været var OK 

neste morgen og vi tok beina fatt. 
Fjellet heter Vinsåshornet og utsikten 

derfra skulle være fenomenal.
 

Vi parkerte bilen noen hundre høydemeter 
oppom sentrum. Sola skinte og vi tuslet avgårde med 

ryggsekker, shorts og t-skjorte. Første del av turen gikk på 
traktorvei. Etter et par kilometer kom vi inn på en merket 
sti. Det var tett løvskog i hele fjellsiden og det var først når 
vi kom opp til Grindalssetra at landskapet skiftet form. Her 
var det goldt. Lyng, mose, gress og stein. Vi møtte en tur-
gåer ved Grindalssetra, eneste personen som var på fjelltur i 
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FRILUFT HAVPADLING

dette området denne dagen. Nede i sentrumsgata vrimlet det av 
folk. Vi spiste lunsj utenfor setra før vi tok toppstøtet mot Vin-
såshornet. Sola var borte. Det hadde begynt å regne og tåka var 
i ferd med å dekke til toppen. Været skulle ikke stoppe oss. En 
fantastisk utsikt åpnet seg mellom tåkebygene der vi gikk bratt 
opp mot toppen. Det var overraskende mye snø som lå på fjell-
ryggen bakom toppen. Vi måtte passere flere store snøbelter før 
vi igjen kom rundt og ned på den stien vi fulgte på veien opp. 
Da vi var vel nede ved Grindalssetra igjen, var vi blitt så kliss våte 
av alt regnværet at vi satte fart og gikk direkte ned til parkerings-
plassen. Det ble en opplevelsesrik topptur selv om været skiftet 
underveis. Vi rakk akkurat å få med oss utsikten før tåka stengte 
panoramaet.

GEIRANGER
Geiranger er en bygd i Stranda kommune, innerst i Geiranger-
fjorden, en sidefjord av Storfjorden i Møre og Romsdal. Det er 
230 fastboende i Geiranger (2017) og de fleste er engasjert i tu-
ristnæringen. Bygden er omgitt av bratte fjell på hver side av 
fjorden, noe som har gjort stedet til et av landets mest besøkte 
turistmål med over 700.000 besøkende hvert år.
Geiranger har årlig besøk av 150–200 cruiseskip, noe som gjør 
bygda til Norges tredje største cruisehavn (bare Oslo og Bergen 
er større). Den dype, blå Geirangerfjorden står på UNESCOs 
verdensarvliste og er omkranset av majestetiske fjelltopper, ville 
fossefall og grønn og frodig vegetasjon. Berømte fossefall, spekta-
kulære utsiktspunkt og fraflyttede gårder er noe av høydepunkte-
ne for den som ferierer i Geiranger og området.

2

1. GODT FISKE: Fisken bet bedre enn vi 
trodd inne i Geirangerfjorden. Det tok ikke 
lang tid å sikre både kveldsmat og middag.
Foto: Bjørn A. Esaissen

2. GRØNT OG FRODIG: Regnet og tåka kom 
sigende i det vi nærmet oss foten av 
Vinsåshornet.
Foto: Bjørn A. Esaissen



3  -  2018 FRILUFTSLIV    25

ULTIMA

KAMPANJEPRIS

Allsidig jakt og turkikkert med fasekorrigerte 
linser som gir forbedret fargegjengivelse. Stort 
synsfelt som er skarpt i hele bildet. Lett og solid 
kikkert med hus av gummiarmert magnesium. 
Vanntett og duggfri. Justerbare okularringer. 
Presist fokushjul i metall. 5 års garanti.
Kampanjen gjelder til og med 30. juni 2018.

1999,-
8x32 | 8x42 | 10x42 | 12x42Fås kjøpt i utvalgte butikker:

Et prissøk på internett 25. april viser at varens pris varierer fra 2495,- til 3995,- Importør Teno Astro AS



26    FRILUFTSLIV 2018  -  3

1



3  -  2018 FRILUFTSLIV    27

FJELLKLATRING  FRILUFT

LUFTIG 
KLATRETUR

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

KLIKK… KLIKK! Karabinkrokene smeller på plass over 
vaieren. Vi kaster et blikk ned og kjenner det kiler i 
magen. Høydeskrekk? Neida… men suget i 
magen er der når vi går over hengebrua 
og titter 170 meter ned i juvet.

Å henge midt oppe i ei bratt fjellside er ikke 
et «stunt» man gjør hver dag. Man skulle tro 
dette er farlig, skummelt, slitsomt og vanskelig 
gjennomførbart, men det er det ikke. En vaier 
er festet til bolter i fjellveggen. Med to karabin-
kroker festet til klatreselen, er dette helt trygt og 
ufarlig. Man kan ikke falle ned!
Vi er på Via Ferrata i Loen i Stryn. På jakt et-
ter utfordring, adrenalin, mestringsfølelse og en 
opptur som skal gi enorm utsikt. Vi fikk alt! Fra 
toppen ser vi Lodalen, Oldedalen, Skåla, fjell-
heimen mot Jostedalsbreen og rett ned på Loen 
sentrum. 

HENGEBRU
Klatrestien opp fjellet Hoven ble bygd i 2011. 
Sommeren 2013 åpnet også Gjølmunnebrua, 
den lengste Via Ferrata-brua i Europa. Den er 
120 meter lang, 35 centimeter bred og går 170 
meter over bakken. Lenger opp i fjellveggen 
henger den 36 meter lange vaierbrua Gjølmun-
nestrengen. Det er kun en vaier som du balan-
serer over. Om du ikke kjente magesuget over 
den første hengebrua, så får du en ny sjans her!FØR TUREN

Påmelding før det blir fullbooka og senest kl. 
18.00 kvelden før. Maks 60 gjester pr avgang 
til guidede turer kl. 09.00 og 10.00. Man kan 
ta turen uten guide.
Sesong fra 1. mai til 1. november.
Oppmøte på Loen Active butikken (mellom 
Hotel Loenfjord og Hotel Alexandra) en 
halvtime før avgang.
All ferdsel på eget ansvar.
Anbefalt aldersgrense er minimum 12 år.

1. BRATT: Via Ferrata er en trygg og sikker aktivi-
tet. Hele tiden er du fastspent med karabinkroker 
til vaieren som er festet oppetter fjellveggen. Foto: 
Bjørn A. Esaissen

2. HENGEBRU: Gjølmunnebrua er den lengste 
Via Ferrata-brua i Europa. Foto: Bjørn A. Esaissen

2
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LOEN

VEIEN OPP
Fra hotell Alexandra i Loen følger man vei-
en mot Stryn et par hundre meter og går en 
bratt anleggsvei opp til høyre. Følger grusveien 
oppover ca. 170 høydemeter før en sti går vi-
dere oppover mot innsteget til Via Ferrataen, 
en treplatting, på 440 moh. Derfra starter Via 
Ferrata-klatringen opp til 900 moh. og over 
Gjølmunnebrua på 750 moh. Klatreruten har 
vanskelighetsgrad fra A til D, alternativt E (ek-
stremt vanskelig) nedanfor brua. Man kan vel-
ge om man vil balansere over den øverste brua, 
vaierbrua Gjølmunnestrengen. Fra 910 moh. er 
det vanlig sti til toppen, Hoven som ligger på 
1.011 moh.
Via Ferrata Loen er 950 klatremeter og 
vaierlengden er 850 meter.  

VEIEN NED
Man kan ta Loen Skylift ned igjen. Loen Skylift 
er ei pendelbane som går fra fjord til fjell, eller 
fra fjell til fjord på fem minutter. Eller man kan 
gå seks kilometer ned en grusvei, for deretter å 
gå ytterligere seks kilometer til Loen Activ for å 
levere tilbake klatreseler og hjelm.

FRILUFT FJELLKLATRING

1. UTSTYR: Hjelm og 
klatresele får du leid på Loen 
Active-butikken. Foto: Bjørn A. 
Esaissen

2. TYNN VAIER: Det er kun en 
vaier man balanserer over på 
Gjølmunnestrengen. Om du 
ikke kjente magesuget over 
den første hengebrua, så får 
du en ny sjans her!
Foto: Bente R.

1
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FJELLKLATRING  FRILUFT

FAKTA OM VIA FERRATA

Via Ferrata er italiensk og kan best over-
settes til norsk som «klatresti». Via Ferrata 
stammer fra første verdenskrig, da det ble 
utkjempet harde kamper mellom Italia og 
Østerrike i Dolomittene. Naturen og landska-
pet i Dolomittene tok flere liv enn krigshand-
lingene vinteren 1916. For å gjøre fremkom-
melighetene bedre og sikrere for soldatene, 
ble det bygget faste anordninger i fjellet med 
stiger, bøyler og tau. Dette ble startskuddet 
for Via Ferrata.
I nyere tid er disse rutene renovert og nye er 
bygget, til at det i dag er et omfattende nett-
verk av ruter i Dolomittene. I Mellom-Europa 
har Via Ferrata utviklet seg til å bli en svært 
populær fjellsportaktivitet. I Norge har eta-
bleringer av Via Ferrata-ruter også skutt fart. 
Via Ferrata omtales gjerne som en tryggere 
aktivitet enn tradisjonell fjellklatring. En skal 
imidlertid være klar over at det ved fall kan 
være et ikke ubetydelig skadepotensiale.
For sikker klatring i Via Ferrata (klatresti) 
kreves spesialutstyr. Dette er påkrevet og 
vanligvis til leie hos arrangøren av klatrestien. 
Spesialutstyr selges i forretninger for klatreut-
styr. Til forskjell for i Mellom-Europa, der det 
er vanlig å klatre på egen hånd, er klatring i 
de norske klatrestiene oftere organisert.

OVERSIKT OVER RUTER I NORGE

Hemsedal, start ved Skarsnuten, 
varighet 3 – 4 timer.
Leksvik, Munkestigen med varighet 
3 – 5 timer.
Lom, fra Nissegarden (380 moh.) til 
Lomseggje (1.524 moh.).
Mosjøen, ligger i Øyfjellet ved sentrum, 
varighet 4 – 6 timer.
Odda, to ruter, den ene ved rørgatene til 
kraftstasjonen, den andre fra Skjeggedal til 
Trolltunga, 8 – 10 timer.
Stryn, Via Ferrata Loen til fjellet Hoven 
inkluderer 120 meter lang hengebru.
Tjøme, Via Ferrata Tjøme kombineres med 
rappellering og zipline, 3 – 4 timer.
Valle i Setesdal, Via Ferrata Straumsfjellet er 
1,5 kilometer lang og Nord-Europas lengste, 
dagstur.
Åndalsnes, Romsdalsstigen Via Ferrata med 
to ulike ruter, Introveggen er enkel, 
Vestveggen er luftig og krevende til Nesaksla.
Åmli, Trogfjell klatresti 260 meter.
Flekkefjord, Gården Li i Hildreheia.
Lund i Rogaland, Migaren ved Jøssin. 

2
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LEIE AV UTSTYR
Erfarne Via Ferrata-klatrere kan gå turen på 
egen hånd og leie utstyr (klatresele, slynge med 
to karabinkroker og hjelm) i Loen Active-bu-
tikken.
På dager der det er fullbooka (120 gjester) på 
Via Ferrata-Loen med instruktør, er det kun ut-
leie av utstyr etter kl. 12.00. Pris på utleie er kr 
450,- per person.

PASSER FOR ALLE
Man kan velge å klatre på egenhånd, eller mel-
de seg på tur med guide. Går du på egenhånd 
lønner det seg å starte før eller noen timer etter 
guideturene. Altså før klokken 09.00 og 10.00, 
da de to guideturene legger avgårde, eller etter 
klokken 12.00. Er du uheldig og kommer bak 
de guideturene, kan det bli kø og mye venting 
oppe i fjellveggen. Man kan risikere å få over 
100 personer foran seg i ruta.
Man trenger ikke å være i toppform for å klatre 
Via Ferrata. Men det er nok en fordel å ha noe 
styrke i armer og overkropp.

FRILUFT FJELLKLATRING

1. KILER I MAGEN: 
Hengebrua Gjølmunnebrua 
er 120 meter lang og 
henger 170 meter over 
bakken. Foto: Bjørn A. 
Esaissen

2. KARABINKROK: På 
klatreselen er det to 
karabinkroker som du 
klipser over vaieren på 
vei opp. Foto: Bjørn A. 
Esaissen

1

2
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STORE OPPLEVELSER TIL 
SPENNENDE REISERMÅL

www.ekspedisjonsreiser.no
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FRILUFT PADLING PÅ FJORDA

FJORDA 
TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Japan har Fuji-fjellet. Det heter at man ikke er ordentlig 
japaner uten å ha vært på toppen. Slik er det kanskje også 
med Fjorda, et ettertraktet turmål for padlere i Sør-Norge. 
Både de med kajakk og kano, eller bare fiskestang og 
turutstyr.

 – et padleeldorado
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PADLING PÅ FJORDA  FRILUFT

FJORDA

Fjorda er en innlandsidyll med innsjøer, trange sund og øyer. Men 
vil man oppleve alle Fjordas herligheter, er det best å bevege seg til 
vanns. Der kan man tilbringe flere fridager.

TILRETTELAGT FOR OVERNATTING
Kort beskrevet er et vannsystem som ligger på høydedraget mel-
lom Randsfjorden og Sperillen i Gran kommune i Oppland. Ofte 
blir området også kalt for Velmunden, som er den største innsjøen 
i systemet. Fra vest følges E16 mot Fagernes og videre mot Hø-
nefoss. 45 kilometer nord for Hønefoss tar du av til høyre mot 
Bjoneroa. Etter omtrent 12 km tar du til høyre mot Fjorda. Fra 
øst følges riksvei 245 fra Jevnaker eller Dokka til Bjoneroa hvor du 
kjører vestover mot Ådal. Etter omtrent 3 kilometer tar du av til 
venstre mot Fjorda. Fra Oslo er det 120 kilometer via riksvei 245 
og 127 kilometer via E16. 

Det finnes flere opparbeidede overnattingsplasser på Fjorda. Her 
er det bålplass, utedo og god plass til mange telt. Leirplassene er 
Overdragsla, Askimtangen, Ålbågan, Haukerævsundet og Stor-
holmen. 

LANDSKAPSVERNOMRÅDE
Det er også mulig å sette opp telt utenom de opparbeidede leirplas-
sene. Hytter med enkel standard kan leies hos Vestland hytte og ka-
noutleie. Ved må medbringes for bålbrenning og ild gjøres opp på 
anviste plasser. Området er regulert som landskapsvernområde og det 
er ikke tillatt å felle trær.
Hvis du ikke eier kano eller kajakk, kan kanoer kan leies hos Vest-
land hytte og kanoutleie som ligger i nordenden av Saltbufjorden eller 
hos Solvik kanoutleie i nordenden av Grønmalen. (Nettsider: http://
www.solvikkanoutleie.no/ og http://www.vestland-kanoutleie.no). 

VERNET: Området er regulert 
som landskapsvernområde og det 

er ikke tillatt å felle trær.
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1. VARMT NOK: På varme 
sommerdager er kortermet 
grei bekledning.

2. I KAJAKK: Vil du oppleve 
alle Fjordas herligheter, er 
det best å bevege seg til 
vanns.

Turforslagene er mange. Der kan du ta en rolig todagerstur med 
overnatting med start fra Solvik kanoutleie. Men ingen turer på 
Fjorda er helt like. Hvilken øy vil du overnatte på? Det kan du 
selv velge.

LURT MED GPS
Vi valgte en bilparkering som ligger på høyre side av veien like et-
ter at man kommer til vannet. På høyre side ligger en liten bryg-
ge. Det går greit å kjøre bilen ned til brygga mens man losser av 
kajakk og utstyr, for så å sette bilen på parkeringsplassen etterpå.
Hvis du ikke er godt kjent på Fjorda, er det et svært godt råd å 
ha med en bra tur-GPS med track. Og ta med rikelig med ekstra 
batterier. Da kan man følge tracket trygt tilbake til start. For en 
ukjent i området vil raskt oppdage at de mange små øyer med 
små røde tømmerhytter, smale sund og viker – alt ser kliss likt ut 
på tilbaketuren. 

10.000 BESØKENDE
Til sammen danner dette systemet av viker og åpne vann en hel 
fjord. Har du rotet deg bort, kan det bli en uendelig lang pad-
letur for endelig å finne tilbake til bilen. Vassdraget er totalt på 
2,86 kvadratkilometer. Dessuten er det så som så med mobildek-
ningen på dette vassdraget som ligger på nesten 400 meter over 
havet. Av den grunn går isen om våren relativt seint.
Anlegget har over 10 000 besøkende årlig. Mange skoler legger 
friluftslivkurs til Fjorda. På padleturen innover møter man ofte 
fiskere i robåter. Vannene har gode fiskemuligheter. Solvik ka-
noutleie på nordsiden av anlegget har salg av fiskekort. På flere 
plasser er vannet så grunt at det blir forholdsvis tidlig bra bade-
temperaturer.

FRILUFT PADLING PÅ FJORDA

1

2
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kr 1999  
Tentsile Una er et superlett  
tretelt til én person. Leveres med  
løst regntak i valgfri farge. 

Se flere modeller  
i nettbutikken.

Foto: Tom
 K

ahler/Tentsile

Miljøvennlig  
turkjøkken

Fyres raskt  
på kvist og kvast

Alt passer  
i kjelen

www.speidersport.no

kr 1199  
Solo Stove Lite er et komplett  
turkjøkken med supereffektiv  
bålbrenner som passer i kjelen  
under transport.

Foto: Solo Stove

Se flere modeller  
i nettbutikken.

Arbeidsfil annonse Friluftsliv.indd   1 24.05.2018   11:29
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NATURFOTO

VANNSPEIL: Kveldstemning. 
Vonsjøvola sees i det fjerne.
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SOMMERTUR I   

FEMUNDSMARKA
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Femund II kommer glidende inn mot Jonasvollen og to forventningsfulle 
jenter tripper på brygga. De er mer enn klare for fire-fem dagers 

telttur i selveste Femundsmarka!



38    FRILUFTSLIV 2018  -  3

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 forel-
dre, 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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FEMUNDSMARK

FRILUFT NATURFOTO

Turen over Femund med den over 100 år 
gamle båten er en opplevelse i seg selv og 
gir en perfekt start på villmarkseventyret. 
Vi sitter på dekk og har førsteklasses utsikt 
ut over Norges tredje største innsjø. Far 
nyter en kald øl og barna nyter nystekte 
vaffelhjerter. Den gode turfølelsen siger inn 
mens båten siger jevnt mot Haugen gård på 
østsiden av Femund. 

Fremme ved brygga laster vi av båten og går 
et kort stykke før vi justerer på sekkene og 
tar en gjennomgang av dagens etappe. Det 
er greit at også jentene er involvert i plan-
legginga. Motivasjonen blir større når de får 
være med på beslutningene. Vi har vurdert 
mange ulike ruter, men har endt opp med 
å gå fra Haugen gård direkte inn til Grøtå-
dalen. Målet er deretter å fiske oss tilbake i 
ro og mak over en 4-5 dager. Jeg vurderer 
turen som passe lang og passe utfordrende 
for to relativt turvante jenter på syv og ti år.

1. FJELLØRRET: Fin 
liten stekefisk tatt i 
Korstjønna.

2. GAMMELFURU: Det 
er mange «furugadder» 
i Femundsmarka.

3. NAPP: Kveldsfiske i 
et av mange navnløse 
vann. Det betyr ikke at 
det er fiskeløst!

1

2
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Turen inn til Korstjønna og Krokethåen 
første dag kan bli en maratonetappe for bar-
na. På denne turen er jeg eneste voksen og 
det er derfor helt avgjørende at barna bærer 
egne sekker med sovepose, liggeunderlag og 
klær. Det gjør sekken litt lettere for meg, 
men kan være med på å ødelegge turgleden 
for små føtter. Dette er noe som bekymrer 
meg litt når vi legger i vei fra Haugen gård.

Frykten slipper taket da vi traver etter den 
lettgåtte stien opp mot Falkfangervola. Små 
bein holder frisk fart opp de jevne stignin-
gene. Jeg tynges langt mer av sekken enn 
dem og må bite sammen tenne for å holde 
følge. Jeg tenker med meg selv at om noen 
år er det vel jeg som må ta den lette børa…

Været er strålende! Lettskyet vær og lett bris 
gjør at det er god stemning opp de tunge 
bakkene. Svetten renner godt når vi når det 
høyeste punktet og skuer ut over Femund 
og store deler av Femundsmarka. Små vann 

blinker i det fjerne og jeg kjenner at jeg vir-
kelig nyter å være på tur med jentene! Bare 
så synd at mor ikke kunne ta ferie denne 
uka. Det hadde vært fint å ha med hele 
flokken.

Femundsmarka-navnet oser av villmarks-
opplevelser og godt fiske. Et særtrekk ved 
nasjonalparken er rogenmorener, smale 
rygger som strekker seg ut i innsjøene og 
danner spennende landskap med øyer og 
nes. Det kryr av trolske steinformasjoner, 
eldgamle krokete trær, gamle «furugadder» 
og flotte sandstrender!  Det er rett og slett 
morsomt for barn å gå på tur her. Å ta med 
fiskestang er obligatorisk. Det kryr av vann 
og spennende åer. Kanskje er fisken mindre 
og trafikken av turister større enn i «de gode 
gamle dager», men Femundsmarka er uten 
tvil fortsatt et eldorado for den som vil ha 
gode friluftsopplevelser. 

Godt utpå dagen nærmer vi oss Oasen som 
ligger i et goldt og flatt landskap. Her er 
det mange som har tatt en pust i bakken 
gjennom tidene. Vi bestemmer oss for å 
sikte inn mot Korstjønna for å telte de to 
første dagene. Vi tar en «snarvei» utenfor 
stien den siste kilometeren og erfarer at det 
kan straffe seg i Femundsmarka. Vi kom-
mer inn i et skikkelig morenebelte med sto-
re steiner som gjør siste stykket lengre og 
tyngre enn nødvendig. 

Et tordenvær ruller over Stor-Svuku når vi 
ser vannet nærme seg. Vi ser et par telt på 
østsiden av Kortjønna og velger å legge oss 
på vestsiden av vannet for å være for oss selv. 
Fiskestengene settes sammen og jentene ut-
styres med flue og dupp slik at de kan prøve 
fisken mens jeg setter opp leirplassen. Jeg 
håper i mitt stille sinn at fisken er bitevillig. 
Fiskeinteressen kan fort bli borte om det er 
dødt vann. Men heldigvis, før teltet er oppe 
ropes det fra sivkanten! Først tar Fanny (10) 

3
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en fin liten ørret, og kort tid etterpå utjev-
nes det til 1-1 når Kaja (7) slenger nok en 
ørret på land! Ikke store ørretene, men stor 
nok til å skape fiskeglede. Fiskene ble tatt 
på «Glåmmaflua» og «Superpuppan», noe 
barna selv mener er de beste fluene uansett 
hvor vi fisker.

Jeg får opp leirplassen og serverer ørret og 
pannekaker til kvelds! Roen senker seg og 
vi sitter og nyter stillheten mens vi ser noen 
snøbyger feier over Svuku. En skal være for-
beredt på alt slags vær på tur i Femunds-
marka! 

Når barna har krøpet ned i soveposen sitter 
jeg for meg selv og nyter øyeblikket.  Det er 
stille på vannet og ringene på vannet viser 
tydelig at det er klekking av insekter. Jeg får 
en times tid med fluestanga. En flott time 
hvor jeg nyter sommernatten og lyden av 
villmark. Fisk blir det derimot dårlig med.

Neste dag er det fortsatt fint turvær. Vin-
den har derimot snudd og kommer mer fra 
nordvest. Normalt ingen god vindretning 
for godt fiske. Etter frokost stikker vi øst-
over. Planen er å gå oppover Krokåthåen, 
men når vi nærmer oss står fiskerne og tel-
tene relativt tett (om tre telt og seks perso-
ner kan kalles folksomt da..)  Vi finner det 
like greit å nyte noen vann alene fremfor å 
oppleve «trengsel» rundt de mest navngjet-
ne vannene. Vi prøver derfor fisken rundt 
Korstjønna og småstjernene videre vestover 
før vi returnerer til teltet. Vi får en flott dag 
langs navnløse vann med bitevillig ørret. 
Jentene sverger til flue og dupp. Far prøver 
både fluestanga og ulike småsluker. Det ser 
ut til at resultatet blir noenlunde likt uan-
sett redskap. Totalt får vi 12-15 fisker på 
land. Den største ble en ørret på ca 4 hg. 
Fin pannefisk det!

En ny kveld kommer og det er god stem-
ning rundt måltidet. Det er blitt blikkstil-
le på vannet og vi sitter og lytter til lyden 
av lom og spove. Det blir en vakker kveld 
hvor vi ligger ute i soveposen og nyter kvel-

den! Når myggen kommer snikende kryper 
vi inn i teltet og tar et parti kort mens en 
melkesjokolade blir dagens dessert.

Vi våkner av sola på teltduken, men når vi 
kikker ut ser vi at det har lagt seg et tynt 
snølag på Svuku. Været har frisknet litt 
til og det er fare for at det er nedbør på 
gang. Etter en bedre grøtfrokost pakker vi 
sammen og setter kurs vestover. Det er dår-
lig med stier der vi har lagt ruta og vi får 
noen morenekrysninger. Tungt og ulent, 
men landskapet er utrolig spennende. Vi 
stopper stadig og ser på steiner og eldgam-
le furugadder. Vi har kurs mot Skogtjøn-
na for å overnatte der. Fisken prøves i flere 
småvann uten at det er noe fiskebett denne 
dagen.

Ryktet sier at det har vært folksomt her inne 
etter at Lars Monsen viste frem villmark-
sperlene i beste sendetid på NRK. Kanskje 
har det roet seg litt igjen? Jeg håper egent-
lig det, fordi økt trafikk ofte kan ha noen 
kjedelige bieffekter. Monsen tente uten tvil 

drømmen om villmarka hos mange. Det er 
selvsagt bra at mange ble motivert til å dra 
tur, men det medførte også økt trafikk av 
mennesker som ikke var der på naturens 
vilkår. Økt forsøpling og slitasje i form av 
uvettig bålfyring ble resultatet. Folk knakk 
ned trær og rev opp furugadder for å fyre 
«Monsenbål». De lagde nye bålplasser frem-
for å bruke etablerte. For den som ikke vet 
det, så er det faktisk forbudt å knekke ned 
greiner fra trær og fyre opp gamle furugad-
der i nasjonalparken. Kun løse greiner på 
bakken kan brukes til bålfyring.

Trafikken har heldigvis roet seg noe, og det 
er nå fullt mulig å ha dager uten å se et eneste 
menneske om en holder seg utenfor de mest 
trafikkerte rutene. Men helt søppelfritt er 
det fortsatt ikke. På vår vei ser vi stadig spor 
etter håpløs friluftskultur. Vi finner poser 
med halvspist turmat, ølbokser og mengder 
med flokete fiskesene i vannkanten. Det er 
helt utrolig at noen tror at det er bare å set-
te igjen søppel i marka! Husk: Det du bærer 
med inn, må du bære med ut. 

FRILUFT NATURFOTO

1. OPPAKNING: Jentene i lett 
marsj på vei fra Korstjønna til 
Skogtjønna.

2. TELTLEIR: Idyllisk teltplass 
ikke langt fra Korstjønna.
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Når vi til slutt ankommer Skogtjønna er 
det allerede et telt der. Vi velger å gå vi-
dere mot Røvoltjønnan. Vinden er ruske-
te og vi har i allefall ingen problem med 
mygg eller knott! Vi etablerer første natta 
slik at vi får fisket i området nord og øst 
for sjøene. Vi har hørt at det er fin fisk 
i både Skogtjønna og Abbortjønna, men 
den velger å holde seg unna fiskekrokene 
våre. Kanskje er det nordvesten som har 
tatt fiskebettet? Den intense vakingen er 
borte og sannsynligvis har vanntempera-
turen sunket så mye at insektsklekkingen 
har tatt en pause? Jentene synes fiske ble 
kjedelig og i den sure vinden trekker vi inn 
i teltet for å ha litt kveldskos i ly av vinden.

Neste dag velger vi å flytte oss til sørvest-
siden av Røvoltjønna. Vi finner en fin 
teltplass på en markert odde som stikker 
godt ut i vannet. Et flott sted for siste natt 
i Femundsmarka for denne gang. Områ-
det her er flatt og helt uten skog. Dagen 
går til litt fiske og oppdagelser rundt van-
net. Her ute lurer både ørret og grov røye. 

Det er bare å få lurt dem som er krevende. 
Vi treffer noen karer som er her for 15. 
året på rad som bekrefter dette. Fisket i 
Femundsmarka er lunefullt. Det ene øy-
eblikk biter det villig, så plutselig kan det 
gå dager uten et napp. Men for oss spiller 
det egentlig ingen rolle. Sola skinner atter 
igjen og det er godt å nyte fjellet! Et par 
ørreter lures på kroken utpå kvelden og et 
siste fiskemåltid nytes i solnedgang med 
tåkedotter over fjellene i det fjerne. Det 
føles litt rart å bryte leir og å reise hjem. 
I teltet ligger vi å prater og er enige om at 
dette ikke skal bli siste gang i Femunds-
marka. For oss har det vært drømmedager 
med felleskap og sterke naturopplevelser. 

I flott vær går vi lett ned gjennom den va-
kre furuskogen mot Haugen gård for å ta 
båten tilbake til bilen på Jonasvollen. En 
flott tur er over. Vi kommer tilbake, ga-
rantert!

NATURFOTO  FRILUFT

FAKTA FEMUNDSMARKA:
Femundsmarka ble vernet i 1971 og utvi-
det i 2003. Nasjonalparken ligger i Røros 
og Engerdal kommune. Totalt dekker par-
ken et areal på 573 km2. Nasjonalparken 
er en del av et stort ødemarksområde i en 
tynt befolket del av Skandinavia, langt fra 
større trafikkårer. Seks områder på beg-
ge sider av grensa er vernet og danner et 
stort sammenhengende villmarksområde. 
Kombinasjonen av mye blokkmark, skrinn 
skog og mange sjøer og små vann gir Fe-
mundsmarka et meget spesielt preg som 
savner sitt sidestykke i Europa. Hovedinn-
trykket er i hovedsak et karrig landskap 
med en mengde fiskevann og våtmarker. 
Fisket domineres av ørret og røye av høy 
kvalitet samt abbor og gjedde. Det er rikt 
med ender, lom og vadefugler. Heldige fot-
turister kan oppleve fiskeørn og moskus, 
Vinterstid kan man se spor etter oter og 
jerv. Steinalderboplasser viser at det har 
bodd folk her i flere tusen år.
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TOPPTUR: Turen opp til Store Steindalsnosi 
(2.025 moh.) er en relativt enkel tur. Men veien ned 
går betydelig fortere – i løpet av noen få minutter er 

vi nede langs Sognefjellsveien igjen.
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1. SOMMER: Sog-
nefjellet i juni kan by 
på de merkeligste 
scener: i dette tilfellet 
snø, shorts og ski i 
samme bilde.

2. SLUSH: Full fart 
nedover fjellside-
ne. Et lite slushlag 
øverst spruter opp i 
svingene.

3. SKI I JUNI: Hvite 
fjell og blå himmel 
så langt øyet kan se. 
Sognefjellet i juni 
leverer.

SOGNEFJELLET

1

2
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SNØ I FJELLET
Men oppe i Jotunheimen er fjellene frem-
deles dekket av snø. Vi står opp tidlig for 
å rekke fram før slush-føret. Vi har valgt 
oss ut Store Steindalsnosi (2.025 moh.). 
En forholdsvis enkel 2.000-meter like ved 
Sognefjellsveien.
Vi parkerer i veikanten og begynner rett på 
stigningen. Jeg pakket ned skiene for som-
meren i begynnelsen av april. Etter to og en 
halv måned med glider under skiene, velger 
jeg å regne dette som sesongens første ski-
tur. De andre har imidlertid holdt det gå-
ende helt til nå. For dem blir det sesongens 
siste. De har randoneeutstyr. Jeg går for en 
tyngre dobbel variant – fjellski og slalåms-
ki. Med en far som frivillig utroper seg selv 
som sherpa, går det helt fint. 

Litt oppe i fjellsida møter vi en vestlending 
på vei nedover. Han kan melde om nydelige 
kjøreforhold. Smilet har derfor enda tydeli-
gere plass mellom munnvikene da vi begyn-
ner på bratthenget. Etter hvert som høyde-
metrene forseres, kommer vi på høyde med 
Vestre Steindalsnosi (1.936 moh.). Den 
skarpe eggen frister til besøk, men vi velger 
likevel å fortsette oppover mot vår planlagte 
destinasjon – Norges 171. høyeste topp. 

UNDERVURDERT
Sammenlignet med sin tvillingbror Fana-
råken (2.068 moh.), er Store Steindalsnosi 
relativt lite kjent. Det er egentlig rart, for 
den har faktisk bedre utsikt og lettere an-
komst enn sin noe større nabo i sør. Da vi 
ankommer toppunktet avslører gjesteboka, 

SESONGENS FØRSTE SKITUR
– ELLER VAR DET SESONGENS SISTE?

Det var det store spørsmålet 
da far og to sønner satte kur-
sen mot Sognefjellet 27. juni. 

Fellesferien har begynt og de 
nederlandske bobilturistene er 
flittige brukere av veiene opp-
over Gudbransdalen. Hjemme 
på småbruket skriker fugleun-

gene i fuglekassa ustanselig 
etter mat, mens gressklipperen 

har problemer med å holde 
alt det grønne i sjakk. Det er 

en nydelig sommerdag sør for 
Lillehammer.

3
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som ligger gjemt i en postkasse på 
toppen, at fjellet ble besøkt av rundt 
40 personer den siste måneden. Det 
er ikke et skremmende tall for en 
2.000-meter med kort vei ned til 
Sognefjellsveien. Noen dager har 
faktisk vært folketomme. 

Vi spiser kjeks og sjokolade i shorts. 
Jeg setter meg ned på varden og føl-
ger horisonten 360 grader. Fjellhei-
men er som en sebra med mørke og 
hvite striper. Barflekkene er på tyde-
lig fremmarsj, men enn så lenge hol-
der snøen stand. Det er merkverdig 
hvitt til at kalenderen viser 27. juni. 
Langt der nede ser vi bobilene kjøre 
mellom meterhøye brøytekanter. 

Turen ned igjen blir en sann fornøy-
else. Jeg har nettopp vært i Marok-
ko og må kle på meg litt. De andre 
suser nedover bakkene i shorts og 
t-skjorte. Temperaturen og slush-fø-

ret vi møter på vei ned, er de eneste 
indikatorene på at dette er en som-
mertur. Hvem trenger vel å reise til 
Juvasshytta eller Stryn for å stå på 
sommerski?

FAKTA:
Store Steindalsnosi (2.025 moh.) 
er en relativt enkel topptur etter at 
Sognefjellsveien har åpnet om vå-
ren. Det vanligste er å parkere ved 
Huldehaugen eller ved Gjuvvatnet. 
Dette startpunktet ligger på 1.248 
moh. og gir følgelig en stigning på 
777 meter. Selve toppunktet er et 
relativt stort flatt parti med stup ned 
på nordsiden. Utsikten er imidlertid 
upåklagelig med utsyn helt ned til 
Lusterfjorden. Turen opp tar drøyt 
to timer. Med toppturski tar turen 
ned igjen noen få minutter. 
Anbefalt turkart er Hurrungane 
1:25 000

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

SHORTS OG SKI: Det er en sjelden kombinasjon, 
men dersom turen går 27. juni er det fullt mulig.

Ruteopplysning 
Telefon: 177
177nordland.no#travelpassnordland
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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, ombord i alle våre busser og båter, eller på nærmeste turistkontor.
Ferge ikke inkludert. Planlegg din reiserute på 177nordland.no

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

De mange øyene langs Helgelandskysten er et perfekt
utgangspunkt for deg som ønsker rå naturopplevelser.
Derfor har vi tilrettelagt for lagring av sykkel og annet utstyr
på våre hurtigbåter og busser. Hvor mange øyer du vil
besøke, er opp til deg. Vi står for transporten. God tur!
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besøke, er opp til deg. Vi står for transporten. God tur!
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FARTSFYLTE OPPLEVELSER 
        I MOSJØEN

TEKST: GUNN JOHANSEN

Vil du ha spenning, litt sug i magen, 
kanskje en luftig opplevelse eller være 

med på noe tøft, vått og morsomt? 

Mosjøen er byen midt i Norge i Nordland fylke og 
her finner du Norges nordligste Via ferrata, som betyr 
jernsti. Via ferrataen i Mosjøen er en tilrettelagt rute i 
Øyfjellet (818 moh.) som rager over byen. Det er mon-
tert en wire i fjellet og ruten er lagt slik at det finnes 
naturlige grep og trinn som feste, enkelte steder er det 
også satt inn jernbøyler. Ruten er klassifisert som B/C, 
altså lett til middels vanskelig. Dette er en artig, utfor-
drende og spennende opplevelse der du kan få prøve 
deg på fjellklatring i trygge omgivelser. Minimum alder 
er 12 år. 

1



MOSJØEN  FRILUFT

MOSJØEN ZIPLINE 
Rett ved siden av Øyfjellet, i Storfjellet, kommer 
Nord-Norges mest spektakulære zipline på 700 me-
ter. Denne åpner i juni og her får du et skikkelig adre-
nalin-kick og magesug. Fra fjellet tar du ziplinen rett 
over lakseelva Vefsna og lander omtrent i hagen på 
Nord-Norges eldste hotell, Fru Haugans Hotel. Zipli-
nen starter på 70 meter oppe i fjellet der du blir fast-
spent med kroppssele til en kraftig wire og så suser du 
avgårde mens du har en fantastisk utsikt over Sjøgata, 
Mosjøens gamle bydel fra 1800-tallet.

ØYFJELLGROTTA – INN I DET MØRKE OG UKJENTE
Grotta er rundt 500 meter lang og er ei kalksteingrot-
te like utenfor Mosjøen. Her får du en spennende tur 
inn i det mørke og ukjente, med noen trange partier, 
litt kryping, ei underjordisk elv og mye å se i fjellet 
for et våkent øye. Turen tar omtrent 3 timer og det 
serveres kaffe, saft og kjeks. Alt utstyret du trenger 
(kjeledress, hansker, hodelykt og hjelm) hører med i 
prisen. Det anbefales ikke å gå i grotta uten guide. 

PADLING PÅ VEFSNA
Nå kan du oppleve den historiske bydelen i Mosjøen 
fra et nytt perspektiv – fra kajakk på lakseelva Vefsna. 
Med stødige kajakker og gode guider, padles det opp-
over elva der du har flott utsikt til alle de historiske 
trehusene og naustene på land. Det ærverdige over 
200 år gamle Fru Haugans Hotel passeres også. På an-
dre siden av elva ligger Marsøra og her går man i land 
og nyter en lokal matbit. Her får man også historien 
om Mosjøen by, Sjøgata og tømmerdriften som i sin 
tid var på Marsøra. 

SHERPASTIEN I ØYFJELLET
Mosjøen har hatt besøk av sherpaer som har bygget en 
fantastisk flott sherpasti, Helgelandstrappa, opp Øy-
fjellet. Stien er ikke helt ferdig så det skal også jobbes 
med denne i sommer. Trappa skal gå helt opp til 818 
moh. Du trenger ikke gå langt opp i trappa før du får 
nydelig utsikt over byen. 

TROLLVAR NATURPARK
I parken, som ligger ca. 7 km utenfor Mosjøen, kan 
du være med på alle mulige slags aktiviteter. Her fin-
nes det utfordringer, aktiviteter, spenning som f. eks 
laserskyting, sumobryting, bueskyting, paintball run-
ner, øksekasting og mye mer. 

RAFTING I AUSTER-VEFSNA
Bli med på sommerens sprekeste eventyr – elverafting 
i Auster-Vefsna. Mariann Sæther, en av verdens beste 
elvepadlere, står bak dette spennende tilbudet som du 
finner i Grane, ca. 40 km sør for Mosjøen. Mariann 
ble for øvrig verdensmester i ekstrem kajakk i 2015.
Auster-Vefsna er perfekt for rafting der den renner 
vekselvis gjennom juv og åpne partier fra Hattfjelldal 
og ned til Trofors i Grane. Karakteristisk for elva er 
morsomme stryk som ender i store basseng. Raftingen 
foregår i trygge omgivelser og passer for de fleste. Hvis 
vannstanden tillater det, kan det bli både bading og 
hopping fra klipper på veien nedover elva. Aldersgren-
se 14 år, men det tilbys også familierafting der yngre 
barn kan være med. 

Mer informasjon om de ulike tilbudene samt mange 
flere, fås hos Helgeland Reiseliv as, destinasjonsselska-
pet for Helgeland. Epost: post@visithelgeland.com, 
tel. 75 01 80 00. www.visithelgeland.com

1. VIA FERRATA: Via 
ferrataen i Mosjøen 
er en tilrettelagt rute 
i Øyfjellet (818 moh.) 
som rager over byen.

2. RAFTING: Karak-
teristisk for elva er 
morsomme stryk som 
ender i store basseng. 
Raftingen foregår i 
trygge omgivelser og 
passer for de fleste.
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JAN 
ON TOUR

I de tre neste utgavene av magasinet Friluftsliv følger vi pappa 
Jan Kåre (35) og sønnen Conrad (9) på deres spennende turer i Norge.

Så…hvem skal med på tur:

Sommer i villmarka
TEKST OG FOTO: JAN KÅRE PEDERSEN

Mitt navn er Jan Kåre Pedersen, er alenepappa og bor i Fredrikstad med min 
sønn Conrad og vår hund Billy. Vi er en aktiv liten familie som tilbringer så mye 
som mulig av vår ledige tid ute i naturen.

De store lidenskapene er jakt, fiske og friluftsliv. Vi har turer bak oss 
både fra området her vi bor i Østfold, men også fra områder rundt Har-
dangervidda samt Jotunheimen etc.

Denne sommeren ønsker vi å tilbringe ute i villmarka, bare oss tre. Kose 
oss i hverandres selskap, med naturopplevelser, bra fiske og ikke minst 
flott vandring. Foruten en periode i juli hvor Conrad er med sin mor har 
vi hele sommeren på oss til dette herlige eventyret.

Vårt mål er ikke å gå lengst mulig eller å krysse noen vidde, men rett 
og slett nyte turen i ro og mak med alt av opplevelser som hører med.

Vi ser for oss å besøke deler av Hardangervidda hvor fiskevann ligger tett 
i tett slik at vi får godt med tid til fiske og at vi dermed slipper de altfor 
lange dagsmarsjene. I tillegg har vi en liten plan om å besøke Femunden 
hvor vi kan ta med oss vår kano å kombinere padling med vandring.

Men som de enkle sjelene vi er, så liker vi ikke altfor mye planlegging og 
ruten blir derfor til mens vi går. I skrivende stund ligger jeg på svaberget 
i Fredrikstad med en kopp kaffe og feirer den flotte ørreten som nylig 
måtte gi tapt for Pedersen, graderstokken viser 27 varme å jeg kan ikke 
annet enn å glede meg til at skolen nå snart tar sommerferie slik at vårt 
eventyr kan starte.
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Navn: Conrad John Pedersen
Alder: 9
Yrke: Ivrig student og bedreviter i 3.klasse
Bosted: Fredrikstad

Conrad vil fungere som humørspreder og lærling underveis. I 
tillegg vil han være utnevnt 1.sløyer av fisk og båltenner. Han påser 
at far og han selv finner de beste fiskeplasser samt at han løper 
intenst etter hunden.

Navn: Billy Pedersen
Alder: 7 mnd
Yrke: Jakthund
Bosted: Fredrikstad

Billy er en ung Dunker/Drever blanding som 
kom inn i vår familie da han var 3 mnd gam-
mel. Han er en meget rolig krabat med små 
innfall av kenguru-blod. På turen vil han være 
humørspreder, hodepute for Conrad og en 
flott turkompis.

Navn: Jan Kåre Pedersen
Alder: 35
Yrke: Personlig Assistent
Bosted: Fredrikstad

På turen vil jeg være den over-
ivrige far og turleder, som hele 
tiden har et ønske om å se hva 
som er på baksiden av neste 
kolle. I tillegg vil jeg fungere 
som lærer underveis slik at 
min sønn kommer tilbake fra 
tur med ny kunnskap og nye 
ferdigheter.

Nettside: www.janontour.com
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Ljanselva renner fra Nøklevann i 
Østmarka i Oslo, til Bunnefjorden, 
totalt drøye sju kilometer.
Vår rute: Fiskevollbukta – Hauketo 
– Leirskallen – Skullerudstua 
Finne fram: stien er skiltet og merket
Distanse: 5 km 
Underlag: Ca. 25 % asfalt, 
65 % grus og 10 % sti
Vanskelighetsgrad: lett til middels 
til krevende
Aktuelt kart: turkart «Oslo sør», 
1: 12.000, Bymiljøetaten, Oslo kommune
Aktuell nettside: osloelveforum.no

1
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OSLO

1. URSKOG I TIGERSTADEN: Turen går mellom store tette 
bregner, digre falltrær og en svært rik edelløvskog.

2. MER ENN AKERSELVA: Ljanselva, helt sørøst i byen er 
også ganske tilgjengelig for turer, med fin turvei mesteparten 
av strekningen.

3. SYV KILOMETER: Ljanselva renner fra Nøklevann i Øst-
marka i Oslo, til Bunnefjorden, totalt drøye sju kilometer.

3

PÅ TO HJUL LANGS 
LJANSELVA

Ljanselva er for mange en hemmelighet, der den renner mer 
eller mindre usynlig gjennom et langt grøntdrag mellom 
drabantbyene og bebyggelsen på Nordstrand, Holmlia, Mor-
tensrud og Lambertseter. Turen vil være klart lettest om man 
starter øverst ved Skullerudstua, men da blir farten en del 
høyere og man kan gå glipp av mange av idyllene og diverse 
lokalhistoriske informasjonstavler langs elva. 
Selv om det finnes åtte elver eller større bekker i Oslo, er 
Akerselva den eneste mange kjenner til. Ljanselva, helt sør-
øst i byen er også ganske tilgjengelig for turer, med fin turvei 
mesteparten av strekningen. Men i motsetning til Akerselva er 
Ljanselva lite kjent, noe som kanskje mest skyldes at turveien 
er til dels ganske skjult. Der Akerselva på mange måter i dag 
er blitt er en kultur/historie-opplevelse med brede og delvis 
asfalterte turveier, er Ljanselva mye mer en natur-opplevelse. 
Oslo kommune har valgt ut Ljanselvdalen som et av 14 «stil-
leområder» i byen, og det er bygget en egen benk ved en ut-
pekt stilleområdeplass langs elva like ovenfor Hallagerbanen. 
Og bortsett fra elvesuset, er nettopp roen og stillheten noe 
som preger det å sykle eller gå langs denne elva. 

HISTORIE
Underveis på turen passerer man rester etter kulturminner og 
historie. Elva ga grunnlag for industrihistorie lenge før elek-
trisiteten, med sag, kvern, mølle, kruttverk og spinneri, noe 
allerede på 1600-tallet. Det mest imponerende kulturminnet 
er utvilsomt de digre steinfundamentene til den gamle Smaa-
lensbanen, der den gikk oppå en høy viadukt over elva ved 
Liadalen. Brua ble revet i 1929 i forbindelse med omlegging 
av banen, men de de solide og vakkert bygde fundamentene 
står igjen.

URSKOGEN
Den mest spennende delen av elva, men også mest krevende 
partiet med sykkel, er det som kalles «urskogen» mellom En-
gersbråten og Leirskallen. Her går det en smal, fuktig og ofte 
litt gjørmete sti omtrent en halv kilometer, mellom store tet-
te bregner, digre falltrær og en svært rik edelløvskog. Denne 
skogen har et stort biologisk mangfold og gir leveområder for 
diverse planter og dyreliv. Det er observert sekstifem fuglear-
ter her, man kan også støte på rådyr, rev og grevling.
Det er kun kort distanse til omkringliggende boligstrøk og 
bilveier, men det enser man knapt nede i denne trange grønne 
elvedalen. Underlaget her gjør at du må regne med å trille/
skyve sykkelen, turen kan derfor ikke sies å være særlig bar-
nevennlig. 
Det er tursti av vekslende kvalitet videre fram til Skullde-
rud-dumpa der man sykler under E6. Videre er det grusvei 
og en del motbakker opp til Skullerudstua, som har servering. 
Herfra er det en kilometer til Skullerud T-banestasjon. Alter-
nativt kan man gjerne fortsette turen på grusveier rundt det 
vakre Nøklevannet, som har flere fine badeplasser, rasteplasser 
og bålplasser. Turen rundt vannet er snaut en mil.
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FRILUFTSLIV I Salangen 
I TROMS

1
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Midt mellom mer kjente destinasjoner som Senja, Altevann, 
Tromsø og Narvikfjellene ligger den lille, men grensesprengende 
kommunen Salangen. Her finner man det aller meste som norsk 
natur har å by på, innenfor et relativt lite areal; 458 kvadratkilo-
meter, fra høye fjell til dype grotter.

TEKST: BARBRO JØTULHAUG, ARCTIC FREEDOM

Området byr på et mangfold av naturopplevelser og 
er et eldorado for friluftsinteresserte, enten man vil 
bestige tinder, oppleve sjøsprøyt eller finne roen i en 
elvekulp. Og nesten uansett hvor du legger løypa vil du 
finne en gapahuk, eller kanskje til og med en gamme, 
med ly for vær og vind, og rom for hvile og ettertanke. 

Ettersom det er to anadrome vassdrag i kommunen 
som begge munner ut i Sagfjorden, har man gode mu-
ligheter for å komme hjem med fangst etter et besøk 
her. I tillegg er Sagfjorden en svært god fiskefjord, blant 
annet kjent for å huse godt med kveite og sjøørret. Det 
er nok ikke uten grunn at det som etter sigende skal 
være Norges største fiskefestival, Millionfisken, avhol-
des nettopp her. Årets festival blir den tolvte i rekken, 
og arrangementet trekker stadig flere besøkende til 
fiske, folkeliv og underholdning. Kystsonen som om-
kranser Sagfjorden er spekket med egnede fiskeplasser 

for både flue- og slukfiske, og det er også mulighet for 
å leie daycruicer med ekkolodd ved Garsnes Brygge. 

Kommunens to lakseførende vassdrag, Salangselva og 
Løksebotnvassdraget åpner for fiske 1. juli, og begge er 
selvsagt omkranset av gapahuker klar til bruk. Begge 
elvene er kjent for å huse stor sjøørret, i tillegg har 
Salangselva i en årrekke ligget på topp fem over 
sjørøyevassdrag i Norge. Laksen har dessverre vært 
nærmest fraværende de siste årene, noe som har med-
ført at elva har vært stengt for laksefiske, men nå ser 
endelig laksebestanden ut til å være på tur opp igjen. 
Fiskekort og muligheter for overnatting får man hos 
Elvelund Camping, som ligger ved elvas utløp med 
utsikt ut over Sagfjorden med den karakteristiske År-
bostadtinden i horisonten. Tinden ligger på Andørja, 
Nord-Europas mest fjellrike øy, hvor det ikke ukjente 
sykkelrittet Tour de Andørja avholdes i juli hvert år. 

GAPAHUK
• Gapahuker var opprinnelig små midlertidige 

ly, ofte bygd og brukt av fløtere, tømmer-
arbeidere, rydningsmenn og en og annen 
vandrer.

• Ble bygget av det skogen kunne avse; reier, 
ris, granbar, bark og torv.

• Kjennetegnes med den karakteristiske åpne 
fronten mot naturen, gjerne med ildsted 
sentralt ved åpningen. 

• Dagens utgaver er ofte bygd for å vare, og 
foretrukket materiale er gjerne rundtømmer 
og villmarkspanel, med torv- eller steinbelagt 
tak.

1. UTSIKT: Med riktig 
turfølge trenger verken mål 
eller utsikt være avgjørende 
for en fin opplevelse. Men 
å dele matpakka på et slikt 
sted øker kvaliteten på turen 
betraktelig. Bilde fra Flåget, 
med utsikt over Strokkenes 
og nedre del av Salangs-
vassdraget. 
Foto:Lill-Eva Jenssen

2. FISKE: I Salangsvassdra-
get er det rift om de beste 
plassene når fiskekort trek-
kes. Og det er kanskje ikke 
bare fisken som lokker? 
Foto: Hans Sverre Woll

3. GAPAHUKER: Med tett på 
30 gapahuker spredt rundt 
omkring i kommunen har 
man alltid et lett tilgjengelig, 
og trivelig turmål å ta sikte 
på. 
Foto: Hans Sverre Woll

4. SYKKEL: Opp til Storhau-
gen kan man ta seg til både 
fots og sykkel, og ruta er 
bare en av flere fine løyper 
som egner seg for sykkel i 
området. 
Foto Stine Blegeberg

2 3 4
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Vassdragene er også gode utgangspunkt for de som vil 
oppleve mer enn fisk. Elvene her har både lange rolige 
strekninger og ett og annet stryk som fint forseres med 
kano eller packraft. Tar man med innsjøer og nærme-
re 80 kilometer kystlinje innad i kommunen har man 
godt med boltreplass. Også langs elvene og ved havet 
finner man seg alltids en gapahuk. Elvelund camping 
har robåter til utleie i Salangsvassdraget, og hos Arctic 
Freedom får man leid packraftbåter, de samme båtene 
som Lars Monsen raskt ble fan av, tross stor skepsis ved 
første møte. 

Salangen har hele 19 individuelle topper som strekker 
seg over 1.000 meter, med Hjerttind som den høyeste 
med sine 1.381 moh. Fjellet ligger på grensen mellom 
Salangen, Sørreisa og Bardu, og på vestsiden av fjellet, 
øverst i Gumpedalen i Sørreisa, kan man finne Steinora 
som i likhet, og konkurranse med en håndfull andre nor-
ske røyser, benevnes som Nord-Europas største. Flere av 
toppene har skar og skyggesider som aldri blir snø- og 
isfrie, men bare en håndfull er betegnet som breer. Like 
fult er de fleste av toppene forholdsvis lett tilgjengelige, 
og flere av dem inngår i 30-trimmen, et tur-program 
med merkede turløyper av variert vanskelighetsgrad, 
hvor man både kan samle poeng og dele bilder for å være 
med i trekning av flotte premier. Turene er merket etter 
merkehåndboka, og tar sikte på en jevn fordeling mel-
lom lavterskelturer og mer krevende turmål. 

Dersom man ønsker et historisk innslag i turen, anbefales 
et besøk til Storhaugen, 656 moh., hvor det i en kort og 
hektisk periode fra 1907-1912 ble utvunnet jernmalm 
som ble fraktet med taubane ned til Salangsverket hvor 
den ble foredlet og skippet videre via båt. Folket forlot 
Storhaugen og bygningsmassen forfalt, og man kan i dag 
utforske et stort område med tufter og ruiner som vit-
ner om en storslått utbygging for over et århundre siden. 
Den merkede løypa til Storhaugen følger traktorsti stort 
sett helt frem, med noe brattere terreng før man når pla-
tået hvor anlegget en gang ruvet majestetisk i fjellet over 
Sagfjorden. Og selvfølgelig kan utsikten nytes fra en lun 
gapahuk. 

S
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1. KLATRING: Grøtlandsura ved foten 
av Løksetinden er et unikt og spen-
nende område med en rik historie, 
og ura er perfekt for de som liker en 
utfordring. 
Foto: Arctic Freedom

2. PADLING: En anbefalt dagstur går 
fra Kistefossen til Salangselvas utløp 
ved Elvelund. Strekningen kan padles 
i ett, men et stopp ved gapahuken på 
Elvenes gir et fint avbrekk. 
Foto: Simon Berg Isaksen/Ishavet 
Kajakk

FRILUFT SALANGEN
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SALANGEN  FRILUFT

1
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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

For bestilling eller mer informasjon:
www.dashbordkamera.no Tlf. 70 30 44 45

Neste generasjon SONY STARVIS sensor – Krystallklare bilder
Full HD 1080P @ 60 fps – Gir silkemyk video
10X GPS – Nøyaktig logging av tid, hastighet og posisjon
Parkeringsovervåkning – Dokumenter alt som skjer, også når bilen står parkert
Fotoboksvarsling – Unngå fartsbøter

 LS460WChampion SP1

Våre testvinnere

 LS470W+

Ditt vitne i trafikken
Testvinneren har blitt enda bedre
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FISKING FRA KAJAKK S.60  |  BLOMSTERFLORA S.64  |  GO’BITEN S.71  |  MANDARINAND S.72

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Alle miljøproblemer kan løses, men da 
må dagens barn lære å bli glade i naturen. 
Det mener den erfarne klimajournalisten 
og forfatteren Ole Mathismoen. Sammen 
med serieskaper og illustratør Jenny Jor-
dahl er de aktuelle med boken, GRØNNE 
GREIER. En tegneseriebok laget for barn 
og unge, hvor tema er nettopp miljø og 
natur. 

I to år har Ole Mathismoen og Jenny Jor-
dahl laget tegneserien Grønne Greier i Af-
tenposten Junior. Gjennom Jennys unike 
og humoristiske strek, og Oles innsikt om 
natur og miljø, har de fanget unges opp-
merksomhet med temaer som mikroplast 
i havet, klimaendringer og selvlysende dyr. 
De svarer på hvorfor noen er redd edder-
kopper og hvorfor bladene blir røde om 
høsten. Og hva betyr de vanskelige ordene 
svevestøv og ozonlag. 

Mer info om boka: www.haugenbok.no
Pris: 299,-

GRØNNE 
GREIER

PENSUM
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SPORTSFISKE 
FRA KAJAKK

FRILUFT SPORTSFISKE

1
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SPORTSFISKE  PENSUM

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det er meget effektivt å drive sportsfiske fra kajakk. 
Spesielt dorgefiske. Her er noen tips om teknikk og utstyr.

Kajakk er en ypperlig båt å bruke til sportsfiske. 
Den siger stille på vannet og lager minimalt med 
støy. Det er spesielt viktig når du er på blanke 
fjellvann og fisker etter sky ørret. Dorgeteknik-
ken har jeg brukt i mange år, både etter ørret på 
fjellvann og etter sjøørret og makrell på sjøen.

Man kan sitte og kaste fra kajakken, men det er 
ekkelt og vanskelig i en noe vinglete kajakk. Det 
beste er å få festet ei eller to stenger til kajakken 
slik at man kan bedrive dorging. 

Til det trenger du et stangstativ. Det er flere ty-
per å få kjøpt, men de koster en god del. Det er 
enkelt å lage et stangstativ selv. Jeg har brukt en 
klesknagg i tre. To avsagde støvsugerrør fungerer 
som stangholdere. Med teip har jeg surret dette 
sammen til et lett og funksjonelt stangstativ. Sta-
tivet festes under lastestroppene/strikkene frem-
på kajakken. På den måten blir dette et mobilt 
stangsstativ. Når du ikke fisker eller padler kan 
du bare ta stativet av kajakken. Også slipper du 
å borre hull i kajakken for å feste med skruer og 
jernbolter. 

Det er viktig at stangstativet blir stående i riktig 
høyde og vinkel.
Stangstativet bør festes så langt frempå kajakken 

som mulig. Det vil si så langt fremme at du ak-
kurat klarer å få tak i stanga når fisken hugger til 
under dorginga. Er stangstativet festet for nærme 
deg der du sitter, vil du bare dunke borti stenger 
og snøre med padleåra når du dorger.  

Jeg har prøvd det meste av fiskestenger, og har 
kommet frem til at stenger på fem eller seks fot 
passer best. Er stengene for lange, blir det van-
skeligere å få styrt fisken inn til båten når du skal 
lande den. Tumleplassen er ikke stor der du sitter 
i kajakken og skal styre storfisken inn til båtripa. 
Er stengene for korte, kommer snøret borti åra 
når du padler. Det er viktig at stengene plasseres 
i riktig vinkel i stangstativet. Det beste er at sten-
gene står litt fremoverbøyd i vinkel. 

Du trenger en liten håv. Helst en som flyter, slik 
at du ikke trenger å være redd for å miste den på 
vannet. Håven må du ha liggende lett tilgjengelig 
i kajakken, slik at du lett får tak i den når du 
skal lande fisken. Jeg bruker å feste håven under 
transportstrikket bak seteryggen.

En plastpose eller en vanntett bag er kjekt å ha 
liggende i kajakken. Fiskene legger du oppi po-
sene slik at det ikke blir for mye søl og fiskeblod 
inni kajakken.

1. STANGSTATIV: Et 
stangstativ lager du 
enkelt selv. Det er 
viktig at stengene blir 
stående i riktig vinkel 
i forhold til vannflaten. 
Ikke for høyt og ikke 
for lavt.

2. ØRRET: Den stør-
ste ørreten jeg har fått 
på dorging fra kajakk 
var på nesten tre kilo. 
Den ble tatt på en 
liten wobbler på et 
fjellvann i Trøndelag.

2
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Ei tang er kjekt å ha med seg slik at du effektivt kan løsne kro-
ken fra fiskekjeften. En kniv bør du også ha, til for eksempel 
kapping av fiskesnøre og bløgging av fisken.

Med en kajakk er det lett å få til hastighetsvariasjon når du pad-
ler og fisker. Et par kjappe padletak, og kajakken skyter fart. 
Hastighetsvariasjon er viktig, slik at redskapen ikke bare blir 
hengende etter kajakken i samme monotone bevegelser. Fisken 
biter ofte når du varierer tempoet på redskapen.

Jeg bruker stort sett småsluker i størrelse 10-15 gram når jeg 
dorger. Men små wobblere er også et fantastisk effektivt redskap.

Det kan hende du kommer opp i noen stressende situasjoner 
når du bedriver dorgefiske. Det kan hende det hogger til på beg-
ge stengene samtidig. Da kan du ta begge stengene og prøve å 
kjøre fiskene samtidig. Eller du kan kjenne hvilken av fiskene 
som er størst, og la den andre stanga stå i stativet til du har fått 
landet den første fisken.

Det er viktig at du hele tiden sitter rolig i kajakken når du kjø-
rer fisken. Blir du for overivrig og gjør for bråe bevegelser, kan 
kajakken velte.  

Jeg håper noen av disse rådene kommer til nytte. Har du noen 
spørsmål om dette tema så ta gjerne kontakt med meg, så skal 
jeg prøve å bistå deg så godt som mulig. Riktig god sommer og 
skitt fiske!

FRILUFT SPORTSFISKE

PADLETUR: Det er både spen-
nende og koselig og kombinere 

padletur og fisketur.

Suzuki har lansert nye S-Cross SUV 4x4. Høyere, bredere, sterkere og med 
enda mer utstyr! Suzukis nye store familiebil kombinerer det beste fra SUV 
biler, tradisjonelle personbiler og ikke minst stasjonsvogner. Suzukis nye 
overlegne Allgrip firehjulstrekksystem med fire kjørevalg leveres også med 
automatgir. S-Cross SUV er en ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Ra-
dar Brake Support. Bagasjerommet på hele 440 liter er klassens største 
og utstyrsnivået er svært høyt. En helt ny og sterk avgiftsgunstig 140HK 
Boosterjet bensinmotor med lavt forbruk og lave utslipp gjør bilen til en av-
giftsvinner. Med firehjulstrekk inkludert i prisen, høy bakkeklaring, stor plass 
og lave avgifter kan vi trygt si at S-Cross SUV 4x4 er som skapt for norske 
forhold og en familiebil du ikke bør gå glipp av.

S-Cross SUV 4x4 fra 334.900,-
Automatgir + 15.000,-

*Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki kan være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake Support som standard. Nye 
Vitara er en miljø- og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip 

automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionerer. Vitara 

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.
Vitara 4x4 fra 299.900,-  Automatgir + 15.000,-

 4x4 med automat tilgjengelig MirrorLink multimediasystem  4x4 er standard Adaptiv Cruise og Radar Brake

SportTech pakke:
Skinn/Alcantara-seter
17” Sport Aluminiumsfelger
Chrom Sport grill
Tåkelys
Takrails sølv
Mørke ruter fra B-Pilar
Lakkerte dørhåndtak/Speil 
El. oppvarmede og innfellbare speil
Multifunksjonsratt i skinn
Analog sentermontert klokke
Lyspakke interiør
Radio/Bluetooth/USB/DAB+
Navigasjon
Ryggekamera
Alarm

Smartphone link
Hill descent control
Hill hold control
Adaptive Cruise Control
Radar Brake Support
Automatisk klimaanlegg
LED Kjørelys
LED Hovedlys
Parkeringssensor foran og bak
Startknapp/nøkkelfritt system
Regnsensor

Verdi kr. 72.500.- 

Kampanjetilbud: kr. 25.000.- 

Spar kr. 47.500.-

NYE VITARA 4X4
NÅ MED AUTOMATGIR

BEST I TEST

PÅ SIKKERHET
VG 20.05.15

PÅ PRIS
VG 20.05.15

Panorama soltak - Skinn seter - 17” alu. felger - Krom grill
Tåkelys - Takrails sølv - Mørke ruter fra B-Pilar  
Auto. 2 sone klimaanlegg - Hill hold control (HHC)
Lakkerte dørhåndtak/Speil (el.oppvarmet og innfellbare)
Skinn multifunksjonsratt (radio/telefon/ACC) - Ryggekamera
Radio/Navi/Bluetooth/USB (DAB+) med 7 høyttalere
Smartphone link -  Apple Car Play/Mirror Link 
Adaptive Cruise Control (ACC) / Radar Break assist
LED kjørelys - LED nærlys - LED fjærnlys - LED baklys 
Parkeringssensor foran/bak - Startknapp/nøkkelfritt system 
Regnsensor - Auto. blendbart innvending speil

SKYTECHPAKKE:

VERDI 79.000,- KAMPANJE 25.000,-

SPAR 54.000,-

Veil. Priser inkl. mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  
CO2 119-128. Forbruk blandet kjøring fra 0,53-0,57l

*Privatleievilkår: Inkl automat og SkyTechpakke. 36mnd/30.000km. 
Startleie: kr. 50 000,- ink.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95% 
Totalpris: kr. 149.575,- I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. 
3 års bindingstidLeasingtilbudet gjelder bil med vinterhjul og met. lakk

PrivatLeie: 2.617,- pr mnd*

Firehjulstrekk 440 liter bagasjerom          Automatgir

HØYERE • KRAFTIGERE • STERKERE
S-CROSS SUV 4X4

PRIS- OG AVGIFTSVINNER
FIREHJULSTREKK 2018

PRIS- OG AVGIFTSVINNER
FIREHJULSTREKK 2018

S-Cross SUV Privatleie 2018 Friluftsliv nr 3.indd   1 22.05.2018   10:55

www.dr-bentsens-neseolje.com  -  Tlf. 940 58 991 

DR.BENTSENS NESEOLJE® 
har etter et års salg i Norge 

blitt veldig populær og  
brukes av tusenvis av 
fornøyde nordmenn          

med plager i nese                  
og øvre luftveier. 

DR.BENTSENS NESEOLJE®              
som er 100% biologisk er 

produsert i Provence                
og utviklet av en                               

norsk øre-nese-hals    
spesialist. 

INNEHOLDER ETERISKE BIO-OLJER BESTÅENDE AV:   
Eukalyptus, peppermynte, sitron og lavendelolje med basis i 

olivenolje. Neseoljen er helt uten kjemiske tilsetninger. 

FOR BESTILLING I NETTBUTIKK/TELEFON 
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Suzuki har lansert nye S-Cross SUV 4x4. Høyere, bredere, sterkere og med 
enda mer utstyr! Suzukis nye store familiebil kombinerer det beste fra SUV 
biler, tradisjonelle personbiler og ikke minst stasjonsvogner. Suzukis nye 
overlegne Allgrip firehjulstrekksystem med fire kjørevalg leveres også med 
automatgir. S-Cross SUV er en ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Ra-
dar Brake Support. Bagasjerommet på hele 440 liter er klassens største 
og utstyrsnivået er svært høyt. En helt ny og sterk avgiftsgunstig 140HK 
Boosterjet bensinmotor med lavt forbruk og lave utslipp gjør bilen til en av-
giftsvinner. Med firehjulstrekk inkludert i prisen, høy bakkeklaring, stor plass 
og lave avgifter kan vi trygt si at S-Cross SUV 4x4 er som skapt for norske 
forhold og en familiebil du ikke bør gå glipp av.

S-Cross SUV 4x4 fra 334.900,-
Automatgir + 15.000,-

*Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki kan være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake Support som standard. Nye 
Vitara er en miljø- og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip 

automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionerer. Vitara 

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.
Vitara 4x4 fra 299.900,-  Automatgir + 15.000,-

 4x4 med automat tilgjengelig MirrorLink multimediasystem  4x4 er standard Adaptiv Cruise og Radar Brake

SportTech pakke:
Skinn/Alcantara-seter
17” Sport Aluminiumsfelger
Chrom Sport grill
Tåkelys
Takrails sølv
Mørke ruter fra B-Pilar
Lakkerte dørhåndtak/Speil 
El. oppvarmede og innfellbare speil
Multifunksjonsratt i skinn
Analog sentermontert klokke
Lyspakke interiør
Radio/Bluetooth/USB/DAB+
Navigasjon
Ryggekamera
Alarm

Smartphone link
Hill descent control
Hill hold control
Adaptive Cruise Control
Radar Brake Support
Automatisk klimaanlegg
LED Kjørelys
LED Hovedlys
Parkeringssensor foran og bak
Startknapp/nøkkelfritt system
Regnsensor

Verdi kr. 72.500.- 

Kampanjetilbud: kr. 25.000.- 

Spar kr. 47.500.-

NYE VITARA 4X4
NÅ MED AUTOMATGIR

BEST I TEST

PÅ SIKKERHET
VG 20.05.15

PÅ PRIS
VG 20.05.15

Panorama soltak - Skinn seter - 17” alu. felger - Krom grill
Tåkelys - Takrails sølv - Mørke ruter fra B-Pilar  
Auto. 2 sone klimaanlegg - Hill hold control (HHC)
Lakkerte dørhåndtak/Speil (el.oppvarmet og innfellbare)
Skinn multifunksjonsratt (radio/telefon/ACC) - Ryggekamera
Radio/Navi/Bluetooth/USB (DAB+) med 7 høyttalere
Smartphone link -  Apple Car Play/Mirror Link 
Adaptive Cruise Control (ACC) / Radar Break assist
LED kjørelys - LED nærlys - LED fjærnlys - LED baklys 
Parkeringssensor foran/bak - Startknapp/nøkkelfritt system 
Regnsensor - Auto. blendbart innvending speil

SKYTECHPAKKE:

VERDI 79.000,- KAMPANJE 25.000,-

SPAR 54.000,-

Veil. Priser inkl. mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  
CO2 119-128. Forbruk blandet kjøring fra 0,53-0,57l

*Privatleievilkår: Inkl automat og SkyTechpakke. 36mnd/30.000km. 
Startleie: kr. 50 000,- ink.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95% 
Totalpris: kr. 149.575,- I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. 
3 års bindingstidLeasingtilbudet gjelder bil med vinterhjul og met. lakk

PrivatLeie: 2.617,- pr mnd*

Firehjulstrekk 440 liter bagasjerom          Automatgir

HØYERE • KRAFTIGERE • STERKERE
S-CROSS SUV 4X4

PRIS- OG AVGIFTSVINNER
FIREHJULSTREKK 2018

PRIS- OG AVGIFTSVINNER
FIREHJULSTREKK 2018

S-Cross SUV Privatleie 2018 Friluftsliv nr 3.indd   1 22.05.2018   10:55
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En oase i Rondane
I området ved Smuksjøseter fjellstue kan du 
på en og samme dag oppleve reinroseheier, 
minner fra en eldgammel fangstkultur 
og eksempler på de geologiske 
prosessene som former 
fjellandet.

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE
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RONDANE  PENSUM

VAKKERT: Reinroseheien i området 
ved Smukksjøseter fjellstue er 

usedvanlig omfangsrik og vakker.
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PENSUM RONDANE

Mange vil forbinde Rondane med gråstein 
og reinsmose. Men det finnes områder som 
har mye mer å by på enn det. Med utgangs-
punkt i Høvringen er det en times lett gan-
ge inn til Smuksjøsæter fjellstue. I området 
rundt fjellstuen er det flere ting det er verdt 
å ta en nærmere titt på, for eksempel fjell-
plantesamfunn, fangstgrav og eksempler på 
geologiske prosesser. 

FANGSTGRAV FOR VILLREIN
Fra fjellstuen kan en starte på stien mot Peer-
Gynt-hytta. Etter noen hundre meter tar det 
av en sti som krysser ryggen på Solsidevass-
berget. Etter et lite stykke kommer en til en 
svakt merket sti som tar av oppover i høyden 
til ei godt bevart fangstgrav for villrein. Den-
ne graven var forsynt med såkalte ledegjer-
der, oppstabling av steinheller, som ledet dy-
rene over graven. De falt da ned i graven som 
var dekket med vegetasjon, og ble fanget på 
denne måten. Rester etter disse ledegjerdene 
er godt synlige ved graven. Når en ser terren-
gets beskaffenhet på stedet, blir det åpenbart 
at plasseringen av graven er valgt med stor 
omhu. Villreinen måtte passere nettopp der 
graven ligger. Vær oppmerksom på at sym-
bolet for fangstgraven er feil plassert på tur-
kart «Rondane Nord» fra 2010.

REINROSEHEI OG FJELLPLANTESAMFUNN
Fra dyregraven kan en fortsette 5 – 6 
hundre meter i retning nordøst rett ned i 
Kjondalen og møte på en alternativ sti til 
Peer Gynt-hytta. Stien går parallelt med 
en bekk som renner gjennom Kjondalen. 
Langs bekken finnes mange av fjellplante-
ne som liker seg i fuktige områder, for ek-
sempel stjernesildre. Ved å følge stien som 
går parallelt med bekken et par kilometer 
nord-vestover (mot Høvringen), møter en 
på bekken som kommer ned Steindalen 
fra Steinbuhøe. Akkurat her er det et rikt 
fjellplantesamfunn med reinrose i hoved-
rollen. Over et stort område som strekker 
seg oppover mot Fremre Bråkdalshøe vok-
ser mengder av reinrose. Det er sjelden å 
se reinroseheier så tettvokst med den vakre 
fjellplanten som akkurat her. Området er 
meget spesielt til Rondane å være. Normalt 
vil midten av juli være et gunstig tidspunkt 
for å se reinrose i full blomst. I samme om-
rådet vokser den vakre tuesildre og den yn-
dige rosa fjellsmelle. Verdt å nevne er også 
fjellarve og flekkmure. Den litt sjeldne gull-
myrklegg trives også her, mens den utrolig 
vakre rødsildre henger i ranker over noen 
fuktige berg nede ved bekken. Sistnevnte 
blomstrer like etter snøsmeltingen.

V-DAL I MINIATYR
Kjondalsbekken kommer i stor fart ned fra 
Steinbuhøe og viser hvordan de djupe dale-
ne mellom de høgreiste fjellene er blitt for-
met. Vannet arbeider seg nedover i terrenget 
til en perfekt V-dal i miniatyr, som snor seg 
i flotte svinger nedover mot Høvringsvat-
net. Den forholdsvis beskjedne vannførin-
gen har så stor kraft under snøsmeltingen 
at den graver ut og transporterer grus, stein 
og blokker på flere hundre kilo nedover i 
terrenget. I grusen mellom de største stein-
blokkene finner en flere arter fjellblomster, 
som fjellveronika, fjellsyre og fjellmarikåpe. 
Her er et eldorado for den som vil bli nær-
mere kjent med fjellblomster.

MERKER FRA ISTIDEN
Et besøk til området ved Peer Gynt-hytta 
anbefales. Her kan en virkelig oppleve van-
nets krefter og etterlatenskaper etter breene. 
Skiferaktig fjellgrunn med sprekker gjør at 
vannet trenger ned i sprekkene. Når vannet 
fryser til is får det stor sprengkraft og bryter 
løs fjellet. Vårflommen frakter med seg de 
løse massene nedover i terrenget. Slik har 
prosessen formet det dramatiske elvegje-
let med fosser og kulper skåret ned i fjell-
grunnen. Samtidig har det skaffet tilveie 

1 2
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RONDANE

RONDANE  PENSUM

byggematerialet til Peer Gynt-hytta med til-
hørende bygninger. Med god hjelp fra flere 
istider har breene og smeltevann vært med 
og formet Rondane slik fjellområdet fram-
står i dag. Vær og vind, kulde og varme samt 
bekker og elver fortsetter å endre landskapet, 
men prosessen går så sakte at vi ikke registre-
rer det i løpet av en mannsalder. Merker fra 
siste istid er synlige i dette området i form av 
morener, såkalte esker og spylerenner. Strek-
ningen som her er beskrevet egner seg yp-
perlig til å arrangere dagsturer med guiding. 
Området er som en oase mellom skrinn 
gråstein og mose, for den som tørster etter 
større kunnskap om faunaen i Rondane.

1. HARDFØR: Rødsildre er 
en av verdens mest hardføre 
fjellplanter, som gjerne blom-
strer under snøsmeltingen.

2. GULLMYRKLEGG: Dette 
er en litt sjelden plante som 
har funnet seg til rette i 
området under Fremre Bråk-
dalshøe.

3. KREFTER I SVING: Lik 
ved Peer Gynt-hytta passerer 
Bråkdalsbekken, hvor en kan 
beskue vannets kraft som 
former landskapet. 

3
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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

Ikke ferdig med planene for sommerferien enda? Fortvil 
ikke. Svaret er sjølsagt friluftsliv. Kommuner, friluftsråd 
og friluftslivsorganisasjoner har kjøpt opp, tilrettelagt 
og forvalter verdens fineste friluftsperler for deg. Mu-
lighetene er utallige til bading og soling på offentlige 
strender langs vår langstrakte kyst, vandring på kyststi-
en, overnatting på kystledhytter. Eller en tur til skogs 
eller fjells. Blåmerka turruter i skogsmark og røde T’er 
i fjellet gir trygge opplevelsesturer mellom hundrevis av 
åpne hytter. Og kanskje er det ledig plass for barna på 
en av Friluftsskolene som arrangeres over hele landet.

Norsk skole har i årevis hatt som hovedoppgave å samle 
barna innendørs til stillesittende læring. Nå har en fun-
net ut at det ikke er særlig sunt. Stortinget har vedtatt at 
alle barn skal ha minst en time fysisk aktivitet hver dag 
i skolen. Fortvilelsen er stor på norske lærerrom – i alle 
fall på noen av dem. Hvordan skal vi få til dette? Hva 
med metodefriheten og læringsutbyttet? Fortvil ikke. 
Svaret er sjølsagt friluftsliv. Bruk naturen som lærings-
arena i alle fag. Læringa blir mer variert, mer virkelig-
hetsnær – og fysisk aktivitet blir en naturlig del av sko-
lehverdagen. Friluftslivsorganisasjoner og Friluftsråd 
bidrar gjerne med sin kompetanse om uteaktivitet og 
har ideer til læringsopplegg forankra i kompetansemål 
i læreplanen.

Sliten, stressa, tungpusta og i dårlig form? Synd for 
deg og dyrt for samfunnet. Fortvil ikke. Svaret er sjøl-
sagt friluftsliv. Kom deg ut – finn ro og stillhet, bli litt 
andpusten og svett i motbakkene. Finn den aktiviteten 
som passer for deg – aleine eller på et organisert opp-
legg. Friluftsrådene har flere hundre naturlosturer der 
du trygt går sammen med andre og har en guide som 
forteller om lokalhistorie, flora, fauna eller andre inter-
essante tema. Eller kanskje motiveres du av et av turre-
gistreringsoppleggene – TellTur, Stikkut, turorientering 
eller stolpejakt. Mulighetene er dine – god sommer i 
friluft!

SVARET ER 
FRILUFTSLIV

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

BÅL I SOMMER?
I perioden 15. april til 15. september 
er det generelt bålforbud i utmark. 
Men på snødekt, våt mark, når det 
åpenbart ikke er brannfare, har du 
likevel lov å lage bål.

Bål er viktig! 
Praktisk, sosialt og mytisk har bålet en sentral plass 
i vår kultur. Mennesker har faktisk brent bål i man-
ge hundre tusen år. I Norge er retten til å gjøre opp 
ild en gammel sedvanerett. Som andre allemanns-
retter er imidlertid ikke rettigheten ubegrenset. 
Retten til å gjøre opp ild reguleres blant annet av 
Forskrift om brannforebygging. 
Det er generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i 
nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. 
april – 15. september. Men forskriften har med føl-
gende setning: “Det er likevel tillatt å gjøre opp ild 
der det åpenbart ikke er fare for brann.” Veilederen 
til forskriften sier: “… med “åpenbart ikke medføre 
brann”, menes f. eks. at det ligger snø på bakken, 
eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
Denne våren har det vært spesielt mye snø i store 
deler av Norge. Da er det fint å vite at du har lov 
å lage deg et kaffebål eller et matbål, også etter 15. 
april. 
For å videreføre god bålkultur er det viktig at barn 
læres opp både i bålets gleder og bålets farer. Her 
har både hjem, barnehage og skole en viktig utfor-
dring.  
Brenn bål – bruk hodet! Og sjekk dine lokale for-
hold, det kan være lagt ned totalforbud om bål av 
ditt lokale brannvesen. 

TEKST OG BILDER: Trond Loge, Salten Friluftsråd
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

MJØLKEVEGEN - EN AV NORGES 
FLOTTESTE OPPLEVELSESRUTER PÅ SYKKEL!

Sykkelruta Mjølkevegen går i vakkert fjell- stølsland-
skap mellom Vinstra i Gudbransdalen, Valdres, og Gol 
i Hallingdal. Hele ruta er på ca. 250 km og tar mellom 
4-6 dager, men det er også mulig å sykle kortere etapper 
eller rundturer som passer til syklistens nivå og ønsket 
tidsforbruk. Sykkelturen kan kombineres med fotturer i 
fjellet, bading, fiske, stølsbesøk og flotte natur- og kul-
turopplevelser. En perfekt sykkelferie for aktive familier. 

Planlegger du å sykle hele ruta fra Vinstra til Gol, bør 
du ha sykkelerfaring, da noen strekninger har kre-
vende klatreetapper, som turen over Slettefjell med et 
toppunkt på 1315 meter. Derimot bli strevet beløn-
net med en fantastisk utsikt! Mjølkevegen er allikevel 
en opplevelsesrute som skal passe for folk flest, og det 
finnes mange flotte etapper som verken krever at du er 
topptrent eller har syklet mye fra før, som idylliske Jo-
tunheimvegen samt naturområdet Stølsvidda mellom 
Valdres og Golsfjellet. Benytter du deg av henteservice 
mellom togstasjonene og første/siste overnattingssted, 
er sykkelturen kortet ned til ca. 190 km og du unngår 
noen bratte partier. Eller hva med å leie el-sykkel? 

I juli og august, samt helger frem til midten av septem-
ber, kan du sykle en annen variant av Mjølkevegen som 
innebærer en båttur over Jotunheimens største innsjø, 
Bygdin. Den historiske M/B Bithorn har gått i trafikk 
siden 1912 og går mellom Bygdin i øst og Eidsbugar-
den i vest. Fra Eidsbugarden fortsetter sykkelturen langs 
Tyinvatnet til Tyinkrysset og videre langs nordsiden 
Vangsmjøsa, før de to rutene møtes og fortsetter videre 
mot Syndin og Vaset. 

Langs ruta er det flere overnattingsmuligheter med hyg-
gelige vertskap som har lang erfaring med å ta i mot 
syklister. Det er også satt ut noen moderne”mjølkeram-
per” der du kan spise matpakka og ta en liten pause 
for å nye omgivelsene underveis på turen. Det er mye å 
oppleve underveis, så ta deg god tid! 

For mer informasjon om sykkelruta Mjølkevegen:
www.mjolkevegen.no
bit.ly/outttMV

Fotokreditt alle bilder : Yngve Ask – Scanout.
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GO’BITEN

“Vi kan lage mammas fiskekaker på 
turen” sa mannen, vi skulle på tur ut 
i havgapet med en fiskeglad gjeng. 
Sekken ble pakket full med poteter, på 
planen stod lunsj og middag til 10 mann 
(3 irer, 2 engelskmenn, 1 tsjekker, 1 
russer og 3 nordmenn). Første fisken 
som ble fisket ble med stor entusiasme 
renset og stekt rett på bålet (bålet som 
varmet opp steinene som skulle brukes 
i russisk badstue...). Fisken smakte 

fortreffelig med bare litt salt og sitron på, 
men fiskekakene vi laget etter og fått litt 
mer fisk, ble møtt med stormende jubel. 
Svigermors oppskrift var en asuksess.

Disse fiskekakene er lette å lage og 
gode å spise, selv for de som ikke er så 
veldig glad i fisk. Vi gjorde det enkelt og 
serverte med potetmos og raspa 
gulrøtter til, men passer også perfekt 
som fiskeburger eller bare med salat til.

Svigermors FISKEKAKER

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

TIL CA. 6 STORE FISKEKAKER
Rens, fileter og stek fisken. Kok 
potene, ha i en stor klatt med smør 
og mos det godt sammen. Ha den 
stekte fisken i en bolle, bruk en 
gaffel og mos den godt, tilsett der-
etter potetstappe, salt og pepper, 
ost og bland godt sammen. Form 
fiskekakene i tennisballstørrelse, 
klem de deretter flate, dypp de i 
egg, så i brødrasp og stek de i godt 
med smør. Stek de på begge sider, 
slik at de får en tykk skorpe, men 
pass på å snu de slik at de ikke 
blir brent.

• 1/2 kg kokte poteter eller 1 
pose ferdig potetstappe

• 1/2 kg stekt fisk (vi hadde en 
       blanding av torsk, lyr og sei)
• 100 gram sterk ost (man-

chego, parmasan eller 
annen ost med mye smak)

• salt og pepper etter smak
• 1 egg
• 2 dl brødrasp (vi hadde med 

4 skiver halvtørr loff)
• smør til steking
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PENSUM MANDARINAND

Rovatnet i Hemne i Sør-Trøndelag, er 
tradisjonelt en yndet plass for mange 
forskjellige arter av ender og vadefugler. 
Denne våren fikk de vanlige endene et 
meget selebert selskap i ei mandarinand. 
En hanfugl med så spektakulære farger i 
drakten at en nesten ikke tror det man ser. 
En skulle tro den har fløyet tvers gjennom 
regnbuen og blitt preget av fargene fra 
den.

TREDJE ÅRET PÅ RAD 
Fuglen ble oppdaget den 22. april da 
den svømte rundt og beitet i ei råk i isen 
tett ved land, ikke langt fra Kyrksæterøra 
sentrum. Norsk Ornitologisk forening, 
Hemne Lokallag, kan fortelle at det er 
tredje året på rad at ei mandarinand har 
tilhold i Rovatnet. Det er ikke usannsynlig 
at det er samme individ som på nytt er 
kommet til landet som trekkfugl.

OBSERVERES REGELMESSIG
I England har mandarinender fast tilhold, 
og en mulig teori er at denne anda har fulgt 
med «norske» ender som er kommet fra 
vinteropphold i England. Mandarinand 
observeres regelmessig i Norge, men må 
likevel sies å være en heller sjelden gjest. 
I alle fall vekker den betydelig oppsikt på 
plasser den oppholder seg her til lands.

INNFØRT TIL EUROPA
Mandarinanda har sin opprinnelse 
fra Kina/Øst-Asia, men ble innført 
av mennesker til Europa en gang på 
1700-tallet. I Artsdatabanken er den 
oppført som uønsket i Norge, med 
vurdering «lav risiko». Norsk Ornitologisk 
Forening (NOF) er prinsipielt imot 
fremmede arter som er innført av 
mennesker.   
 – Vi ønsker ikke at norsk fauna skal bli en 
park. Dessuten er det en viss risiko for at 

MANDARINAND
1 2

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE
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MANDARINAND  PENSUM

fremmede arter kan få uønsket påvirkning 
på våre naturlige arter. Et eksempel 
på det er minken, som ble innført for 
pelsoppdrett. Rømte individer i naturen 
gjør en betydelig skade på fuglelivet langs 
kysten. Det at mandarinand er oppført 
i Artsdatabankens svarteliste er et føre-
var-prinsipp, forteller Martin Eggen, 
naturvernrådgiver i NOF.

ARTSDATABANKEN OPPDATERES
Svartelista som ligger i Artsdatabanken i 
dag er sist oppdatert i 2012. Eggen forteller 
at det er behov for oppdatering, og at dette 
arbeidet er i gang og ventes å bli fullført i 
løpet av 2018. Arter som enten er innført 
til landet av mennesker, eller som av andre 
grunner har brutt naturlige barrierer, vil 
havne på svartelista. De uønskede artene 
blir vurdert etter følgende skala: Ingen 
kjent risiko, lav risiko, potensielt høy 
risiko, høy risiko og svært høy risiko

NYT SYNET OG LA DEN VÆRE I FRED
  – Det er ingen erfaring på at mandarinand 
er til ulempe i den norske faunaen. NOF 
har derfor ikke noe ønske om at det gjøres 
tiltak for å fjerne individer som observeres. 
Nyt heller synet av denne usedvanlig 
vakre fuglen og la den være i fred, er 
oppfordringen fra Martin Eggen i NOF.

K
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– FARGESPRAKENDE VAKKER, 
MEN SVARTELISTET

1. Hann-fuglen hos mandarinand 
er så fargesprakende vakker at en 
nesten ikke tror det en ser.

2. Mandarinand omtales ofte som 
verdens vakreste fugl, av åpenbare 
grunner.

3. Mandarinand er gjerne noe 
mindre sky enn de «vanlige» 
endene, men kommer en innenfor 
fuglens komfortsone, da flyr den.

3
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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 friluftslivmagasin.

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 
FRILUFTSLIV.NO
ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

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

Så fort vi har registrert din innbetaling, sender vi deg nyeste 
utgave av magasinet og ei Aclima-lue.

Foto: Bjørn A. Esaissen
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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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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

Sauer er ålreite dyr. Det er bæææææææst 
med ull. Ull er gull. Det er ikke rart at 
turfolk i Norge alltid kler seg i ull.
Ullen har fantastiske egenskaper. Den 
holder deg god og varm, lar huden puste 
og transporterer bort fuktigahet. Den har 
også visse antibakterielle egenskaper. Ull 
er det materialet hvor vond svettelukt får 
dårligst feste.
Det finnes flere gode grunner til å ha en 
viss prosentandel polyester eller polyamid 
i ullklær. Det gjør plagget mer slitesterke. 
Men det er ikke alt som ser ut som ull som 
faktisk er det.

For at plagget skal ha de gode egenskape-
ne til ullen, bør det være størst andel ull. 
Sjekk hva som står på merkelappen, så vet 
du hva du kjøper og hva du betaler for.
Det er skremmende at noen butikker sel-
ger plagg som er merket som ullplagg når 
prosentandelen av ullinnholdet ligger på 
noen og tretti prosent. For å kalle et plagg 
for ullplagg er det vel logisk å tro at det 
bør være minst 50 prosent ull i plagget? 

På de følgende utstyrssidene har vi testet 
fire par ullsokker og et nytt middel som 
bringer krympete ullklær tilbake til opp-
rinnelig form og størrelse.

NOE ULL ER TULL

UTSTYR

ULLSOKK? Med så lite innhold av ull 
kan ikke dette kalles for en ullsokk. 

Dette er en sokk som inneholder ull. 
Hva er grensen for prosentandel ull, 

eller regelen, for at produsentene 
kan kalle varen for et ullplagg?



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.

TEST AV 
UTSTYR
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BESKRIVELSE:
Active Wool light er Brynjes tynneste 
sokk. Den er lett og komfortabel, med 
god passform og høyt ullinnhold. Selv 
om sokken er tynn gir den god isolasjon 
og fungerer like godt sommer som vin-
ter. Selv om sokken har et høyt innhold 
av ull, transporterer den effektivt bort 
fuktighet og har god slitestyrke. Sokken 
er medium høy, hæl og tær er forsterket. 
Leveres i tre størrelser 35-38, 39-42 og 
43-46.

BRUK:
Sokkene er brukt i en periode over to år 
både sommer og vinter. Skiturer, fot-
turer, sykkelturer, løpeturer og til 
hverdags.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Meget behagelig å ha på. Sokkene er 
myke, varme og gode. Ingen sømmer 
eller strikkant som irriterer. Elastisiteten 
har holdt seg. Dette er meget slitesterke 
sokker som tåler langtidsbruk og man-
ge runder i vaskemaskina. Sokkene har 
blitt vasket på 60 grader i ullprogram, og 
dette har ikke forringet sokkene. Som du 
ser på bildet er slitasjen kommet under 
helen, bak på helen og under tåballene. 
 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Merinoull 80 %
Polyamid 14 %
Polypropylene 3 %
Elasthane 3 %

ACTIVE WOOL LIGHT

BRUKSDØGN: CA. 90
PRIS: 249,-

MER INFO: WWW.BRYNJE.NO
TESTET AV: BENTE R.
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE:
På nettsiden skriver XXL: «Bruker: Uni-
sex. Ullsokk i deilig og myk ullblanding. 
Ekstra slitasjesterk under fotsålen og 
god passform. 2-pack. Bula 2PK Wool 
Sock holder deg varm og komfortabel, 
selv om sokkene blir våte, og kan fint 
brukes som en vanlig sokk på kalde 
dager.» 

BRUK:
Vinter: Sokkene er brukt på skiturer, fot-
turer og til hverdags. 
Sommer: Fotturer, løpeturer og til hver-
dags. Har også brukt dem på sykkelturer 
i kjølig vær, men ble da kald på føttene.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Sokkene er slitesterke. De er behageli-
ge å ha på og er gode til sommerbruk. 
Men de gangene sokkene ble våte 
(sommerstid) ble føtter og tær kalde.
Sokkene er utprøvd på flere kalde vinter-
dager. Sokkene holdt da ikke mål, de var 
for kalde. Det skyldes nok først og fremst 
at det er for liten andel ull i sokkene. Så 
da stusser vi på både XXL og G-Sport 
sine beskrivelser av denne sokken, der 
de benevner disse sokkene som ullsok-
ker. 39 prosent ull er for lite til at denne 
sokken kan kalles en ullsokk. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
39 % Ull
39 % Akryl
9 % Polyester
8 % Nylon
5 % Elastane

BULA 
ULLSOKKER

BRUKSDØGN: OVER 100
PRIS: 79,- FOR TO PAR
MER INFO: WWW.XXL.NO
TESTET AV: BENTE R.



UTSTYR  TEST
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ULVANG 
SPESIAL

BRUKSDØGN: OVER 50
PRIS: 99,-
MER INFO: WWW.ULVANG.NO
TESTET AV: BENTE R.

BESKRIVELSE:
Ulvang Spesial er en medium tykk helårs Me-
rino ullsokk. Gode temperaturregulerende og 
fukttransporterende egenskaper gjør Spesial 
egnet for aktivitet sommer som vinter. Merino-
ullen er blandet med tekniske fibre for økt sli-
testyrke og perfekt passform. Frottering i sålen 
for ekstra varme og komfort. Perfekt som sokk 
nr. 2 på kalde dager. Størrelsemerking under 
sålen. Halvhøy. Passer hele familien, finnes 
også i barnestørrelser og i flere farger. 

BRUK:
Skiturer og fotturer til alle årstider. Sokkene er 
brukt i en periode over to år. 

ERFARINGER ETTER BRUK:
Denne sokken har god og myk såle. Sokkene 
er slitesterke. De er vasket mange ganger på 
60 grader ullvask, uten at det har skadet eller 
krympet sokkene. Det er kun spor av slitasje 
på helen, men det er altså etter langtidsbruk. Vi 
har hatt flere par av denne sokken. Det merke-
lige er at det har vært forskjeller på parene. På 
noen av parene har elastikken på den øverste 
delen av sokken vært så stram at det har vært 
ubehagelig. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
60 %  Merino Wool 
38 %  Nylon
2 %  Lycra
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TEST  UTSTYR

CLEMENTE ULLSTRØMPER

BRUKSDØGN: OVER 50 TURER
PRIS: HUSFLIDEN 199,- FOR TO PAR
MER INFO: WWW.CLEMENTE.DK
TESTET AV: BENTE R.

BESKRIVELSE:
Alpaca-strømpe dame str. (35/38, 39/42). 
Produseres i Danmark, og selges i Nor-
ge gjennom Husfliden. Dette er en tynn 
ullsokk til helårsbruk. Fås i flere farger.

BRUK:
Strømpene har vært brukt hele året. De 
har vært brukt i fjellsko på turer og til 
hverdags. 

ERFARINGER ETTER BRUK:
Strømpene er myke og behagelige å ha 
på. Sitter perfekt på foten. De er såpass 
tynne at de også er behagelige å ha i 
joggeskoene. De holder godt på varmen 
og transporterer fuktigheten. Sokkene 
oppleves temperaturregulerende. Strøm-
pene er ikke spesielt slitesterke. Slitasjen 
vises mest bak på helene, under tærne 
og under tåballene. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
52 %  Wool
40 %  Alpaca 
8 %  Polyamid
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EN FLASKE MED ULL-MAGI

PRIS: 250,-
MER INFO: WWW.UNSHRINKIT.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BESKRIVELSE:
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 typer 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. 

BRUK:
Slik er oppskriften på flaska:

(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 

minutter.

3. Skyll ulltøyet under rennende kaldt vann og 

strekk forsiktig til ønsket størrelse.

4. Klem ut overflødig veske og tørk liggende på 

et håndkle.
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TEST  UTSTYR

ERFARINGER ETTER BRUK:
«Varmt vann» står det på bruksanvisningen på 
flaska til Unshrinkit. Men det står ingenting om 
hvor varmt vannet skal være? På flaska står det 
også at innholdet rekker til «4 ullplagg.» Men det 
står ingenting om dette gjelder 4 store gensere el-
ler 4 mindre t-skjorter/ullsokker. Hvor store/man-
ge gram bør de 4 ullplaggene veie til sammen før 
de puttes ned i bøtta?

I forrige utgave av Friluftsliv hadde vi en produk-
tomtale av Unshrinkit. Jeg syntes dette produktet 
hørtes for fantastisk ut til å være sant. Jeg tok 
kontakt med firmaet for å få tilsendt et par flasker 
for utprøving.
Noen ganger går det litt fort i svingene med 
klesvasken her hjemme. Sure og skitne klær blir 
lempet inn i vaskemaskina etter endt tur. Noen 
ganger havner ei ullskjorte eller en ullgenser i 
60-graders-vasken. Og det er ikke bra, når det 
står 30 grader på ullplaggets vaskeanvisning. 
Uhellet er et faktum! Flere av mine store gensere 
har kommet ut av vaskemaskina som små bar-
negensere.

TEST 1:
Vel… to flasker med Unshrinkit kom i posten. 
Bruksanvisningen på flaska ble fulgt til punkt og 
prikke. Det varme vannet ble målt til 30 grader. 
Oppi bøtta ble det plass til to gensere i lammeull. 
Jeg ventet spent på resultatet mens genserne lå 
til tørk. Men dessverre… resultatet var nedslåen-
de. Genserne hadde ikke blitt noe særlig større. 
Kanskje et par centimeter, men de var fortsatt alt 
for små til meg.

TEST 2:
Jeg bestemte meg for å gjøre et nytt forsøk med 
de samme to genserne. Men denne gang ville jeg 
følge min egen oppskrift. For det første; så lot jeg 
genserne ligge nedi bøtta i nesten to timer. På 
bruksanvisningen står det 30 minutter. 
For det andre; jeg strakk, dro og slet veldig kraf-
tig i genserne etter at jeg hadde skylt dem rene 
i kaldt vann. Jeg strakk og dro også kraftig flere 
ganger i genserne mens de lå til tørk. På bruks-
anvisningen står det «strekk forsiktig til ønsket 
størrelse.»
Så skjedde det utrolige! Genserne hadde utvidet 
seg til perfekt størrelse i både lengde og bred-
de. Det er ingen skader å se på plaggene. Ingen 
sømmer ødelagt og ingen revner eller hull i gen-
serne. Jeg ble kjempefornøyd etter å ha fått mine 
to deilige ullgensere tilbake.

1. KRYMPET: Ullgenseren var blitt feilvasket og 
hadde krympet til det ubrukelige. 

2. BRA RESULTAT: Etter TEST 2 var ullgenseren 
blitt like stor som den var den gang jeg kjøpte den.

1

2



INSPIRASJON

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
 FOTO: BENTE RISAN

Mennesket blir bittelite på det store hav. Klokka er cirka halv to på 
natta. Padleturen går fra Sørvågen og ut mot Å i Lofoten. 
Blikkstille, men stort og åpent hav. Trolsk stemning. Stillheten rår.
 
Langt der ute ser vi øya Mosken med fjellet Wilhelmstind og enda 
lenger ut skimtes Værøy. 

Vi hadde lyst til å padle over til Værøy, men fryktet 
Moskenesstraumen. Den regnes som en av verdens 
kraftigste tidevannsstrømmer. 

Sommernatt
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ERFARINGER ETTER BRUK:
«Varmt vann» står det på bruksanvisningen på 
flaska til Unshrinkit. Men det står ingenting om 
hvor varmt vannet skal være? På flaska står det 
også at innholdet rekker til «4 ullplagg.» Men det 
står ingenting om dette gjelder 4 store gensere eller 
4 mindre t-skjorter/ullsokker. Hvor store/mange 
gram bør de 4 ullplaggene veie til sammen før de 
puttes ned i bøtta?

I forrige utgave av Friluftsliv hadde vi en produkt-
omtale av Unshrinkit. Jeg syntes dette produktet 
hørtes for fantastisk ut til å være sant. Jeg tok 
kontakt med firmaet for å få tilsendt et par flasker 
for utprøving.
Noen ganger går det litt fort i svingene med 
klesvasken her hjemme. Sure og skitne klær blir 
lempet inn i vaskemaskina etter endt tur. Noen 
ganger havner ei ullskjorte eller en ullgenser i 
60-graders-vasken. Og det er ikke bra, når det 
står 30 grader på ullplaggets vaskeanvisning. 
Uhellet er et faktum! Flere av mine store gensere 
har kommet ut av vaskemaskina som små barne-
gensere.

TEST 1:
Vel… to flasker med Unshrinkit kom i posten. 
Bruksanvisningen på flaska ble fulgt til punkt og 
prikke. Det varme vannet ble målt til 30 grader. 
Oppi bøtta ble det plass til to gensere i lammeull. 
Jeg ventet spent på resultatet mens genserne lå 
til tørk. Men dessverre… resultatet var nedslående. 
Genserne hadde ikke blitt noe særlig større. Kan-
skje et par centimeter, men de var fortsatt alt for 
små til meg.

TEST 2:
Jeg bestemte meg for å gjøre et nytt forsøk med 
de samme to genserne. Men denne gang ville jeg 
følge min egen oppskrift. For det første; så lot jeg 
genserne ligge nedi bøtta i nesten to timer. På 
bruksanvisningen står det 30 minutter. 
For det andre; jeg strakk, dro og slet veldig kraf-
tig i genserne etter at jeg hadde skylt dem rene 
i kaldt vann. Jeg strakk og dro også kraftig flere 
ganger i genserne mens de lå til tørk. På bruks-
anvisningen står det «strekk forsiktig til ønsket 
størrelse.»
Så skjedde det utrolige! Genserne hadde utvidet 
seg til perfekt størrelse i både lengde og bred-
de. Det er ingen skader å se på plaggene. Ingen 
sømmer ødelagt og ingen revner eller hull i gen-
serne. Jeg ble kjempefornøyd etter å ha fått mine 
to deilige ullgensere tilbake.

1. KRYMPET: Ullgenseren var blitt feilvasket og 
hadde krympet til det ubrukelige. 

2. BRA RESULTAT: Etter TEST 2 var ullgenseren 
blitt like stor som den var den gang jeg kjøpte den.

1

2
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MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE
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22. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

PADLETUR PÅ INNSJØEN
FJORDA I OPPLAND

SNØ OG SKI PÅ
SOGNEFJELLET

FJELLKLATRING I
LOEN I STRYN

PÅ SYKKEL LANGS
LJANSELVA I OSLO

- FISKING FRA KAJAKK

- BLOMSTER I RONDANE

- MATSPALTEN: FISKEKAKER

PÅ TELTUR MED BARN
I FEMUNDSMARKA

SYKKELTUR LANGS
ELVA RAUMA

FARTSFYLTE AKTIVITETER 
I MOSJØEN

HAVPADLING OG TOPPTUR

I GEIRANGER

www.helsport.no

Med sin ideelle kombinasjon av vekt og innvendig volum, har Fjellheimeserien gjennom mange år vært en trygg og trofast 
følgesvenn for et bredt utvalg eventyrere og turglade mennesker. 

For 2018 har vi redesignet stanggeometrien og bunnen – resultatet er et telt som gir enda bedre takhøyde og romfølelse, samt 
en gulvfl ate som passer standard, rektangulære liggeunderlag.

FJELLHEIMENSERIEN
KLASSIKEREN ER NÅ BLITT ENDA BEDRE!

FJELLHEIMEN TREK CAMP
3 pers
4 pers

FJELLHEIMEN SUPERLIGHT CAMP
2  pers
3  pers
4  pers

FJELLHEIMEN PRO CAMP
3  pers
4  pers

FJELLHEIMEN X-TREM CAMP
3  pers
4  pers

Kyle Meyr

For tips og informasjon om andre produkter; Besøk oss på
www.helsport.no, facebook.com/helsport eller Instagram (@helsport).
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