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TIL TOPPS I RONDANE

KANOTURER MED FAMILIEN

FOTTUR I JOTUNHEIMEN

SYKKELTUR I FLÅM I 
SOGN OG FJORDANE

I SEILBÅT TIL LOFOTEN

HAVPADLING I 
TRONDHEIMSFJORDEN

FAKTA OM:
GJØKEN

BLÅSTRUPEN
REINLAV

8 SIDER: 
TEST AV 
TURKLÆR

STOL PÅ UTSTYRET!
Sola skinner, men været kan snu til det ekstreme på kort tid. 
Naturen er uforutsigbar. Da er det viktig å ha utstyr du kan stole på.

   2,10 kg
komplett

   1,98 kg
komplett

Skann for mer info om 
Lofoten Superlight Camp.

LOFOTEN SUPERLIGHT CAMP har generøst innvendig volum, og god plass for bagasje 
i forteltet. Flere alternativer for inngang, gir deg mulighet til å få naturen helt inn og 
god lufting på fi ne dager, og stenge været ute på dårligere dager. 
Alle teltets detaljer er designet med tanke på å kombinere funksjon og lav vekt. 
Dette gjelder ikke bare tekstilene, men også barduner, stangkopper, stenger og 
ventiler, som alle er med på å redusere den totale vekten til det minimale.

Testvinner!
2017

www.helsport.no

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

BESKRIVELSE:
Den nye og forbedrede bitihorn lightweight-buksen 
er en av de letteste turbuksene til Norrøna med 
slitesterke nettingpaneler i knærne og på baken. 
Denne hurtigtørkende buksen beskytter mot vind, 
har utmerket pusteevne og er laget for bruk om 
våren, sommeren og høsten. Buksen har en smal, 
sporty passform, og takket være det fleksible 
materialet får du allikevel god bevegelsesfrihet. 
Glidelåsen nederst på benene gjør at du kan 
tilpasse buksen til å passe over fjellstøvler. Andre 
funksjoner inkluderer knepping med lav profil i 
linningen, lommer til hendene, lomme på låret, 
lommer bak og integrerte kroker til gamasjer. Laget 
for: Fjellturer, stiløping, klatring, generelt friluftsbruk.

ERFARING ETTER BRUK: 
Dette er ei tynn, lett og ledig turbukse. Den er 
meget behagelig å ha på. Først og fremst fordi den 
har et tøyelig stoff som gir god bevegelsesfrihet. 
Buksa er brukt på sykkelturer, fotturer og padleturer 
i vår og sommer. Buksa «puster» veldig bra. Det 
har ikke vært antydning til kondens på innsiden, 
selv under høy aktivitet. Det er godt å dra ned de 
to glidelåser på yttersiden av lårene når det blir for 
varmt. Det som kanskje er det beste ved denne 
buksa er detaljene nederst på bena. Der er det 
borrelås, glidelås og innsydd gamasjekrok. De 
detaljene gjør at du kan stramme inn buksa nederst 
når du sykler og bruker joggesko. Likeså kan du 
utvide bukeslengen slik at den kan trekkes over 
store fjellsko. Gamasjekroken fungerer også veldig 
godt da du får festet buksa til skolissene.
Materiale 
Nylon weave 130 

TEKNISKE DETALJER: 
Ankelstramming med borrelås 
Custom-fit system™ i livet 
Cargolomme 
Ekstra brede belteløkker 
Gamasjekroker
Lufting på utsiden av låret 
Liten meshlomme inni cargolommen 
To håndlommer 
To baklommer 
Zip close system™ rundt leggen

BRUKSDØGN: 20
PRIS: 1.499,-
VEKT: 300 GRAM
MER INFO: WWW.NORRONA.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BITIHORN 
LIGHTWEIGHT PANTS (M)
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TELTBONANZA
nteressen for telttur i norsk natur har vært 
stigende i flere år, og i sommer har det virkelig 
tatt av. Nordmenns interesse for å overnatte i 
naturen er høyere enn noensinne. Interessen 

for å overnatte i naturen har sannsynligvis ikke 
vært større enn siden den gang vi alle bodde i 
huler og lagde mat ute. Det skyldes ikke bare den 
rekordvarme sommeren vi har hatt i store deler 
av landet. Stadig flere velger å gå for kortreist 
friluftsliv i Norge. Teltturer gir bedre og mer 
varige minner enn hotellferie i Syden.

Sommeren er enda ikke over, og det er fortsatt 
mulighet for en telttur eller to i noenlunde 
behagelige omgivelser før høsten setter i gang 
for fullt. Pakk telt, sovepose, liggeunderlag og 
kokeutstyr og nyt de klare høstdagene for alt 
de er verdt. Norge kan by på spektakulær natur 
med masse flotte høstfarger. Det er deilig å 
føle at naturen er ditt hjem. Kjenn på friheten, 
selvstendigheten og uavhengigheten. Lær å stole 
på deg selv. Lær å bruke utstyret riktig. 
Nyt stillheten – de fleste turistene har reist hjem 
på denne tiden av året.

Du trenger ikke hytte for å oppleve sensommeren 
og høsten i fjellet. Et par dager og netter utendørs 
i vill natur gir fornyet energi. Garantien er stor for 
at opplevelsene ved leirbålet, ved ørretvannet og 
samspillet med naturen blir høstens beste minner.

I ALLEMANNSRETTEN STÅR DET:
«Med telt kan du fritt overnatte på samme sted 
i utmark inntil to døgn i lavlandet uten å spørre 
grunneieren. På høyfjellet og langt fra bosatte 
områder kan du telte i mer enn to døgn. Om 
ikke annet fremgår av forskrift skal du aldri sette 
opp teltet nærmere enn 150 meter fra hus eller 
hytte der det bor folk, og du må passe på at du 
setter opp teltet slik at det ikke skader ungskogen. 
NB! På innmark kan du ikke sette opp telt uten 
tillatelse fra grunneier.»

Til slutt en liten kommentar: Den Norske 
Turistforening skryter av at de har 500 turisthytter. 
Vi i Friluftsliv skryter ikke men minner om at du 
og jeg har over 500 millioner gratis teltplasser i 
Norge.

Bjørn Andreas Esaissen
Ansvarlig redaktør

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

– Jeg er en allsidig 
friluftsmann med spesiell 
interesse 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 tinderangling. Har 
gjennomført en rekke turer 
til de høyeste toppene i de 
europeiske fjellmassivene. 
Frilansjournalist med 
friluftsstoff som spesialitet.
steinar@fjellmann.no
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Fjellpulken Xpack 25/40 er en optimalisering 

mellom en utmerket trekksele, kombinert med en 

praktisk tursekk. Den har en rekke justerings-

muligheter og er meget behagelig i bruk grunnet 

sitt ergonomiske design.

Selesekken har vårt ”fellow system” (1). Dette er 

det enkle og geniale konsept for å ”taue” slitne 

barn hjem igjen til hytta eller tilbake til bilen, på en 

morsom og lettvint måte. Det ligger i nedre lomme 

på sekken, klar til bruk om det blir nødvendig.

Sekkene har solid festesystem for pulkdrag (2), 

og meget gode og høydestillbare polstringer 

på skulder (3) og hoftebelte (4). Sekken har prak-

tiske innvendige lommer på sidene (5) og i lokket 

(6), og utvendige nettinglommer (7) med praktiske 

feste- og kompresjonsreimer (8). 

Med sitt justerbare bæresystem og unike «shoulder 

motion» system (9) vil denne sekken sitte perfekt og 

fungerer utmerket også for sykling, 

alpint og andre aktiviteter. 

Leveres i sort/sort, rød/sort, 

oransje/sort og grønn/sort.

1
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MTN Trainer  serien bygger på  god  passform og  komfort, robusthet  og  allsidighet. 

Like godt egnet til lette fjellturer med liten sekk som til lengre turer med tyngre bør, 

i mer  krevende terreng.  Mellomsålen  gir god demping  og  har lang levetid,  mens 

yttersålen i Vibram sørger for godt grep. MTN Trainer er et trygt valg til din neste fjelltur!

MS MTN TRAINER WS MTN TRAINER WS MTN TRAINER MID MS MTN TRAINER MID
LAV FJELLSKO. LAV FJELLSKO, DESIGNET FOR 

DAMER.
MEGET ALLSIDIG FJELLSTØVEL 
TIL DAMER. HØY KOMFORT OG 
GOD STØTTE.

SOLID, PÅLITELIG OG ALLSIDIG 
FJELLSTØVEL. MEGET GOD 
PASSFORM.
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VERDIFULL NATUR 
KARTLEGGES

Bedre kunnskap om 
verdifull natur skal blant 
annet gi mer effektive 
planprosesser. I sommer 
er derfor 120 kartleggere 
over hele landet ute for å 
fylle Norgeskartet med data 
om natur. Kartleggingen i 
sommer skjer i områder som 
fylkesmannen har pekt ut 
som aktuelle. 
Såkalte pressområder er 
prioritert slik at kunnskapen 
om naturverdier først samles 
inn i områder nær der folk 
bygger og bor, og det fra 
før finnes infrastruktur, hvor 
man kan regne med et visst 
utbyggingspress framover. 

FRILUFTS-

NYTT FOTO: STEINAR VÆGE

LAGER RØDLISTE FOR TRUEDE NATUROPPLEVELSER

Hva skjer med de naturopplevelsene vi er glade i, når både naturen og livsstilen 
vår er i endring? WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv ber nå om tips fra 
publikum om hva som bør med på den første «rødlisten» over truede norske 
naturopplevelser. WWF og Norsk Friluftsliv har derfor gått sammen om å lage 
en rødliste for truede naturopplevelser, etter inspirasjon fra de rødlistene som 
allerede finnes for sjeldne arter og truede naturtyper. Alle som vil kan bidra 
med nominasjoner fram til 30. september, og foreslå hva de vil:
 – Det å bruke naturen er en betydelig del av norsk kultur. Om vi klarer å ta 
vare på opplevelsesverdiene i naturen, vil det ikke bare være bra for ville dyr 
og andre arter, men også for kulturen, sier Solhjell i WWF.
 – Naturopplevelsene våre er viktige for alt fra helse og livskvalitet til barns 
utvikling, næringer og sysselsetting, sier Heimdal i Norsk Friluftsliv.
De påpeker at presset på naturen øker fra mange kanter. Klimaendringer, 
forsøpling og forurensing, men også endringer i landskapet med moderne 
jord- og skogbruk, og utbygging av kraftverk og veier, hytter og hus.

UNGE ULVER LEGGER UT PÅ VANDRING

Rovdata analyserte tidligere i sommer DNA-prøver fra ulv som er på 
vandring i og utenfor ulvesonen i Norge. De unge ulvene er nysgjerrige 
på verden rundt seg og kan observeres nærmere bebyggelse og 
folk, og de kan være mer synlig enn hva som er normalt for ulv flest. 
Ulvene på vandring kan virke skremmende når de kommer uventet 
på folk, men erfaringer viser at mennesker har lite å frykte.
 – Ulven i Skandinavia er generelt sett sky overfor mennesker, men 
på denne tiden av året observeres den oftere på veier, eiendommer 
og andre steder der vi mennesker er. Dette er normal adferd for 
ulver på vandring og skjer hvert år, sier Øystein Flagstad, genetiker 
i Rovdata.
Man skal likevel ikke glemme at dette er ville dyr, og seniorforskeren 
er tydelig på at man skal bruke sunn fornuft og opptrå med respekt 
rundt ulv, som i møter med andre ville dyr.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: JOHN ØYSTEIN BERG

Sande er med over 60 år 
i hyttemarkedet norges eldste 
hytteprodusent.
Vi har både tradisjonelle hytter, samt moderne arkitekttegnede hytter.
Kontakt oss får en hyggelig hytteprat!

Stian Sandhaugen
Telefon 980 93 849
ss@sande-hytter.no

Kristoffer Østhagen
Telefon: 940 38 108

ko@sande-hytter.no

sande-hytter.no

Hovedkontor: Postmyrveien 15, 7391 Rennebu • Tlf: 950 93 400 • Fax: 72 42 56 48 • E-post: post@sande-hytter.no

TROLLHØTTA
Et av forbildene til utviklingen av hyttemodellen 
Trollhøtta er kunstgalleriet på setervollen Håggåsetra i 
Gisnadalen.
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VÅTMARK UTGJØR STORE VERDIER

Våtmark er temaet for den første økosystemutredningen 
laget etter det internasjonale Naturpanelets metode. 
Ekspertgruppa som har utredet våtmark konkluderer med 
at økosystemet har svært store verdier for samfunnet, 
men at økologisk tilstand i våtmarkene har blitt redusert 
de siste tiårene. 

Ekspertgruppen konkluderer blant annet med at 
økosystemtjenestene fra våtmark bidrar med verdier 
tilsvarende flere milliarder kroner per år. Disse bidragene 
består blant annet av flomdemping, karbonlagring, 
rekreasjon, opplevelser og naturmangfold.

BRUK NATUREN TIL Å KOBLE AV

Mange forteller om et stort press om å 
hele tiden være «på». Man skal ikke bare 
prestere bra på skolen, men også framstå 
vellykket i sosiale medier, se ut på en 
spesifikk måte og så videre. Alt dette kan 
gjøre en utslitt, stressa og urolig. Men visste 
du at det å være ute i naturen kan gjøre at 
du føler deg bedre? Det høres kanskje rart 
ut, men det er faktisk vitenskapelig bevist. 
En av forklaringene på hvorfor det er 
sånn, har vi fått av forskere ved Stanford 
University i California. I en undersøkelse 
delte de forsøkspersonene inn i to grupper, 
der en gruppe skulle gå langs en motorvei, 
mens den andre gikk gjennom en park 
med blomster og trær. En hjerneskanning 
viste at blodgjennomstrømningen i hjernen 
var annerledes i den gruppen som hadde 
gått i naturen. Denne gruppen følte seg 
også mindre bekymret.

BESØKSSTRATEGI FOR ALLE NORSKE 
NASJONALPARKER

Stadig flere nordmenn og utenlandske turister oppsøker Norges 
nasjonalparker. Å gå på tur og oppleve stillhet og naturopplevelser 
utenom det vanlige er hovedgrunnene til at folk besøker 
verneområdene. Det viser svarene fra brukerundersøkelsene 
fra 11 verneområder. 
Innen utgangen av 2020 skal alle norske nasjonalparker ha 
utarbeidet sin egen besøksstrategi. Besøksstrategien skal sikre 
en god balanse mellom friluftsliv, turisme og opplevelse på den 
ene siden og ivaretakelse av verneverdiene på den andre. Det 
er et mål å gjøre verneområdene tilgjengelige for en større del 
av befolkningen og for turister. 

FOTO: STEINAR VÆGE
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Aktiv ferie 
– til fots eller på sykkel

TEMA tilbyr fotturer og sykkelturer 
til spennende reisemål og med ulike 
vanskelighetsgrader. Alt er lagt til 
rette slik at du kan konsentrere deg 
om én ting, nemlig å nyte ferien din. 
På alle turer blir bagasjen fraktet med 
buss og venter på deg på neste hotell. 
Hyggelig reisefølge, storslått natur 
og gode opplevelser er inkludert! 
Lokal mat er en stor del av stedets 
kultur og en viktig del av den totale 
ferieopplevelsen vi ønsker å gi deg. 
TEMAs kunnskapsrike reiseledere gir 
deg stedets historie og kultur. Med 
mange års erfaring og et brennende 
engasjement er de ofte forskjellen 
mellom en vanlig reise og en reise 
som gir minner for livet. 

www.tema-reiser.no | 21 00 08 20

REISEGARANTI 
ER STILT TIL 

KAMMARKOLLEGIET  
I SVERIGE.

www.kammarkollegiet.se

AKTUELT PÅ TEMA-REISER.NO
Fottur i Kroatia. 8 dager. Fra 12.990 kr. Avreiser: 14/9, 21/9, 3/10, 13/4, 27/4, 25/5. 
Fottur i Tatrafjellene. 8 dager. Fra 15.900 kr. Avreiser: 26/8, 9/6. 
Sykkeltur på Sri Lanka. 16 dager. Fra 31.100 kr. Avreise: 1/2. 
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DOBBEL HAT-TRICK
”PICK-UP OF THE YEAR 2018”

WHAT VAN - DESEMBER 2017
”MOST RELIABLE PICK-UP”

PICK-UP & 4X4 - MARS 2018
”BEST WORKHORSE PICK-UP ”

TRADE VAN DRIVER AWARDS - APRIL 2018

DOBBEL TRIPPELSEIER TIL ISUZU. NORGES MEST SOLGTE PICK-UP I MAI, JUNI OG JULI. 
I TILLEGG HAR ISUZU GÅTT RETT TIL TOPPS I 3 STORE KÅRINGER FOR 2018. 

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

   TØFFERE
RASKERE

  3,5 TONN HENGERVEKT

RIMELIGERE

LAVERE EIERKOSTNADER
OG ENDA MER UTSTYR

HØYERE LASTEEVNE

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

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

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

LEASING 
2.487,- 

PR MND EKS MVA

*

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

BILER PÅ LAGER 
FOR RASK LEVERING

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

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

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

Isuzu D-Max Hat-Trick 2018 Friluftsliv nr aug.indd   1 17.08.2018   21:47
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

JOTUNHEIMEN S.14  |  TIL TOPPS I RONDANE S.20  |  FRILUFTSPROFILEN S.26  |  HAVPADLING S.32  I  NATURFOTO S.36 
FOTOGALLERIET S.42  |  SYKKELTUR S.48  |  JAN ON TOUR S.50  I  FOTTUR ÅNDALSNES S.52  I  SEILING FOSEN FHS S. 54

Toppturer i Norge gir deg 99 gode grunner 
til å velge norgesferie. Her kan du velge og 
vrake i spennende toppturer fra nord til sør.

Dette er boken for deg som liker å vandre 
i Norge og oppleve naturen på nært hold. 
Forfatteren guider deg gjennom turer av 
ulik lengde og vanskelighetsgrad. Fra de 
helt enkle utfluktene som passer for hele 
familien, via de litt mer krevende rutene 
til utfordrende bestigninger for fjellvante 
klatreentusiaster.

Alle turene ledsages av kart med 
inntegnet rute, turbeskrivelse og tips til 
severdigheter underveis eller i nærheten. 
Slik kan du kombinere gleden ved å gå i 
fjellet med kulturopplevelser, sjarmerende 
spisesteder, museer og fornøyelsesparker. 
Du finner også nyttig informasjon om 
overnatting og transport og gode råd om 
hva de ulike turene krever av utstyr og 
hvilken årstid de egner seg for.

Terje Karlung jobber i Innovasjon Norges 
reiselivsavdeling. Han har reist Norge på 
kryss og tvers og har unik kunnskap om 
Norges naturperler og besøksmål. Han 
er et ivrig friluftsmenneske med en rekke 
toppturer bak seg.

Pris: 199,-
Mer info: www.vigmostadbjorke.no

FRILUFT
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TINDER: Utsikt mot 
Gjertvasstind, 2.351 moh. Med 
ryggen mot tunge sekker søker 
blikket lett opp mot ville tinder.
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JOTUNHEIMEN  FRILUFT

MORGENSTUND 
UNDER KONGSDALSNOSI
   –  MED TELT OG GOD TID NED UTLADALEN
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Skyer driver hastig forbi Fannaråken og ved Rundhaugstjønne ligger 
sommersnø og gammel is. Barsk høyfjellsnatur på alle kanter. Inn i 
dette fjellriket vandrer et turfølge på fem; Reidar, Liv, Simen, Balder 
og Roger. Den eldste er 79 år og den yngste er 22 år. Hunden vår, 
Balder, er 8 somre gammel. 

Vinden river og sliter i oss og bekkene buldrer breddfulle etter 
en våt forsommer. Heldigvis avtar vindkastene i det vi begynner 
nedstigningen mot Vetle Utladalen. Balder er storfornøyd med å 
slippe strid sidevind og piskende sommerregn. Han ruller seg på 
Baldervis mens en godbit trylles fram fra lomma. 

Vetle Utladalen skjærer dypt i fjellriket, men blir likevel kun et lite 
riss mot det øksehugg Utladalen etter hvert vokser seg til. Små som 
maur rusler vi på stien mellom ruvende fjellkjemper der bekkene 
skummer kvite nedetter fjelliene. En tynn blå stripe på kartet betyr 
ofte våte utfordringer i terrenget, og det som på avstand ser ut som 
en småbekk vokser i styrke jo nærmere vi kommer. Snart står vi 
ved bredden av en frådende fjellbekk som i sommer endelig får vist 
muskler etter mye nedbør og snøsmelting. Der vi krysser bekken 
under Steindalsnosi deler den seg i flere bekkeløp. Det er bratt så her 
må vi passe på. Balder krysser selvsikkert og rutinert bekken, og selv 
om vannet slår over ryggen holder han blikket stødig festet på den 
andre bredden. Flink gutt! Simen ser jeg i silhuett mot himmelen 

ovenfor meg, der han hopper i luftige byks over bekkeglefset. Ved 
å stå midt i bekken danner jeg, Liv og Reidar ei lenke som sikrer at 
alle snart sitter relativt tørrskodde og fornøyde på den andre siden av 
bekken. Hundebåndet viser seg å være en utmerket sikkerhetsline. 
Samarbeid er en positiv ting også ved kryssinger av flomstore bekker. 
Andre fjellvandrere møter vi ikke. Dårlig vær den siste tida har nok 
skremt bort mange.

En grønn dalbotn brer seg ut foran oss.  Kongsdalsnosi og Hillerhø 
troner på hver sin side av dalen, noen sauer beiter ved stien og rikelig 
med rennende vann på alle kanter. En perfekt leirplass! 
To telt står etter hvert stødig på fjellsletta. Simen og Reidar deler det 
ene og Liv, Balder og jeg bor i det andre. Svartkjelen putrer snart 
over et lite fjellbål og litt duskregn merkes knapt i lyset og varmen 
bålet gir. Umerkelig siger nattemørket inn, ugjennomtrengelig og 
mystisk, og i suset fra elva sovner vi. 

Morgenstund under Kongsdalsnosi. Tåka ligger tjukk nedover 
fjellsidene når to - og firbente kryper ut av teltene. Noen rygger er 
stive og støle etter ei natt i nylonboligen, andre spretter uforskammet 
mykt ut for å møte dagen.

En saueflokk høres gjennom tåkegrøten mens primusen suser og lover 
varm frokost. Liv, som er turens ubestridte humorsjef, kommer med 
et av sine mange begeistrete forslag; vi tar en dans dere! Ingenting 
er som Jenka for å myke opp støle skrotter. Til høylytt latter og 
litt oppgitt boffing fra Balder danser vi Jenka under Kongsdalsnosi. 
Sauene løfter på hodene mens saftig fjellgress henger ut mellom 
kjevene. Det virker ikke som finsk dans er noe dagligdags syn for 
sauene i Vetle Utladalen. Gradvis løser tåka seg opp og sola bryter 
gjennom. Bølger av farger og lys brer seg over fjellandet rundt oss. 
Etter en god frokost ryddes leiren og store sekker hives på ryggen.

Vestavinden tar godt tak i det vi hiver sekkene på 
ryggen utenfor Sognefjellshytta, 1.400 moh. Det 
suser rundt ørene og vi må anstrenge oss for å 
høre hverandre mens vi rusler bortetter stien, inn 
i det store fjelleventyret. Dager med spennende 
fjelliv ligger foran oss.

TEKST: ROGER TUNOLD BERGSLI
FOTO: SIMEN TYSTAD TUNOLD, LIV BERGSLI TUNOLD OG ROGER TUNOLD BERGSLI

FRILUFT  JOTUNHEIMEN
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Se, sier jeg, og peker mot et mektig fjell; Gjertvasstinden. For 
et syn der fjellkjempen, kvitkledd og steil, vokser rakt inn i 
sommerhimmelen. Under oss folder Guridalen seg ut med frodige 
lier og beitende sauer. I bunnen av dalen suser evighetens melodi 
fra elva Utla.

Med kikkerten sveiper jeg over støler, bjørkeskog og høgfjell. 
DET ER ET AV DISSE ØYEBLIKKENE DA TIDEN STÅR 
DIRRENDE STILLE. Et stykke ned i lia finner vi en gammel 
kjenning i form av ei”krasafaren” steinbu. Det har gått noen år 
siden vi sist hadde en rast her. Bua står nå takløs og værslitt, men 
steinveggene står fremdeles trassig mot tidens nådeløse kvernestein. 
Naturen tar sakte tilbake det menneskeskapte.  Balder legger seg 
med ryggen til Guridalssauene. Han opplever nok de ullkledde i 
overkant nærgående og nysgjerrige.

Med ryggen mot steinveggen og blikket mot sør, ser vi 
Skogadalsbøen, omkranset av bjørkeskog og fjellro. 

Storebrui bringer oss trykt over Utla, og gjennom bjørkeskogen, 
der skogstorknebb og turt vokser frodig, vandrer vi på stien til 
Skogadalsbøen. 

Lik et eventyr av Asbjørnsen og Moe ligger Skogadalsbøen i lia 
over Utla. Blant turisthyttene i Jotunheimen er Skogadalsbøen 
spesiell. Her er det lang avstand til bilvei og travelhet, og spennende 
fjellhistorie sitter i veggene. Det er et godt sted for fjellvandreren.

Det er herlig å hive sekken av ryggen og strekke seg ut på tunet. 
Fra alle himmelretninger rusler fjellturistene inn på tunet i løpet 
av dagen. Skogadalsbøen er både et sted å oppdage og komme 
tilbake til. Mine turvenner går inn mens jeg og Balder slår oss 
ned ved hytteveggen. For Balder er dette toppers, med mange nye 
inntrykk og hunder som titter interesserte hans vei. Balder boffer 
fornøyd mot en boxer som står ved en bjørkelegg. Det hilses ivrig 
på hunders vis.

JOTUNHEIMEN  FRILUFT

3

1. BULDRENDE BEKKER: Det hjelper å være lett på foten i møte 
med Jotunheimens mange naturlige utfordringer.

2. BRATT: På tur ned mot Vetle Utladalen kan du se etter en 
dyregrav som ligger like ved stien.

3. FLESKEDALEN: Kveldssola gir glød i gamle setervegger.
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Liv, Balder og jeg slår opp teltet ved Skogadøla noen hundre meter 
fra hytta, mens Reidar og Simen bestiller rom. Noen foretrekker 
teltlivet, sånn er det bare.

Snart er det kun fjellkjempenes konturer vi aner bak skumringssløret 
og sus fra elv og ville fjell fyller sinnet med ro. Noen lette regndråper 
høres på teltduken og snart sover alle godt.

Etter en solid frokost pakkes sekkene og vi krysser brua over 
Skogadøla. Skodda som tidligere har kilt seg fast nedetter Utladalen 
løser seg nå opp og serverer all den utsikt vi kan ønske oss. På 
gjensyn Skogadalsbøen!

Vi følger stien oppetter liene mot Friken. Langt der nede fosser Utla 
forbi den gamle boplassen på Vormeli og videre gjennom bortgjemte 
juv og stryk nedover dalen.

Vel oppe på Friken setter vi oss og nyter utsikten utover et storslagent 
landskap. Ofte på turer legger jeg kikkert og fotoapparat til side og 
bare nyter øyeblikket i naturen. Dette er et slikt øyeblikk. Utladalen 
sine sølvstrenger spiller på hele sitt register i dag. Fossenes ville dal.
 
Vi tar oss god tid og det blir middagstid innen vi når Fleskedalen. 
Det blir en trivelig samlingsstund rundt fjellbålet hvor middagen 
inntas i kveldssola som setter farge på idylliske seterbuvegger på 
andre siden av elva. Milde sommerskyer samles rundt toppene inne 
i Hurrungane.

Med fornyet energi rusler vi videre og skuer snart utover den vidgjetne 
Vettismorki. Det er kveld i fjellet. Høgdemeter for høgdemeter 
går vi fra fjell til storvokst skog. Vi passerer både levende og døde 
furukjemper nedover lia der de står som ukuelige monumenter over 
livets evige kretsløp. Tussmørket står rundt oss når leiren endelig er 
etablert. Villmarksstemningen er fullkommen. Historier fra tidligere 
turer vi har gått sammen får nytt liv under furugadden. Reidar deler 
sin mangfoldige kunnskap om fjellene og historiene som knytter seg 
til dem. Vi lytter mens svartkjelen koker en ny runde med kaffe. Liv 
trekker sannelig opp en kakerakett fra sekken og forkynner at i år 
er det ti år siden vi gikk denne turen sammen for første gang. Og 
det må jo markeres. Dermed tennes en kakerakett og latter blander 
seg med lyden fra Fleskedøla og suset i eldgamle furukroner. Balder 
ser trøtt opp på de tobente og tenker vel sitt der han ligger utstrakt 
i lynget. Etter hvert følger vi alle Balders eksempel og kryper inn i 
våre nylonboliger.

Turens siste dag rusler vi gjennom Vettismorki. Forbi små seterhus og 
vakker natur. Selvsagt må vi en tur ut til Vettisfossen som stuper sine 
svimlende 275 meter ned i Utladalen. Europas høyeste uregulerte 
fossefall skuffer heller ikke i dag. 

Etter bratte bakker som kjennes i lår og legger er det godt med en 
rast ved Vetti før siste etappe, langs Folkevegen til Hjelle, skal gjøres 
unna. Iskald solo og nystekte vafler går ned på høykant. 

I overgangen mellom dag og kveld ankommer vi Øvre Årdal. Der en 
god middag og gjestfrihet hos tante Johanna venter turfølget. 

FRILUFT JOTUNHEIMEN

VILL OG VAKKER: Fra stien har du i 
klarvær en helt uforglemmelig utsikt 

over Utladalens eventyrverden.
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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

Petra Hilleberg

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

anjan
Veldig lett, utrolig sterkt og komfortabelt telt i vår 

yellow label serie. Et perfekt telt for snøfrie 

turer, der lav vekt er høyeste prioritet. Tilgjengelig 

i 2 og 3-personers utgaver.

Nyt mer. Stress mindre. 
Velg ditt Hilleberg!
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FRILUFT  RONDANE

 Slottet
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

På turen opp til Rondslottet 
(2.178 moh.) får du to 
2.000-metere i én og samme 
tur, samt en fenomenal utsikt 
over fjellene rundt. En krevende 
dagstur på cirka syv timer.

TOPPVARDEN: Den karakteristiske, 
firkantede toppvarden på Rondslottet ble 

montert slik i 1921, som trigonometrisk 
punkt. På den tiden ble mange varder i 

Norge bygget firkantete for oppmåling og 
kartlegging av landet vårt, blant annet på 
grunn av belysningsproblemer knyttet til 

runde varder.
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FRILUFT  RONDANE

Rondane er et av Norges mest populære turområder på 
sommerstid. Det stabile været og de varierte turmulighetene er 
noe av det som lokker tusenvis av fjellvandrere hit hver sommer.
 
Rondslottet er den høyeste toppen i fjellområdet Rondane. 
Toppunktet ligger på grensen mellom kommunene Dovre i 
Oppland og Folldal i Hedmark fylke, og har en høyde på 2.178 
meter over havet. 

VEIEN INN
Vi kjørte bil til Otta. Like sør for Otta tok vi av E6 til Mysuseter. 
På Mysuseter kjørte vi gjennom bommen til Tjønnbakken 
og videre inn til Spranget. Her parkerte vi i veikanten, satte 
opp teltet og gjorde forberedelser for toppturen neste dag. 
Fra Spranget er det seks kilometer grusvei inn til Rondvassbu. 
Den strekningen syklet vi. Det er en fordel å sykle veien inn 
til Rondvassbu. Turen opp til Rondslottet er tøff nok den. Du 
sparer både tid og krefter på å sykle transportetappen langs 
veien de 12 kilometerne tur-retur.

VEIEN OPP
På baksiden av Rondvassbu går det en merket sti. Følg denne 
opp bratthenget. Vel oppe flater det ut og du kan spasere inn 
i den lange dalen, Rondholet. Innerst i dalen kommer du til 
en sti som går bratt opp til stidelet til Storronden. Stien her 
består av sand og småstein og kan gi enkelte glipptak. Opp i 
skaret dreier stien nordover og følger eggen oppover til toppen 
av Vinjeronden (2.044 moh.). Her er det bratt med mange 
store steiner. Spisse steiner. Ei steinur. Det er bratt og typisk 
godværsterreng. Det er et flatt og fint platå oppe på toppen 
av Vinjeronden. Et passende sted for pause med litt mat og 
drikke. Videre går du bratt ned i et skar. Overgangen her kan 
være litt trøblete. Fordi; først har du gått bratt oppover blant 
masse store steiner, og nå skal du plutselig gå bratt nedover med 
like mange og bratte steiner. Gå forsiktig her. Vel nede i skaret 
starter den siste oppstigninga til Rondslottet. Eggen er fin å gå 
på, men vær varsom på kantene. Her er det mye løs stein. 
Vel oppe på Rondanes høyeste topp venter et imponerende 
rundskue mot de ni andre 2.000-meterstoppene i Rondane. På 
godværsdager ser du de karakteristiske fjellene i Jotunheimen 
og Dovrefjell. 

RONDANE

Når du kommer over tregrensa i Rondane, 
møtes du av et karrig og steinete fjellterreng 
med langstrakte vidder dekket av røsslyng 
og lav, og nakne fjelltopper som stiger mot 
himmelen. 
Rondane ble vernet som landets første 
nasjonalpark i 1962 og utvidet i 2003. 
Nasjonalparken er spesielt viktig som 
leveområde for en av våre siste stammer av 
vill fjellrein, og omfatter et variert fjellområde 
med frodige fjelldaler, lavdekte flyer og 
mektige fjelltopper. Rondemassivet med 
tinder, trange juv og dype botner preger 
landskapet i nasjonalparken. Berggrunnen 
er karrig og gir en fattig vegetasjon der lav 
og lyng dominerer. Området har tallrike spor 
etter gammel fangstkultur.

DET ER TI FJELLTOPPER I RONDANE  
SOM RAGER OVER 2.000 MOH.:

RONDSLOTTET – 2.178 moh.
STORRONDEN – 2.138 moh.
HØGRONDEN – 2.115 moh.
MIDTRONDEN VEST– 2.060 moh.
VINJERONDEN – 2.044 moh.
MIDTRONDEN ØST – 2.024 moh.
TROLLTINDEN (tidl. Sagtinden) – 2.018 moh.
STORSMEDEN – 2.016 moh.
DIGERRONDEN – 2.016 moh.
VESLESMEDEN – 2.015 moh.
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STEINETE: Du må like 
å «småkrangle» med 
store, spisse steiner 

om du vil nå toppen av 
Rondslottet. Dette er en 
mye tøffere topptur enn 

andre kjente fjell som 
Snøhetta, Galdhøpiggen 

og Gaustadtoppen.
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VEIEN NED
Retur samme vei. Det går fortere å gå ned enn opp, men det er like 
kronglete og steinete. Enkelte steder kan det føles tyngre å gå ned, der du 
må hoppe fra stein til stein. Blikket blir automatisk rettet nedover mot 
skotuppene. Konsentrasjonen må være på topp. Ta det rolig på vei ned, 
et fotklipp og fall kan få alvorlige konsekvenser. Bruk gjerne hendene 
som støtte ned den verste steinrøysa med de største steinene. 

1. UTSIKT: Stedvis er det så mange og så store, spisse steiner at det er litt 
vrient å gå. Flere steder må man bruke både hender og føtter for å ta seg frem. 
Men det går helt greit, om du tar det litt rolig. Panoramautsikten fra toppen er 
fenomenal.

2. RONDVASSBU: Den første kneika opp fra Rondvassbu er bratt. Men der er 
det i hvert fall en grei sti å gå på. Lenger opp blir det verre.

3. LANG DAL: Det er flatt, langt og fint å gå innover Rondholet. I enden av dalen 
starter oppstigninga. 

1

2

3
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Solnedgang: Myrull i solnedgangen. Foto: Jan Eivind Skarsvåg
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Jan Eivind Skarsvåg
 –  13-ÅRING MED STORT  ENGASJEMENT 

FOR NATUR OG MILJØ
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«Jeg har aldri hatt interesse for TV og dataspill, jeg vil bruke 
livet mitt på ekte verdier, ikke virtuelle.»

Jan Eivind har bare nettopp fullført 7-årig skolegang. 
Likevel har han rukket å utvikle en uvanlig stor interesse 
for alt som rører seg i naturen. Han er oppvokst på Meland 
gård på Melandsjø, et lite samfunn på Hitra. Engasjementet 
for natur- og miljøspørsmål er uvanlig stort til en 13-åring 
å være. For dette engasjementet ble han den første til å 
motta den kommunale prisen «Flekkmarihandprisen» i 
oktober 2016. Den gangen som 11-åring, noe som må 
betegnes som oppsiktsvekkende. For tiden er han leder for 
«Miljøagentene» for Hitra og Frøya.

SKRAL ØKONOMI DANNET GRUNNLAGET
Det kan være av interesse å forsøke å finne en forklaring på 
en slik utvikling i et ungt menneskes liv. Her må mamma 
Dagrun Beate Skarsvåg tre litt støttende til:
 – Jan Eivind hadde ikke noe valg. Som alenemor har 
økonomien vært heller skral, jeg hadde ikke råd til 
barnevakt. Derfor måtte jeg ha med guttungen over 
alt, for eksempel på styremøter i Naturvernforbundet, 
fotoklubben og hagelaget. Han fikk også overvære 

Til tross for sin unge alder 
har hitterværingen Jan Eivind 
Skarsvåg allerede rukket å gjøre 
seg bemerket på Hitra og Frøya 
med sin store omsorg for natur 
og miljø. I tillegg er han i ferd 
med å bli en habil naturfotograf.

1. Ørnakrobater: Havørn i 
akrobatisk flukt over Hitra. 
Foto: Jan Eivind Skarsvåg

2. Jan Eivind: Jan Eivind 
Skarsvåg (13 år) er allerede en 
habil naturfotograf med et sterkt 
engasjement for natur og miljø. 
Foto: Dagrun Beate Skarsvåg

TEKST: STEINAR VÆGE

1
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fotokurs og ulike kveldsforedrag under oppveksten. På 
denne måten fikk han innsikt og kunnskaper om det 
meste som har med natur og miljø å gjøre. Naturen som 
er tett innpå hvor vi bor, har nok også vært skjellsettende. 
Den gir anledning til mange flotte naturopplevelser. Vår 
livsfilosofi er at naturen har en egenverdi, forteller hun.
Her må vi skyte inn at Dagrun Beate Skarsvåg har gjort 
seg bemerket med et sterkt engasjement for natur og miljø. 
Hun er også en prisbelønnet naturfotograf med blant 
annet gullmedalje på den Skandinaviske fotofestivalen. 
Disse egenskapene ser nå ut til å være fanget opp av Jan 
Eivind.

KAMERAET ER ALDRI LANGT UNNA
Sitt første fotoutstyr skaffet han seg i 2015, som 10 åring. 
Naturligvis måtte det bli brukt utstyr, og kamuflasjetelt og 
fotohytte er selvlaget. 
 – Havørn og hjort er mine favorittmotiver. Her en kveld 
holdt et par havørner en utrolig oppvisning på himmelen. 
Da var det bare å hive fram fotoutstyret, forteller Jan 
Eivind.
Kameraet er forresten aldri langt unna, det må være 
tilgjengelig når en situasjon oppstår.

 – Om vi sitter ute og spiser, kan det plutselig komme en 
hubro som krysser gårdsplassen, skyter Dagrun Beate inn.
På kvelds- og nattetid er hjorten aktiv. Da er det tid for 
å fange flotte motiver av de elegante dyra. Havørnas 
mektige flukt er ofte å se på himmelen over Hitra. Eller 
den har slått seg ned et eller annet sted i naturen. Da er 
Jan Eivind ute med fotoapparatet og tar bilder. I det hele 
tatt er han opptatt av å dokumentere det meste som rører 
seg i naturen på øya.

EMPATI MED DYR
Gjennom oppveksten har de alltid hatt kjæledyr i heimen. 
I dag har de en hund, flere katter og kaniner, et marsvin 
samt mange papegøyer som familiemedlemmer. Stort sett 
er dette dyr med behov for omplassering. For noen år 
siden adopterte de en oterunge, etter at moren var påkjørt 
av en bil. Etter å ha innhentet nødvendige tillatelser fra det 
offentlige, ble oteren værende hos Jan Eivind og Dagrun i 
over tre år. Den fulgte ofte med på turer, og oppførte seg 
nærmest som en hund. Oteren ble som kjønnsmoden ført 
tilbake til naturen. Denne nærkontakten har utviklet et 
stort anlegg for empati med dyr, og Jan Eivind ønsker å 
påvirke andre unge i den retning.

2
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TAKKEBREV FRA NOAH
Høsten 2017 laget han opptenningsved og solgte, noe 
han tjente 1.068 kroner på. Disse pengene sendte han 
til NOAH (interesseorganisasjon for dyrs rettigheter), 
og fikk et fint takkebrev fra Noah for innsatsen. Som om 
det ikke var nok, laget han fuglekasser tilpasset arter som 
ugler, tårnfalk og flere småfuglarter med formålet praktisk 
fuglevern. Disse la han ut for salg, og mottok bestillinger 
fra flere kanter av landet.

PÅ OPPLÆRING MED RINGMERKING
Interessen for dyr og fugler har ført til at Jan Eivind har 
fått interesse for ringmerking av fugler. Da passer det bra 
at mamma Dagrun har lisens for ringmerking. Nå er Jan 
Eivind under opplæring med ringmerking, og ønsker å 
oppnå lisens for dette. Det kreves nemlig lisens for å drive 
med merking av fugler. Man må gjennom en forholdsvis 
streng vurdering i faget, og den må fornyes årlig. Det er 
Miljødirektoratet som utsteder lisens. Han har tanker 
om at dette kan være nyttig erfaring i et framtidig 
utdanningsløp. 

ALL FRITID UTENDØRS
Som det framgår av ovenstående har Jan Eivind et stort 
engasjement for natur og miljø. Vi lurer på om hvordan 
har får tid til alt dette, samtidig som at skole og utdanning 
skal gjennomføres?
 – Jeg har aldri hatt interesse for TV og dataspill. Mamma 
og jeg bruker all vår fritid utendørs. Det har aldri vært 
aktuelt å kaste seg på motebølger som pocemon og call 
of duty. Jeg vil bruke livet mitt på ekte verdier, ikke de 
virtuelle, svarer Jan Eivind Skarsvåg.

1. Jan Eivind og Mini: Hunden 
Mini er en trofast turkamerat, 
den og Jan Eivind tilbringer 
mye tid sammen ute i naturen. 
Foto: Dagrun Beate Skarsvåg

2. Hjort: Det er mye hjort på 
Hitra, og ett av Jan Eivind sine 
favorittmotiv. Foto: Jan Eivind 
Skarsvåg.
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Island
spesialisten

Opplev Island og Færøyene

...med hjerte for Island! www.islandspesialisten.no 
E-post: reise@islandspesialisten.no • Tlf: 69 01 78 80 

Weekendturer - Rundreiser med guide - bilferie - vandreturer - sykkelferie - aktiv ferie - rideferie

Temareiser for 
privatpersoner 

Vi skreddersyr reiser til Island og Færøyene
Vi er her for å hjelpe deg med å planlegge og bestille den ferien som vil passe dine ønsker! 
Våre TEMAREISER har fokus på aktiviteter, områder eller spesielle opplevelser på Island. 
I tillegg tilbyr vi påmeldingsturer med norsktalende guide. 
www.islandspesialisten.no/temareiser

ANNONSER
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URBAN PADLETUR
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MUNKHOLMEN: Øya i byen er et fint 
turmål for padleturer hele året.
Foto: Bjørn A. Esaissen

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN Cirka to kilometer utenfor 
Trondheim ligger det ei 
fredet øy. Munkholmen. Øya 
er et populært utfartssted, 
også for kajakkpadlere. 

Det er ikke alltid at det er den store villmarksopplevelsen 
som står i fokus når man skal ut på padletur. Noen ganger 
er det godt bare å komme seg utpå sjøen og få svingt åra. 
Kjenne sjøsprøyten på hender og i ansiktet. Sitte lavt og 
være i ett med omgivelsene. 

En stor laks spratt i været kun ti meter foran kajakken. 
Lang, feit og skinnende blank. Den landet på vannet 
i et gedigent fonteneplask på sin vei mot osen av 
Nidelva. Laksen var nok oppe av vannet for å hilse oss 
velkommen til Munkholmen. Fiskestengene var ikke 
med denne dagen, vi var bare ute på en snartur i kajakk 
på Trondheimsfjorden. 
Vi la ut fra Skansen Seilbåthavn. Der er det en flott 
brygge som gjør sjøsettingen lett. Området ved Skansen 
er preget av urbant bymiljø med broer, moloer, kaier, 
mange båter, støy fra biler og togtrafikk. Lenger ute på 
sjøen forsvinner støyen og roen senker seg. Med hele 
byen i bakgrunnen skimtes Munkholmen der fremme. 
Det er en del store båter som går i trafikk ved 
Munkholmen, og følg spesielt med på Hurtigbåten. Den 
lager store bølger. Den kommer fort og plutselig, men og 
forsvinner like kjapt.
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Munkholmen ble i vikingetida brukt som rettersted 
(sted for offentlige henrettelser). Her ble også hodene 
til Kark og Håkon Jarl Sigurdsson plassert på staker 
til spott og spe, etter at de hadde falt i kamp med 
Olav Tryggvasons menn (år 995). Få år senere ble et 
av Norges første klosteranlegg bygget her. 
På midten av 1600-tallet ble Munkholmen omgjort 
til festning. Munkholmen ble senere tatt i bruk som 
fengsel. Den mest kjente fangen som satt her, var 
Peder Schumacher Griffenfeld. 
Under andre verdenskrig ble Munkholmen benyttet 
som forsvarsverk av tyskerne, og det finnes fortsatt en 
tysk luftvernkanon på stedet.
I dag er Munkholmen et populært utfartssted, med 
badeplass på tangen utenfor selve festningsanlegget. 
Det er omvisning med guide ute på holmen en gang 
per time. 
Munkholmen har i sommersesongen åpen kafé på 
dagtid. 

1. STRANDLIV: Munkholmen et populært utfartssted, med 
soling og bading på tangen utenfor selve festningsanlegget. 
En fin plass å padle på land i.

2. FUGLELIV: Det er flere hekkeplasser på Munkholmen og 
lurvelevenet er øredøvende når du padler for nære.
Foto: B. Risan

1

2
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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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NATURFOTO

ATNA
 – FAMILIEVENNLIG PADLING VED FOTEN AV RONDANE

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD
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DEILIG: Bading ved 
Atnasjøens nordbredd med 

panoramautsikt mot toppene i 
Rondane nasjonalpark
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med 

Hanne Staff. To barn Fanny (12) 
og Kaja (8). Friluftsentusiast og 
amatørfotograf med sansen for 

fjell og det enkle friluftsliv sommer 
som vinter. Født og oppvokst på 

Stjørdal i Trøndelag. Store deler av 
barndommen tilbrakt i et tomanns 

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

Nå bosatt i Nittedal utenfor Oslo 
og arbeider som avdelingsleder 

ved elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.

NETTSIDE: WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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ATNA

Øst for Rondenes mektige tinder ligger Atndalen og 
elva Atna. Med kilde innerst i Dørålen strømmer den 
gjennom bratte juv til den kommer ned til Atndalen 
ved Elgvassli. Herfra bukter elva seg rolig gjennom 
Atnsjømyrene naturreservat helt ned til Atnsjøen. 
Området slapp unna kraftutbygging og ble varig vernet 
i 1966.

Atna er svært godt egnet for familietur med kano. Elva 
renner sakte uten farlige stryk. Vannet er glassklart, og 
mot den kritthvite sandbunnen kan man se ørret som 
om det var et akvarium. Med Rondane som kulisse er 
omgivelsene og turen spektakulær.

Om en ikke har egen kano, er Straumbu rasteplass, 
som ligger langs fylkesvei 27, stedet å starte. Her er det 
kanoutleie hele sommeren og inkludert i leia er transport 
til ønsket startsted. 

Det er mulig å padle flere alternative elvestrekninger. En 
kan starte fra Sandom øverst i dalen og padle ned til 
Straumbu (ca. 11 km), fra Straumbu til Atnsjøen (ca. 
5 km) eller hele strekningen fra Sandom til Atnsjøen 
(ca. 16 km). Velger en turen fra Sandom til Straumbu 
tar turen ca. tre timer med en rast underveis. Velger en 
å padle helt ned til Atnsjøen venter flotte sandstrender 
langs hele nordenden av sjøen.

Elvestrekningen er uten stryk eller fossefall, så selv de 
uten padleerfaring kan trygt manøvrere seg nedover 
elva. Det eneste stedet en må være litt ekstra forsiktig er 
i stryket rett før en skal legge til ved Straumbu rasteplass.

Langs Atna er det et vell av små hvite sandstrender 
hvor det er enkelt å legge til for en fortjent kaffepause, 
et bad i sommervarmen eller for å sette opp telt for 
natten. Spesielt i elvesvingene er det flotte teltplasser på 
sandbankene. Hele strekningen har panoramautsikt mot 
både Alvdal Vestfjell og Rondane.

Atndalsmyrene har et yrende fugle- og dyreliv. Det er 
synlige spor etter bever og elg og området er et yndet 
hekkested for traner, ender og vadere. 

Det anbefales sterkt å ta med en fiskestang når en 
glir nedover elva. Atna er rik på ørret og det er ikke 
uten grunn at Atna er et eldorado for sportsfiskere og 
fluefiskere spesielt. Ørret trekker opp fra Atnsjøen og på 
en heldig dag er det muligheter for grov fisk. Fisk finner 
du i hele elva, men napp får du lettest i svingene der elva 
er dyp. Husk bare at ørreten er lettskremt på grunn av 
det klare vannet og den lyse elvebunnen. 

NATURFOTO  FRILUFT

1. IDYLL: Sydenstemning og lunsj 
på en av Atnas mange kritthvite 
sandstrender!

2. KANALER: På oppdagelsesferd 
inn i Atnasjømyrenes mange små 
kanaler.
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KANOLEIE (OG SYKKELLEIE): 

Strømbu rasteplass
2580 Folldal
Åpningstider på Strømbu rasteplass i 
2018: 20. juni – 20. august, kl. 11-18. 
Telefon: +47 941 60 954
Pris: kr 300,- for ett døgn og 150,- 
for neste døgn. Ved leie får du med 
kano, årer og flytevest.
E-post: rondane.rast@gmail.com
Webside: Nasjonaleturistveger.no

1. KLART VANN: Det er en flott opplevelse å 
gli nedover elva i det krystallklare vannet!

2. SMÅ BEKKER: Det er smart å ta en tur ut 
av kanoen for å få et overblikk når en padler 
inn i de smale bekkene.

2

Når det er normal vannføring er 
det mulig å dra på oppdagelsesferd 
i sidebekker som renner ut i elva. 
Spennende kanaler snor seg gjennom 
høyt gress og tett stedvis tett 
bjørkeskog. Periodevis er gresset langs 
bredden så høyt at det er nødvendig å 
gå ut av kanoen for å se hvor en kan 
padle videre.

På padletur i Atna er det viktig å huske 
myggmiddel og myggnett. Mygg og 
knott har nær ideelle forhold og på 
vindstille dager kan det være nærmest 
uutholdelig å ta turen på land om en 
ikke har noe å beskytte seg med. 

Det naturlige utgangspunktet for 
padling på Atna er Straumbu rasteplass 
som ligger i Folldal kommune. 
Straumbu er vegvesenet sitt signalanlegg 
ved Nasjonal turistveg Rondane. 
Rasteplassen ble designet av Carl-Viggo 
Hølmebakk og åpnet i 2008. Stedet 
eies og drives av trivelige lokale eiere 
fra Atndalen. På rasteplassen finner 
du informasjon om Rondane og det er 
informasjon om istidssporene som er 
tydelige i terrenget langs hele elva.

Rasteplassen er også utgangspunkt 
for merkede turstier både til Alvdal 
Vestfjell og Rondane. Padling i Atna er 
derfor en glimrende å kombinere med 
tur til Bjørnhollia eller til Breisjøseter 
turisthytte.
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VANNSPEIL: En blikkstille vannflate blir 
som et speil som reflekterer solnedgangen.

FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI
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Med kano langs Sølna
TEKST OG FOTO: ALEKSANDER MYKLEBUST
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Aleksander Myklebust (f. 1993) er 
utdannet fotojournalist fra Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Han er tatt opp som 
yngste medlem i foreningen Norske 
Naturfotografer, 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 
Contest, Memorial Maria Luisa i Spania 
og «naturfoto-grafenes Oscar» – BBC 

Wildlife 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

SØLEN

1. PÅ LINE: Krevende balansegang i 
leiren. En slakk line kan være et fint 
leketøy å ha med på tur. 

2. STILLE: En stille morgen på 
Vesle Sølensjøen. Elva Sølna er 
et nærmest perfekt område for 
kanoturer på sensommeren.

1
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Både Femunden, Isteren og Sølensjøen er populære mål for 
padleentusiastene i sommerhalvåret, men langt færre velger å legge 
kanoturen langs elva Sølna. De få som prøver seg på dette varierte 
vassdraget vil imidlertid neppe angre, for mer idyllisk padletur skal 
du lete lenge etter! Vi la turen til den andre helga i august. 

For å hindre langdryg bæring, valgte vi å sjøsette de tre kanoene våre 
like ved stedet der veien krysser elva på vei mot Storlægda. Dette 
gjorde det lett å fylle fartøyene med bagasje, og etter å ha plassert 
en av de to bilene ved Sølenkroken, var vi klare for en hyggelig 
overnattingstur i spennende og variert natur. 

PÅ BESØK HOS BEVEREN
Sola skinner og tvinger oss til å åpne vindjakkene, idet vi forsiktig 
tar de første åretakene på vei nedover. Elva er bare noen meter bred, 
men vannstanden er god og gjør at vi raskt blir dratt videre nedover 
med strømmen. Vi suser forbi de første strykene og storkoser oss. 
Foruten labradoren Sacco, består turfølget av to familier med 
henholdsvis tre og fire tobeinte. To par foreldre har okkupert de to 
første kanoene, mens de tre unge og håpefulle, gjør sitt for å holde 
tritt i den tredje. Undertegnede blir passert bakerst i sistnevnte kano.

Til tross for enkelte steiner som stikker opp, kommer alle seg 
helskinnet gjennom de kraftigste småstrykene, og det gjør at vi kan 
fortsette videre på blikkstille vann. De grønne Ally-kanoene speiler 
seg i vannflata, og rett som det er passerer vi greiner med bevergnag. 
Plutselig stopper den ene kanoen og hysjer. De har oppdaget en 
bever, og alle løfter årene umiddelbart. Den store gnageren blir 

imidlertid aldri fristet til å vise seg i overflaten, og derfor velger vi å 
fortsette. Rundt neste sving får vi også øye på beverhytta, men for 
å ikke forstyrre de fastboende midt i arbeidet, glir vi bare rett forbi. 

VILLMARKSSTEMNING
Slik fortsetter vi nedover et godt stykke, men da cirka halvparten 
av første dags distanse er unnagjort, setter vi oss på land og hygger 
oss med en hurtig lunsj. Det er jo tross alt bare en kosetur. De mest 
spretne, velger også å spenne opp en line på tvers av elva, men av 
temperaturmessige årsaker blir det ikke mange forsøk. 

Neste økt preges av rolige partier, og også disse er typiske 
beverområder. Den grunne elva varierer mye i størrelse, og på det 
meste er den trolig opp mot tjue meter bred. Dette gjør den ypperlig 
å padle, kanskje spesielt for nybegynnere. Mens vi glir stille bortover 
i store meandersvinger, kommer plutselig en storlom flygende forbi 
med raske vingeslag. For meg er den sky ødemarksfuglen et skikkelig 
villmarkstegn, og det gjør det ikke akkurat verre at den store fuglen 
passerer bare ti små meter over oss. 

DRØMMEKVELD
Akkurat idet kreftene begynner å svinne hos enkelte, ankommer vi 
Vesle Sølensjøen. Store flokker med småspove flyr i stadige sirkler 
over myrene rundt, og mye tyder på at de mellomstore vaderne er 
rastløse etter å flytte seg mot sør. Denne innsjøen var imidlertid 
dagens mål, og etter litt rekognosering har vi klart å peke ut nattens 
leir. Der sitter vi og koser oss med middag, grasiøs linedansing og 
fiske til solen har forsvunnet som en rødoransje solnedgang bak 

2
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fjelltoppene i vest. Funnet leirplass har imidlertid også myggen, 
som summer rundt ørene våre uansett hvor vi beveger oss. Til slutt 
kryper vi inn i de to lavvoene våre, og like etter ligger hele turfølget i 
drømmeland. Takler du ikke myggplagen, kan det være et godt råd å 
ta den samme turen noen uker senere. Da vil alle irriterende insekter 
være borte. Et godt alternativ er dessuten å benytte seg av mygghatt 
og spray, og dette var noe som gjorde våre lidelser relativt små.

MED STRYKENE NEDOVER
Neste dag er vannet så klart at vi stort sett kan se bunnen hele veien. 
Til og med et godt stykke ute i innsjøen. Dagens etappe fortsetter 
nedover elva, og også i dag viser vassdraget seg fra sin beste side. 
Små skumvirvler fra åretakene er det eneste som bryter de perfekte 
speilingene i vannflata. En strandsnipe letter fra vannkanten, og 
dens klagende plystring er det eneste som bryter stillheten. Etter å 
ha avlagt ei åpen bu et besøk, blir strykene stadig kraftigere. Dette 
blir en frisk utfordring i forhold til den rolige starten. Flere av oss 
må ut i elva med bare legger, men dette blir en sterkt medvirkende 
faktor til at vi klarer å hindre alle eventuelle velt. 
Da målet er nådd, og bagasjen trygt i land, er det fremdeles søndag 
formiddag. Vi tar oss derfor tid til å avslutte turen skikkelig med en 
luksusmiddag, bestående av varm spagetti, saus, mais og erter. Det 
blir et flott punktum på den koselige helgeturen.

FAKTA:
Sølnavassdraget er en viktig del av et variert 
naturområde med bl.a. store sammenhengende 
fjellområder. Området mellom Vesle Sølensjøen 
og nordenden av Sølensjøen er vernet som 
naturreservat. Her hekker flere sårbare fuglearter 
som storlom, trane og småspove. Vis derfor 
ekstra hensyn og forsiktighet når du ferdes i 
dette området. Vassdraget huser også bestander 
av ørret og røye, og det er derfor fullt mulig å få 
en utbytterik tur med fiskestanga. Husk fiskekort.
Anbefalt kart: Turkart Femunden 1:100 000
Adkomst og startpunkter: Sølna er vassdraget 
nord for Sølensjøen, og kan nåes med bil via 
setervollen Søvollen like nord for tettstedet Unset. 
Her finnes flere mulige steder for å sette ut kano 
bl.a. ved Sølenkroken, Møyåvollen, Skjellåvollen 
og like før Storlægda. Vi valgte førstnevnte som 
startsted og sistnevnte som stoppested. Denne 
turen er på rundt 1,5-2 mil, og kan være et godt 
alternativ for dem som ikke vil padle for langt. For 
de største padleentusiastene er det selvfølgelig 
også mulig å fortsette videre nedover mot 
Sølensjøen og Fiskevollen.

FRILUFT  FOTOGALLERIET

GOD KVELD: Solnedgangen 
skaper et gyllent øyeblikk på 

Vesle Sølensjøen. I slike stunder 
er det fint å gli rundt på den 

rolige vannflata.
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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

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.

ANNONSER

Friluftsliv_4_18_Innmat.indd   47 07/09/2018   14:38



48    FRILUFTSLIV 2018  -  4

FRILUFT  SYKKELTUR FLÅMBANEN

1

2
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FLÅM

1. FROM JAPAN? Kjosfossen er en stor turistattraksjon og et 
yndet fotomotiv. Det tar cirka 40 minutter med Flåmsbanen opp til 
Kjosfossen. Der stopper toget slik at turistene kan få tatt bilder av 
fossen. Kjosfossen har et fritt fall på 93 meter. 

2. BRATT START: Kneika fra Myrdal stasjon ned i Flåmsdalen er 
så bratt at du bør trille sykkelen. Ikke bare er det bratt, det er en 
veldig svingete og steinete grusvei. Skikkelig skrubbsårterreng.

3. IDYLLISK: Flåmselvi slynger seg lekent nedover hele dalen. 

Lett og fin sykkeltur
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Vel… det er vel å ta litt hardt i å kalle dette 
en sykkeltur. Liten trilletur passer bedre.

Vi tok en bitteliten smakebit av den lange Rallarvegen og 
trillet ned de siste 20 kilometerne fra Myrdal togstasjon 
til Flåm sentrum. Sjarmøretappen. 

Men først hadde vi en spennende togreise med 
Flåmsbanen oppover dalen fra Flåm og opp på fjellet 
til Myrdal. Dette er Nord-Europas bratteste jernbane. 
Strekket har 20 tunneler og en høydeforskjell på 865 
meter.

SYKKEL NED
Sykkelturen fra Myrdal stasjon: Fra starten, Vatnahalsen, 
snor Rallarvegen seg i 21 krappe og bratte svinger nedover 
til Kårdal. Kårdal er den øverste gården i Flåmsdalen. 
Dette er en smal, bratt, grusete, steinete og svingete vei. 
Det tryggeste er å stå av sykkelen og leie den ned lange 
deler av denne strekningen. Veien bedrer seg så fort du 
er nede på flata, og da kan du trygt hoppe på sykkelsetet. 

Trilleturen videre nedover dalen går fort på asfaltert vei. 
Mange steder kan du stoppe for å se på kulturlandskapet, 
husdyrene langs veien, de rare turistene, blomstene i 
veikanten og de elleville fossene langs den fine elva. Har 
du vestlandsflaks med sol og blåhimmel, kan du forlenge 
turen med soling og bading.

Underveis vil du passere blant annet Rjoandefossen på 
venstre side. Den er 310 meter høy og har et fritt fall 
på 147 meter. Etter å ha passert Hårreina ser du den 
tjærebrune Flåm kirke fra 1667, med bautasteinen til 
minne om Per Sivle. 

TOGET OPP
Flåmsbanen er en vill og vakker togreise som tar deg 20 
stupbratte kilometer opp fra fjord til fjell på cirka en time. 
Flåmsbanen er en av Norges største turistattraksjoner.
 
Banen går hele året, og har forbindelse med Bergensbanen 
ved Myrdal stasjon. Reisegiganten Lonely Planet Traveller 
rangerte Flåmsbanen på førsteplass i kåringen av ”The 
World’s most incredible train journeys 2014.” Ikke verst 
det! Det er jo slikt vi nordmenn blir imponert av?

3
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JAN 
ON TOUR

I fire utgaver av magasinet Friluftsliv følger vi pappa Jan Kåre (35)
og sønnen Conrad (9) på deres spennende turer i Norge.

FAR OG SØNN PÅ 
VILLMARKSTUR

TEKST OG FOTO: JAN KÅRE PEDERSEN

Conrad har unnagjort siste skoledag og sommerferien er endelig i gang. Vi pakker 
utstyr, hund og oss selv i bilen, for å starte sommerens første villmarkstur. Denne turen 

går til indre Østfold, nærmere bestemt Rakkestad og Aremark. 

Midt imellom Rakkestad og Aremark 
svinger vi av for å finne frem til stedet vi 
har blitt så glad i, nemlig Frønesjøen. Dette 
er et idyllisk sted med vakker natur, gode 
fiskemuligheter og ikke minst total stillhet 
fra byens mas og jag. Fra parkeringen går 
vi langs en lettgått og godt merket sti opp 
til vannet. Turen tar oss ca. 30 min, men 
vi har vært her før og har funnet oss en 
plass vi trives godt på. Vi fortsetter derfor 
å gå 15 minutter til opp langs vannet 
frem til vi kommer til en oppsatt gapahuk 
med bålplass. Et stykke bak gapahuken er 
det også en utedo, noe min sønn spesielt 
er meget glad for å ha muligheten til å 
benytte seg av. Det gjør liksom den delen av 
villmarkstilværelsen litt enklere. Vi pakker 
ut i gapahuken og finner oss til rette før far 
går igang med sin store lidenskap, å fiske. 
Jeg står og fisker og løser verdensproblemer 
i lang tid mens Conrad og Billy (hunden) 
løper rundt og leker. 

Det er det som er så behagelig med dette 
livet, roen, naturen og frihetsfølelsen. 
Noen timer har gått før jeg må avbryte 
dagdrømmingen og fiskingen, da Conrad 
gir beskjed om at det er på tide med middag. 
Siden ørreten nektet å la meg vinne blir det 
medbrakt middag denne dagen. Vi setter 
oss i gapahuken og lager middag sammen, 
mens Billy ivrig følger med på hva som 
foregår og håper at noen av oss skal miste 
noe ned på bakken. Middagen blir fortært. 
Vi ligger og nyter metthetsfølelsen mens 
vi prater om ting vi ønsker å gjøre i løpet 
av de neste dagene. Kvelden bruker vi til 
å gå tur langs dette flotte store vannet. Vi 
utforsker steder vi ikke har vært før og 
finner områder vi gjerne vil benytte oss av i 
fremtiden. Tilbake ved campen igjen prøver 
jeg noen få kast med stangen uten hell, før 
vi begge er stuptrøtte og velger å legge oss i 
posen for natten.

Vi våkner opp til godt vær og nyter en 
lang frokost mens vi begge fremdeles ligger 
i soveposen. Denne tiden på dagen er 
helt fantastisk, det å ligge i posen å se på 
soloppgangen med en kopp kaffe i hånden 
er helt ubeskrivelig. Etter frokost kommer vi 
oss på beina og tar fatt på dagens ekspedisjon, 
vi ønsker å besøke Linnekleppen. Dette er 
en høyde i Rakkestad og Marker kommune, 
hvor man også finner Nord-Europas eneste 
betjente brannvakttårn. Vandringen opp til 
tårnet går på flott merket sti med masser 
av informasjon om naturen underveis. Vi 
bruker 45-50 min på vandringen. Vel oppe 
har vi god utsikt over området rundt og enda 
bedre blir det når brannvakten inviterer oss 
opp til toppen av tårnet. Her oppe får vi se 
den lille hybelen vakten holder til i mens 
han ivrig forteller om sine arbeidsoppgaver. 
Etter en stund med prat blir Conrad lei og 
ønsker et større område å boltre seg på. Vi 
tar derfor turen ned av tårnet og bruker 
dagen på å utforske området rundt denne 
høyden. Det er kjempestore områder med 
fantastisk natur og gode vann å benytte seg 
av, her kan man gå i dagevis uten å måtte 
sove på samme sted to netter på rad. For 
vår del har vi funnet campen vi ønsker å 
benytte oss av denne turen. Vi er ikke 
tilbake i gapahuken før seint på kvelden. Jeg 
lager en solid porsjon kveldsmat. Vi synker 
sammen i soveposen etter en lang dag med 
vandring i dette fantastiske området.

Vi våkner med solen og blir liggende lenge, 
bare ligger og kikker tomt ut på det flotte 
vannet mens vi nyter stillheten. Vi gikk 
langt i går, noe man kjenner på kroppen. 
Ikke det at det gjør vondt, det føles godt, 
men det er ekstra godt å ligge og dra seg 
litt lenger akkurat i dag. Vi spiser en god 
frokost og legger turen til Brekke sluser i 
Haldenkanalen. Med sine 26,6 m totale 
løftehøyde er Brekke Europas høyeste 
sammenhengende slusetrapp. Conrad har 

snakket om at han har lyst til å se disse 
slusene på nært hold, noe jeg selv også er 
interessert i. Dermed bruker vi dagen rundt 
og ved disse slusene. Det er voldsomme 
krefter i sving på et slikt sted og jeg har til 
tider hjertet i halsen når Conrad nærmer 
seg kantene. Selv med gjerder oppsatt føler 
jeg meg aldri helt sikker. Det er et flott sted 
med kanalen som svinger seg videre innover 
i terrenget og forsvinner. Vi går opp og ned 
hele sluseanlegget et par ganger før vi følger 
kanalen videre til fots på en sti langs elven. 
Her finnen vi mange flotte campmuligheter. 
Vi legger en plan om at vi på et tidspunkt 
skal padle kano her. 

Hele dagen har nok en gang gått, tiden bare 
renner ifra oss når vi er ute på tur. Vi drar 
tilbake til Frønesjøen og spiser oss god og 
mett før vi igjen synker sammen i soveposen. 
De fire neste dagene bruker vi kun rundt 
dette flotte vannet, vi fisker, koser oss, går 
lange turer og bare nyter hverandres selskap. 
På vei hjem kjører vi innom Trøsken i Våler 
kommune. Jeg har sett på kartet at det er et 
vann her jeg gjerne vil se litt nærmere på. 
Vi finner derfor veien frem til Trestikkåsen 
speiderhytte, her parkerer vi og går til fots 
opp til hytta. Vandringen går på merket 
skogssti og tar oss 20 min. På baksiden av 
denne speiderhytta åpenbarer det seg et fint 
vann med oppsatt bålplass og sittebenker. 
Speiderne har virkelig gjort en god innsats 
på stedet. Vannet virker så majestetisk med 
stupbratt fjell på en side og kupert terreng 
på den andre. Vi tilbringer hele dagen og 
natten ved Svarttjern og i området rundt. 
På kvelden ligger vi og prater om hvor 
neste ekspedisjon skal gå, det snakkes 
om Hardangervidda, Jotunheimen og 
Femunden. Når vi sovner for natten vet vi 
begge to at i morgen skal vi hjem for noen 
dager. Deretter pakker vi sekken på nytt og 
setter kurs for HARDANGERVIDDA!
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FRØNESJØEN: Conrad prøver fiskelykken utenfor gapahuken ved Frønesjøen.

SVARTTJERN: Vannet virker så majestetisk med stupbratt fjell på en side og 

kupert terreng på den andre.

LINNEKLEPPEN: Dette er en høyde i Rakkestad og Marker kommune, hvor man også finner Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn.

JAN ON TOUR  FRILUFT
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ÅNDALSNES

TIL TOPPS I 
ÅNDALSNES

FRILUFT  FOTTUR

1
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1. RAMPA: Utsiktspunktet 
Rampestreken gir en 
fenomenal utsikt over byen 
Åndalsnes.

2. SKILT: Turen opp til 
Rampestreken og Nesaksla er 
godt merket og skiltet. 

3. BRATT TRAPP: Det er bratte 
trappetrinn på de siste meterne 
opp til Nesaksla.

4. STEINHYTTE: På toppen av 
Nesaksla (708 moh.) står det ei 
steinbu.

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Turen opp Romsdalstrappa til det nye 
utsiktspunktet ved Rampestreken er en 
spektakulær fjelltur som gir en fantastisk 
utsikt over Åndalsnes, Romsdalsalpene 
og Romsdalsfjorden.

Start ved parkeringsplassen under Nebba og følg merka tursti opp 
til Nesaksla. Stykket opp til Nebba er uten trapper og med håndlist, 
slik at de aller fleste kommer seg hit. På Nebba kan du nyte utsikten 
over Åndalsnes. Litt lenger opp ligger grindbygget. Her er det 
mulig å ta en pause med tak over hodet og nyte utsikten oppover 
Romsdalen og mot fjella i Isterdalen. Du kan se helt til Trollstigen.
 
Følg stien videre etter ryggen. Noen partier har mye røtter som kan 
være glatte, og det er derfor satt opp håndlister. For å hindre at stien 
brer seg ytterligere, anmodes folk om å følge lista og ikke trekke 
videre ut i terrenget. Oppe ved Andersmyra, som er et populært 
trimmål, er det hvilebenk. 

Videre er det mye stigning. Trappene er bratte. Når du runder opp 
berget, kommer du til utsiktspunktet Rampestreken som gir gode 
muligheter for ekstra utsikt og fotografering. Det er ikke fritt for at 
det kiler litt i magen når du lister deg helt utpå rampa. Det er høyt 
ned. 

Fra Rampestreken kan man fortsette 15-30 minutter videre til 
Nesaksla (708 moh.). Romsdalstrappa fortsetter videre oppover til 
toppen og innimellom er det laget små benker. Mot slutten er det 
en liten hammer før terrenget legger seg innover til steinhytta på 
toppen. Opp hit er det mange flotte steintrapper og utsiktspunkt. 
Fin tur med jevn stigning, som følger Romsdalstrappa opp det bratte 
partiet mot toppen. Fra toppen er det flott utsikt over Åndalsnes, 
Romsdalen og fjorden. Turen går ned igjen samme veien. 

FOTTUR  FRILUFT
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FRILUFT  SEILING

LOFOTEN

RISSA

LANGTUR I FEMBØRING
TEKST OG FOTO: SARA MAGNADOTTIR OG LENA DIDIER

Elleve ungdommer og to lærere fra Fosen 
Folkehøgskole seilte i fembøring fra Rissa i 
Trondheimsfjorden og nordover til Ballstad i 
Lofoten... og tilbake igjen...

SOLOPPGANG: Nattevakten 
fra kl. 00 til 04 var alltid magisk, 

med soloppgang kl. 04.
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Lofotreisa var en enestående opplevelse. Vi opplevde både 
store dønninger og blikkstille vann, badevær og haglbyger, 
storm og stille. Vi har grått og ledd, sovet lite og spist mye 
mat. Vi har seilet i syv knop og rodd i motvind, og strøm. 
Turen var enormt krevende, både fysisk og psykisk, men så 
sterke vi har blitt! Man lever lenge på en sånn tur. 

Å seile en fembøring handler ikke kun om å trekke i tau og 
justere segl. Man må lære å gjøre alt ombord i båten. Det 
skal lages mat, man skal spise, gå på do, sove osv. Alle basale 
behov skal dekkes, hvis ikke blir det dårlig stemning. Det er 
også viktig å lære seg å tenke på annet enn seiling. Da det 
var medvind og lite å gjøre, hadde vi tid til å skrive, spille 
kort, klarte i riggen som en ekte pirat, synge og drive med 
håndarbeid. Mannskapet må være organisert, hvis ikke blir det 
bare kaos. For eksempel er det fint om man setter fram oljehyr 
og støvler til det andre vaktlaget når skiftet er over. Posisjonene 

ombord i båten er høvedsmann/kvinne, halskar, skautkar, 
skottkar, klobær og midtromsmann, men vi har lært at det 
å være et godt mannskap ikke kun handler om at seilerne er 
dyktige. Folk som skaper trivsel om bord er like viktig. Man 
må kunne leve sammen på liten plass, og ta vare på hverandre. 
Selv den tilsynelatende mest selvsikre seiler trenger også en 
klem og sjokolade.  

Mot slutten av 1700-tallet begynte folk fra Trøndelag å ta i 
bruk Åfjordbåter når de skulle reise på Lofotfiske som foregikk 
i februar-mars. Det var en lang og hard tur så tidlig på året. 
Vi var elleve elever og to lærere fra Fosen Folkehøgskole som 
ville seile den samme turen, men litt senere på året. Vi dro fra 
Rissa som ligger i Trondheimsfjorden den 26. april. Vi ankom 
Ballstad i Lofoten 2. mai, og rakk tilbake til Rissa 21. mai. 
Folk fra flere steder i verden var interessert i å oppleve norsk 
tradisjonell seiling. Vi var fem nasjonaliteter om bord: Norsk, 
to dansker, en amerikaner, en nederlender, og en franskmann. 
Vi reiste med en fembøring kalt Skårungen, som ble bygget 
i 2013. Den har ikke motor, kun årer og seil, slik som i 
gamle dager. Til å navigere brukte vi kun kart, kompass og 
kartverktøy. 

Turen oppover bestod mest av seiling på åpent hav. Det var 
veldig god vind, så vi nådde opp til Lofoten på kun seks dager. 
Vi stoppet innom land ei natt, og for å handle to ganger. 
Resten av tiden seilte vi kontinuerlig. For at det skulle la seg 

3

SEILING  FRILUFT
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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 

1

1. SNART HJEM: Han-Ray, Torjus, Julie, og Steven. Den siste timen før vi 
er tilbake i Rissa. Vi har sunget siste sang. Det er emosjonelt ombord: Vi er 
begge triste at turen er over, men vi gleder og til å sove i en seng i natt. Vi 
er takknemlige for denne fantastiske opplevelsen, med alle sammen.

2. SJØKART: Vi navigerte hele turen med kart og kompass, helt uten GPS.

2

gjøre hadde vi et vaktsystem som innebar at vi var to vaktlag. Delt opp i lag 
på seks  og syv seilte vi i fire timer og sov i fire timer bak i løftingen. 

På turen ned tok vi det litt mer med ro. Vi seilte langs kysten og stoppet 
oftere i land for å sove en hel natt. Første etappe var over Vestfjorden, hvor 
vi første døgnet hadde fin vind, men etter hvert ble møtt av stiv kuling som 
skulle utvikle seg til storm. Når vinden spisset seg ble vi tvungne til å stoppe 
på Nordskot i Steigen, hvor vi ble liggende værfast i tre dager. Heldigvis ble 
vi møtt med åpne armer og overveldende gjestfrihet av selveste Randi Skaug, 
første norske kvinne på Mount Everest. 

Da vinden endelig spaknet kunne vi seile av sted, og satte kursen mot 
Lovund. Vi seilte i ett strekk dit, og ble igjen liggende værfast i et døgn 
fordi det var for lite vind, og i helt feil retning. Det var godt, fordi da fikk vi 
endelig vasket båten, som trengtes sårt. Neste pitstop var Brønnøysund. Vi 
brukte syv timer på å ro dit fra Vega, kun for å kjøpe softis slik at vi kunne 
høre dem si: ”kjeks eller beger?” på ekte brønnøysundsk. Vi seilte videre 
tidlig på morgenen neste dag og stoppet flere steder langs kysten. Vi klarte 
til og med å grunnstøte to ganger på en dag, og rive av stråkjølen. På 17. mai 
stoppet vi innom Stokksund i Åfjorden for å feire dagen, og ligge inntil kai 
som en flytende 17. mai- oppsats. Folk var veldig glade for å se båten, og vi 
fikk til og med låne noens strand for å trekke opp båten, og materiale for å 
gjøre en midlertidig fiks av stråkjølen.

FRILUFT  SEILING
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GJØKEN S.60  |  TIRILTUNGE S.63  |  BLÅSTRUPEN S.64  |  REINLAV S.66  |  GO’BITEN S.71

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Mange gruer seg til å gå på do ute i naturen når de er på tur. Men 
må man så må man… Det er bare så synd at ikke alle tar med seg 
etterlatenskapene.

 – Tiden har kommet for at vi må endre litt på våre turvaner, 
og ta med oss små plastposer i sekken for oppbevaring av brukt 
dopapir og våtservietter. Dette må bæres ut av naturen og kastes 
på forsvarlig måte, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk 
Friluftsliv.

Våtservietter er praktisk på tur, men utgjør et miljøproblem når de 
legges igjen i naturen. Mange våtservietter er laget av plastbaserte 
tekstiler med lang nedbrytningstid, og kan ende opp som 
mikroplast i naturens kretsløp.

Det er ikke noe hyggelig for andre turfolk å finne hvitt og brunt 
papir slengende rundt.  Det er ille når brukt dopapir fyker rundt, 
tas med vinden, og blir hengende å flagre på gjerdestolper og opp 
i trekronene.

I flere somre har det blitt rapportert om store problemer med 
forsøpling ved populære turmål som Lofoten, Preikestolen, 
Trolltunga og Besseggen, og at det ligger forlatt dopapir og 
våtservietter i store mengder langs stiene. Men dette begynner 
også å bli et problem veldig mange steder i Norge, mener Norsk 
Friluftsliv.

Er du på en flerdagerstur, og det er innenfor tidsrommet da det er 
tillatt med bålfyring, 15. september til 15. april, så bør du tenne 
på toalettpapiret. Men eventuelle våtservietter og posen man har 
oppbevart dopapiret og våtserviettene i, bør tas med hjem. 

«SHIT» 
– JEG MÅ 

PÅ DO

PENSUM

TENN PÅ: Dessverre er det ikke alle som vet 
hvordan de skal te seg når de må på do ute 
i naturen. Husk vanntett pose med dopapir 
og fyrstikker! Tenn på papiret! Bruker du 
våtservietter, så legg disse i en plastpose som 
du tar med deg hjem og kaster.

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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PENSUM  GJØKEN

GJØKENS 
FORUNDERLIGE 

VERDEN
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Takket være at danske prester 
hadde en litt sær hobby på midten av 

1800-tallet, har moderne forskning 
bragt fram mye ny kunnskap om denne 

merkelige fuglen.

KO-KO: Gjøkens stemningsfulle ko-ko gjør 
den til en populær fugl, men gjøken er ikke 

særlig populær hos småfuglene…
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GJØKEN  PENSUM

Mellom søndagsprekenene sprang de danske prestene rundt 
i Danmark og samlet inn gjøkegg. Mer enn tusen gjøkegg ble 
samlet inn, som for en tid tilbake ble stilt til disposisjon for 
en forskergruppe ved Senter for grunnforskning CAS Oslo. 
Dette har ført til ny kunnskap om både gjøken og evolusjonære 
prinsipper i naturen. 

ET KUNSTSTYKKE I EVOLUSJONEN
Som kjent legger ikke gjøken egg i egenbygde reir, men lurer seg 
til å legge egg i andre fuglers reir. Eggene blir da ruget ut av såkalte 
vertsfugler. For å greie å lure vertsfuglen, må gjøken legge egg 
som er så lik vertsfuglens egg at det ikke blir oppdaget. Dette må 
kunne kalles et evolusjonært kunststykke. Ved å studere eggene 
som prestene samlet inn, og egg fra museer, er det avslørt at det 
foregår et uopphørlig «våpenkappløp» mellom gjøk og vertsfugler. 
Forskerne fant at i perioden 1890 til 1950 ble gjøkene i Danmark 
bedre til å etterligne eggene til vertsfuglene. Når vertsfuglen 
endret fargen på egne egg for å lure gjøken, fulgte gjøken på med 
også endre fargen, for å unngå å bli avslørt. Forskerne mener at 
dette er en uopphørlig kamp mellom gjøk og vertsfugl, der de 
forsøker å finte ut hverandre angående farge på eggene. 

PARALLELL TIL BAKTERIER OG IMMUNFORSVAR
Den enkelte gjøk spesialiserer seg på å etterligne egg hos en 
bestemt art vertsfugl. Det er altså ikke slik at den enkelte gjøk 
endrer vertsfugl etter forgodtbefinnende. Om gjøkegget ikke 
blir avslørt og klekkes, sparker gjøkungen som regel vertsfuglens 
unger ut av reiret, slik at den får all maten selv.
Forskerne mener at kappløpet har en direkte parallell til hva som 
foregår mellom virus og bakterier og immunforsvaret i kroppen 
vår. Immunforsvaret prøver å fjerne de uheldige organismene, 
mens disse utvikler nye trekk for å unngå immunforsvaret. Dette 
har med evolusjonens prinsipper å gjøre, mener forskerne.

LITT AV EN JOBB
Man skulle tro at gjøken har et behagelig liv, som verken bygger 
reir eller mater ungene sine. Men det er tøft å være gjøk, det 
er så mye som må klaffe. Først må den lete etter egnede reir. 
Deretter må den sitte skjul og følge nøye med på at vertsfuglen 
forlater reiret et øyeblikk, slik at den kan storme til. Den fjerner 
da ett av vertsfuglens egg, som den erstatter med sitt eget. For å 
sikre at mange nok hekkinger lykkes for at arten gjøk skal kunne 
overleve, skjer dette i 10 til 20 reir i sesongen. Derfor er det litt 
av en jobb som ligger foran gjøken, når vårens første ko-ko lyder 
i liene. Og gjøken er ikke mye populær blant fjellets småfugler. 
Ofte kan en se at gjøken jages, enten den sitter i toppen av et tre, 
eller flyr gjennom terrenget. Det er tydelig å småfuglene kjenner 
til hva gjøken har til hensikt å gjøre. 

NÆR TRUET
Gjøken finnes over hele landet, fra kysten til høyfjellet. Den 
norske gjøken er en langdistanseflyger, som i april mai kommer 
fra tropisk Afrika, sør for Sahara. Den trekker enkeltvis og bare 
om natten. Det er ingen sikker oppgave over bestandsutviklingen 
i Norge, men i artsdatabanken har den kategori «nær truet», med 
en antatt bestandsnedgang på 15 – 30 prosent de siste ti år.
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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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TIRILTUNGE  PENSUM

TIRILTUNGE
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Den er vakker der den ligger og lyser knallgult 
i næringsfattig jord, på solåpne lokaliteter 

som heier, veikanter, skrenter og enger.

Tiriltunge (Lotus corniculatus) er en staude i erteblomstfamilien. 
Arten hører hjemme i Europa, Nord-Afrika og i tempererte 
områder i Asia. I Norge er den vanlig i hele landet nordover til 
Troms, men sjelden nordenfor. 

Tiriltunga har en nedliggende til oppstigende vekstform, og blir 
10-30 cm høy, men stengelen kan bli 50 cm lang hvis den blir 
holdt oppe av andre vekster. Bladene er spredte og trekoblete, 
og har en eggformet utseende med en spiss tupp. Begge sider er 
glatte med en gressgrønn farge.

Blomsten inneholder 3-7 blomster med gul krone som ofte er 
rødstripet og av og til brannrød utvendig.

Tiriltunga blomstrer fra juni til august. Etter bestøvning og 
avblomstring vokser fruktlegemene ut. Disse kalles belger, og det 
er i de frøene sitter. Belgene er i begynnelsen grønne, men går 
over til en mer rødlig tone og er brune når frøene er helt modne. 
Belgene spretter fra hverandre og vrir seg slik at frøene spretter 
langt bort. Belgen som er igjen har vridd seg rundt sin egen 
akse og ser ut som noen antilopehorn. Det er mest sannsynlig 
at tiriltunga har fått sitt vitenskapelige navn på grunn av av 
hornene. Corniculatus betyr små horn.

 Tiriltunga har hatt flere bruksmål i gamle tider. Blant annet i 
folkemedisinen ble tiriltunga tørket og enten lagt på brennevin 
eller brukt i te, denne brennevinen og teen ble brukt som 
magemedisin. Rota har blitt brukt som et blodrensende middel. 
Dessuten ble tiriltunga lagt rundt jurene på kyrne for det var bra 
mot jurbetennelse. Planten skal også gi en meget pen gul farge 
ved farging av garn.

Kilde: Deler av denne faktateksten er hentet fra Wikipedia.

TIRILTUNGE: Planteslekt i 
erteblomstfamilien med gule 
blomster i skjerm eller hode. 
Bladene er tilsynelatende 
trekoblet, men er egentlig finnet 
med to par jevnstore finner. 
På fjellet går den opp til 1.350 
moh. Tiriltunge har mange 
dialektnavn, bl.a. hanakam, 
katteklo, kjerringtann, 
mariagullsko og tykjilgress.
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BLÅSTRUPEN
TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Blåstrupe er faktisk en ekte 
lucinia – fra slekten nattergal. Og 
synger fantastisk. Du hører den 
hvor du enn ferdes i Fokstumyra 
Naturreservat på Dovre.

- fjellets nattergal

Friluftsliv_4_18_Innmat.indd   64 07/09/2018   14:39



4  -  2018 FRILUFTSLIV    65

BLÅSTRUPEN  PENSUM

BLÅSTRUPEN

Blåstrupen kalles også fjellets nattergal på grunn av den vakre og 
varierte sangen. Den er også kalt for bjellefuglen eller vidjespilleren. 
Hvis du setter deg rolig ned og venter litt, kommer blåstrupehannen 
på kloss hold for å sjekke at du ikke er en inntrenger på dens revir. 
Man kan nesten tro at det er en sanglerke i lufta når blåstrupen 
synger fra lufta idet den brer ut vingene og i det neste stuper ned i 
krattet like ved deg.

METALLISKE FARGE OG SANG
Er du heldig og kommer til Fokstumyra i strålende solskinn, kan du 
se hvordan det gnistrer i de metalliske blå og røde fargene på fuglens 
strupe når den synger.
Blåstrupen synger med en lyd som ligner det flotteste symfoniorkester. 
For det er ikke bare fargen som er metallisk. Sangen har også 
toner som minner om stålstrengklimpring. Den er en mester i 
improvisasjoner og stemmer i med mange utrolig variasjoner, og den 
er en mester i herming av andre fuglearter.
Så snart snøen begynner å forsvinne på Fokstumyra, er den der 
samtidig med insektene. Blåstrupen er en langdistansetrekkfugl. 
Om vinteren befinner den seg i Sør-Europa (Spania og Sicilia), men 
også i tropisk Afrika, Den arabiske halvøy og i Sør- og Sørøst-Asia.

ATTRAKTIVT TUROMRÅDE
Hvis du vil oppleve artsmangfoldet av fuglelivet på Fokstumyra, 
er det anbefalt å bli der noen dager. Det er overnatting både på 

Fokstugu og på Furuhaugli Turisthytter. Skal du få med deg “livet” 
bør du ut tidlig om morgenen, helst 4-5 tida. Mange dager kan det 
også være bra aktivitet på kvelden etter kl. 1900.
Ta med god kikkert og kamera. Da vil du ikke bare oppleve 
blåstrupen. Myrhauken hekker også på myra. Det er også spillende 
brushaner, hekkende tranene og vierspurvene og jordugler å se.  
Myrhauken må regnes for å være den mest karakteristiske fuglen for 
Fokstumyra. Den ble første gang funnet hekkende i 1884.

FLOTT TILRETTELAGT
I hekketiden, fra og med 01.05 til og med 31.07, kan du kun ferdes 
etter en merket sti. Lengden på stien er 6 -7 km.  Det er ei rundløype 
som er meget godt tilrettelagt med blant annet skilting og gangbruer 
over lange strekninger. Det er satt opp et fugletårn i en avstand av 
cirka 1,5 kilometer fra starten. Der kan du få et godt overblikk over 
området og studere dyre- og fuglelivet. Elgen har vokst seg stor og 
ferdes på myra. Gjøken står for ”musikken” på sommeren.
Reservatet er skiltet med brunt skilt ved E6 ved Fokstugu 10 km fra 
Dombås.
I 1969 fikk området status som naturreservat. En viktig hensikt var 
å ivareta mangfoldet av biotoper. Området ble utvidet til 18,2 km2 
i 2002 og fikk samme år status som Ramsarområde, det vil si som et 
internasjonalt viktig våtmarksområde. Myra er en del av verneplan 
for Dovrefjell, som er Norges største verneområde, på totalt 4365 
km².
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1. BARE LAV: Bunnen i 
den flotte furuskogen i 
Dørådalen i Rondane er 
dekt med reinlav.

2. REINLAV-SENG: Det 
ble ei god natt med søvn 
på et teppe av mykt men 
knatrende reinlav.

PENSUM  REINLAV

1

2
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REINLAV  PENSUM

REINLAV
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Ja, det heter reinlav. Det heter ikke reinmose. Du lurer på hva 
forskjellen er? Mose er en plante, mens en lav er symbiose 
mellom en sopp og en alge. Sopp + alge = lav. Mose er en plante.

Det knaser under fjellskoene når du går. Det er akkurat som å tråkke 
over et gulv dekket med knekkebrød. Vi gikk oss rett på et gedigent 
teppe av lys og vakker reinlav i Døråldalen i Rondane.
Reinlavens sopplegeme er løst festet til underlaget. Høyden varierer for 
de ulike artene fra 3-5 cm opp til 10-15 cm. Den vokser næringsfattig 
mark og er tilpasset ekstreme temperaturforskjeller. Enkelte arter vokser 
i store mengder i fjellstrøk, i skog og på tundraen på den nordlige 
halvkule, om vinteren er den hovednæringen for reinen som dekker 
opptil 90 % av sitt næringsbehov med reinlav. Grå og lys reinlav vokser 
i tette matter og kan dekke store områder.Foruten å være næring for rein 
har enkelte arter (spesielt kvitkrull) også vært nyttet til tettemateriale i 
hus og det sankes idag til pynteformål. Noen av artene vokser også i 
typiske kyststrøk. Seks kjente reinlavarter i Norge er: Fjellreinlav, Grå 
reinlav, Lys reinlav, Gaffelreinlav, Kystreinlav og Kvitkrull.

Det er innholdet av lavstivelse (lichenin) som gjør at reinlav har 
næringsverdi. Når enzymer bryter ned karbohydratet lichenin 
fullstendig, får man druesukker, noe som skjer i den mikrobefylte 
magen hos reinsdyr. Man mener at reinen kan fordøye 80-90 % 
av karbohydratene i laven. Reinlav er imidlertid dårlig egnet som 
menneskeføde.

Reinlaven er viktig økologisk: Den utgjør betydelige deler av 
vegetasjonen i områder med kaldt, kontinentalt klima. I Norge er dette 
Østerdalen, Rondane, deler av Dovrefjell og Finnmarksvidda. Den er 
med på å danne jordsmonn. De er viktig vinterbeite for rein (både vill 
og tam). Økonomisk spiller reinlavene nøkkelrolle i reindrifta. Dessuten 
samles det lav til kranser og annet mot juletider. 

Reinlav regenererer sakte. I Finnmark og deler av Troms er overbeiting 
fra tamrein et betydelig problem, som har gjort at deler av vidda er 
nesten fri for lav. Motorisert barmarkskjøring med stygge hjulspor er et 
annet problem. 
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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 
Landsforbund i samarbeid med de lokale friluftsrådene 
aktuelle friluftstiltak, informasjonsmateriell og 
annet av interesse for friluftsfolk.Friluftsrådene 
er interkommunale samarbeidsorganer som 
sikrer og forvalter friluftsområder, informerer 
om friluftsmuligheter, initierer aktivitetstiltak og 
er høringspartnere i saker som angår friluftsliv. 
Friluftsrådene har valgt forskjellige arbeidsformer, men 
alle svarer gjerne på spørsmål om friluftsmuligheter 
og arrangementer i egen region. 27 Interkommunale 
friluftsråd med 239 medlemskommuner, som dekker 
over 80 % av landets befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Regjering og Storting produserer dokumenter i fleng som løfter fram 
friluftslivets betydning for trivsel og helse. Vi nevner stortingsmeldinga 
om Friluftsliv, Handlingsplan for friluftsliv, ny Folkehelsemelding og 
handlingsplan for fysisk aktivitet. I handlingsplanen for friluftsliv fastslår 
regjeringa «Det er grundig dokumentert at naturopplevelser og fysisk aktivitet 
i naturen har betydelige positive virkninger for både psykisk og fysisk helse.»

Det har vi visst lenge. Friluftsrådenes Landsforbund har i ca. 30 år brukt 
slagordet «Dyrk friluftsliv – høst helse». Det er også en sannhet at før vi 
kan høste så må vi så, og ofte så trengs det både gjødsling og vanning før 
en kan høste. Vi er litt i tvil om finansministeren og resten av regjeringa 
er klar over behovet for gjødsling før en kan høste gevinster i form av 
reduserte helseutgifter. Friluftsliv har tradisjonelt vært stemoderlig behandla 
i offentlige budsjetter. En har regna med at friluftslivet blomstrer også under 
karrige forhold.

Langt på veg er det riktig. Vi har stor variasjon i stedegne former for friluftsliv 
og rike friluftslivstradisjoner. Friluftslivet vokser og blomstrer under vidt 
forskjellige vekstvilkår: ute på sjøen, i strandsona, i dype skoger og høyt til 
fjells. 

Koller med brunsvidd blåbærlyng denne tørkesommeren har likevel minna 
oss om at sjøl det mest utbredte trenger levelige livsvilkår. Når en vil bruke 
friluftsliv aktivt i folkehelsearbeidet, handler det heller ikke bare om å dyrke 
fram det mest robuste som allerede driver et variert og aktivt friluftsliv. Det 
er de skjøre stueplantene vi da skal få til å trives ute i naturen. Skal en lykkes 
med det, trengs det tilvenning, godt stell og oppfølging. Regjeringa legger 
fram budsjettet for 2019 i begynnelsen av oktober. Da ser vi en om det 
sildrer bevilgninger over gode tiltak i meldinger og handlingsplaner, og om 
friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd gjødsles med tilskudd for å få flere til 
å blomstre i friluft.

Inntil da kan du som allerede blomstrer i friluft bruke allemannsretten til 
hensynsfull ferdsel, opphold og ikke minst høsting i norsk natur. Tørken 
har ikke tatt knekken på bæra alle steder, fisken biter nok og kanskje gjør 
august-regnet at det likevel blir sopp å finne. For de som jakter, er høsten ei 
helt spesiell tid for friluftsliv. Høstingstradisjonene er en viktig og verdifull 
del av friluftslivet som vi gjerne løfter fram – i familiesammenheng så vel 
som i skole. I heftet «Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» viser 
vi hvordan høsting kan brukes til variert læring i skolen. Økt forståelse for 
sammenhengene mellom natur og menneske, fysisk aktivitet, godt sosialt 
miljø – og god og sunn mat kommer på kjøpet. Dyrk friluftsliv og høst helse 
– i skolen og samfunnet ellers!

DYRK FRILUFTSLIV 
– HØST HELSE

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

ALLE HAR VI VEL ET 
«HEMMELIGVANN»?
Eller en favorittplass, eller «smultronställe» som våre 
svenske venner så vakkert beskriver det.
Stedet vi alltid vender tilbake til. Stedet som har det 
lille ekstra å by på. Det kan være der du finner den 
helt spesielle roen. Det kan være der du alltid hører 
den øredøvende stillheten, eller opplever den trolske 
stemningen. Eller kanskje der du, som meg, «alltid» 
kan høste litt av alt hva naturen har å by på. Som den 
akkurat passe store ørreten. Den som gjerne blir litt 
større når du forteller om den til turkompisene, og der 
du alltid finner frem den minste kniven når trofébildet 
til sosiale medier skal tas. Den som uavhengig av det, 
uansett gir deg den beste opplevelsen.
Om du ennå ikke har funnet deg ditt «smultronställe», 
så gå ut å gjør det! Det må ikke være milevis unna, det 
må ikke være utilgjengelig. Finn deg en nær plass, som 
både kan være nær i avstand, og samtidig være nær 
deg. Det handler om å gjøre dørstokkmila kort. Det 
handler om å søke den tilnærmet daglige opplevelsen, 
den som beriker oss og gir oss påfyll. Påfyll til å takle 
hverdagens stress og utfordringer.
Gå ut å høst av naturen. Høst gjerne i ordets 
tradisjonelle forstand. Det er jo tid for det nå, når 
skogen og fjellet, elver og vassdrag har som mest å by 
på.
Men høst gjerne av naturen i overført betydning. Høst 
opplevelser, høst øyeblikk, høst vennskap og inntrykk. 
Høst fysisk og mental energi. For denne høstingen 
finnes det ingen sesong. Naturen bugner av dette til 
alle årstider, i alle naturtyper, i sør og nord, øst og vest. 
Og kanskje særlig på favorittplassen din, ditt eget lille 
hemmeligvann!

TEKST OG BILDER: Pål Vinje 

leder Polarsirkelen friluftsråd
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

SKJERGARDSTENESTE
OGSÅ I MØRE OG ROMSDAL!

Kysten frå svenskegrensa til og med Hordaland har hatt 
den sidan 90-talet. No er Skjergardstenesta endeleg 

etablert også i Møre og Romsdal, med «Ludvig» i full drift. 
Når alle til slutt blir samde og dreg lasset i lag, er det meste 

råd å få til. 

Båtane med bauglem, den karakteristiske raudfargen, to loddrette kvite og ei blå stripe 
ved baugen og terne i logoen, er eit velkjent og kjært syn langs kysten på Aust-, Sør- 
og Vestlandet. Der har mannskapa i Skjærgårdstjenesten slått gras og fjerna krattskog 
på øyar og holmar, bygd kaier og lagt ut flytebrygger, sett opp toalett, laga til grill- og 
bålplassar, bygd gapahukar, frakta beitedyr og rydda søppel i nesten tre ti-år allereie. 
Men frå Sogn og Fjordane og vidare nordover langs Norskekysten har befolkninga 
berre sett Skjærgårdstjenesten i aksjon i reportasjar på TV.

Tenesta er eit spleiselag mellom stat, fylke og kommunar, der staten bidreg med ca. 
halvparten av utgiftene. Oppdraget er tilrettelegging for friluftsliv på statleg sikra 
og andre offentleg eigde øyar og holmar. Dei sjøbaserte friluftslivsperlene blir gjort 
tilgjengelege, innbydande og attraktive for alle som vil gå i land. 

LANG PROSESS
Sunnmøre friluftsråd har i mange år arbeidd for å få skjergardsteneste i Møre og 
Romsdal. Også Friluftsrådenes Landsforbund har arbeidd mot sentrale styresmakter 
for ei utviding av tenesta nordover. Men vilkåret er forpliktande vedtak om 
medfinansiering frå fylke og kommunar. I Møre og Romsdal kom det i eit samrøystes 
fylkesting den 23. april. Samarbeidet mellom Sunnmøre friluftsråd og Friluftsrådet 
Nordmøre og Romsdal garanterer for kommunane sin del av finansieringa.

FØRSTEHJELP
Å bygge ein ny skjergardstenestebåt tek tid, ca. to år frå starten med å lage 
spesifikasjonane til båten er klar til bruk. Så lenge hadde ikkje Møre og Romsdal lyst 
til å vente. Løysinga kom frå Miljødirektoratet og gode kollegaer i Ryfylke friluftsråd. 
I løpet av kort tid var avtalen om kjøp av ein brukt skjergardstenestebåt i orden. Etter 
mange år i teneste i Stavanger-området, har «Ludvig» fått eit nytt liv med fjordane og 
kysten i Møre og Romsdal som arbeidsområde. No blir han blir eit kjent og kjært syn 
for befolkninga også i denne delen av landet.

TELLTUR OPPGRADERT TIL EN NY TID!
Nærmere 35 000 brukere har gått over 228 000 km og 
gjennomført over 80 000 turer landet rundt med Telltur 
så langt i år. Antall høydemeter de har forsert er enda 
mer imponerende med nesten 16 500 høydekilometer 
som er klatret for å finne Tellturposter. Fremdeles langt 
igjen til vår nærmeste nabo, månen, 384 390 km, men 
allikevel et imponerende tall. 

TellTur er mange av friluftsrådenes elektroniske system 
for turregistrering, også kalt postkassetrim. Her kan du 
finne turmål og registrere resultatene dine. Konkurrer 
med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål!

Telltur har i år fått en stor oppgradering noe som har 
falt i god jord hos våre brukere. Nå kan du som bruker i 
et friluftsråd også høste poeng andre steder i landet, hvis 
du er på ferie eller annen reise så sjekk om det finnes en 
Telltur post der du er. 

Mange av turmålene har flere hundre besøkende så 
langt og det er stor daglig aktivitet. Våre eldste deltakere 
er godt over 80 år og de yngste helt ned til nesten 
nyfødt. Med andre ord dette er noe som passer for hele 
familien.  

NY APP!
Det siste utviklingen på stammen er appen «Norgeskart-
friluftsliv» hvor du som bruker kan laste denne ned og 
la appen gjøre registreringen av din tur automatisk. 
(Foreløpig bare i IOS versjonen, men Android kommer 
på sensommeren). Selv om mange fortsatt liker å skrive 
inn i boken og registrere koden de finner i postkassen 
manuelt er dette en sterk nyvinning som friluftsrådene 
tror vil nå flere brukere på. Noen friluftsråd har også 
en egen postkassetrimløsning som Stikkut eller Perletur, 
men som er bygd på samme prinsipp.

SJEKK UT TELLTUR.NO FOR MER INFO OM HVORDAN DU GJØR DET. 
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Første skogstur jeg tok mannen 
med på var opp til Elgheia (eller 
Elghøgda som vi sier) i hjembygda 
mi Aurskog. Vi både plukket 
masse blåbær og klatret til topps i 
branntårnet. Utsikten fra tårnet, er 
så langt øyet kan se, skog, skog 
og atter mer skog. Om mannen 
ble imponert over utsikten er jeg 
litt usikker på, men paien vi lagde 
hjemme hos mamma og pappa 
smakte veldig godt.

Noe annet digg man kan lage 
nå, i blåbærsesongen og som er 
perfekt turmat, er French toast. 
Topp den gjerne med masse 
blåbær. Passer både til frokost, 
lunsj, middag eller kvelds.

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 2 STYKKER

Pisk sammen egg og melk. 
Dypp brødskivene i blandingen 
og la dem trekke til seg litt av 
væsken. Stek dem gylne i smør 
på begge sider. Server med 
blåbær, flytende honning eller 
marple syrup og gjerne litt bacon.

GO’BITEN

French toast
• 3 egg
• 2 dl melk
• (kan bruke egg og melkepulver 

om du er på langtur)
• 4 tykke skiver loff
• Masse blåbær
• Bacon
• Honning eller maple syrup
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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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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 339.900,-
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 - Skinnseter - 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 Brake 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. 165.775,- I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. 
3 års bindingstidLeasingtilbudet gjelder bil med vinterhjul og met. lakk

PrivatLeie: 3.067,- 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 Grand Hotell 2018 Friluftsliv nr aug.indd   1 17.08.2018   21:49
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

DOVREFJELL SWEET DREAMS 
STANDARD HENGEKØYE er 
en lett hengekøye produsert 
i fallskjerm-materiale (100 
% nylon). Transportposen 
er fastsydd på hengekøyen, 
når hengekøyen er hengt 
opp fungerer denne som en 
oppbevaringslomme. Størrelse 
260 x 140 cm. Vekt komplett med 
tau og karabinkroker ca. 500 
gram. Leveres i fargene grønn/
brun og orange/grå.

PRIS: 299,-
MER INFO: www.magasinet.no

TREKSTAD NEVADO MID GTX 
TURSTØVEL er en halvhøy 

modell med Gore-Tex. Nestfit 
innermateriale gir god passform. 
Hypergrip såle sikrer godt grep 

på de fleste underlag. Vekt pr. par 
ca. 800 gram (herrestr. 42). Vekt 

pr. par ca. 690 gram (damestr. 38). 
Leveres i fargene Black til herre 

og Charcoal til dame.

PRIS: 799,-
MER INFO: www.magasinet.no

TURSTØVEL

HENGEKØYE

UTSTYR

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 339.900,-
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 - Skinnseter - 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 Brake 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. 165.775,- I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. 
3 års bindingstidLeasingtilbudet gjelder bil med vinterhjul og met. lakk

PrivatLeie: 3.067,- pr mnd*

Firehjulstrekk 440 liter bagasjerom          Automatgir

HØYERE • KRAFTIGERE • STERKERE
S-CROSS SUV 4X4

PRIS- OG AVGIFTSVINNER
FIREHJULSTREKK 2018

PRIS- OG AVGIFTSVINNER
FIREHJULSTREKK 2018
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Friluftsliv tester turutstyr: Man trenger ikke være rakettforsker eller professor med alskens måleinstrumenter 
for å teste ut hvordan friluftsutstyr fungerer. Det holder lenge med konstruktive og målrettede arbeidsdøgn 
og uker ute på tur. Vi bruker tid i felt, sunt bondevett og mangeårig turerfaring som grunnlag for våre 
tester. Terningkast og karaktersystemer på utstyrstesting benytter vi ikke, men vi skriver hva som er bra 
og eventuelt mindre bra med utstyret vi har testet.

TEST AV 
UTSTYR
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Jeg har gjennom årene brukt mye forskjellig bekledning 
som syklist og vil kommet til at en skikkelig sykkeljakke 
er noe av det viktigste utstyret man kan ha. En god 
jakke gir ikke bare tørr og komfortabel sykling, men gir 
også synlighet og god bevegelighet. Her er erfaringer 
etter to sesonger med en regnjakke fra Craft.

BESKRIVELSE:
Regnjakke for sykkelbruk. Innvendig mesh-foring, 
fleecekant i halspartiet, strikk (ikke regulerbar) i 
ermene, delvis gummiert innerkant nederst på jakka, 
ventilasjons-glidelåser nede på siden, mellomstor 
glidelås-lomme på korsryggen. Vaskes på 40 grader.

OPPLEVELSE I BRUK: 
Punkt en for en regnjakke er at den er tett, og jeg 
synes denne leverer bra. På det meste er den utsatt 
for sammenhengende tett regn eller sludd rundt tre 
kvarter, og har holdt meg helt tørr. Samtidig puster den 
også brukbart, noe som delvis skyldes at jeg stort sett 
alltid sykler med sideglidelåsene (ca 15 cm lange) åpne. 
Mesh-foret inni er tynt, men likevel med på å gjøre jakka 
mye varmere enn skalljakker uten slik netting. Selv ved 
sykling i ti minusgrader kan jeg nøye meg med en tynn 
supertrøye, og en vanlig skjorte under denne jakka. 
Fleeckanten i halsen varmer deilig på kalde dager. 
Fra rundt fem varmegrader trenger jeg ikke engang 
skjorta, bare trøya under. Jakka er ikke primært til 
trening, og passer best til sykling i moderat intensitet. 
Ytterstoffet kjennes som solid kvalitetsstoff, og er i sterk 
gulgrønn farge. En «grell» farge i manges øyne, men gir 
akkurat den synligheten du som syklist ønsker i langs 
landeveien.Lomma på korsryggen er halvstor, her er 
det mulig å få med for eksempel både slange, pumpe, 
miniverktøy og litt mat. Gummieringen på innsiden av 

nederkanten er med på å holde jakka på plass. Skulle 
jeg ønske noe, er det en liten innvendig nøkkel-lomme 
og mer reflekser, det er kun to korte refleksstriper på 
ryggen. Småpirk ellers; selve glidelåsdrageren er veldig 
liten, og vanskelig å operere med votter eller hansker 
på.

SLITESTYRKE: 
Ingen synlig slitasje på stoff eller sømmer foreløpig. 
Glidelåsen synes jeg i utgangspunktet virket spinkel, 
men den fungerer fortsatt.

OPPSUMMERING/ANBEFALING: 
En jakke som er både behagelig i bruk og med et 
gjennomtenkt design. Med god vanntetthet er den lett 
å anbefale til pendler- og tursyklister for alt unntatt de 
aller kaldeste dagene. Til prisen vurderer jeg dette som 
et meget godt kjøp.

LANGTIDSTEST: 
CRAFT ACTIVE RAINJACKET

PRIS: 499,-
VEKT: 430 GRAM

BRUKT: CA. 150 DAGER, HØST, VINTER OG VÅR, BÅDE 
I OPPHOLDSVÆR, REGN, SLUDD OG SNØVÆR

INFO: WWW.CRAFTSPORTSWEAR.COM/NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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BESKRIVELSE:
Softshellbukse i flex1-materiale, formsydde knær. 
To hoftelommer, en lomme bak, to lårlommer, 
hvorav den ene med loddrett innstikk, alle 
lommer har glidelås. Borrelåsstramming i livet, 
beltehemper, knappestrammingsmuligheter 
nederst på buksa. Integrert gamasjekrok. Vaskes 
på førti grader.

OPPLEVELSE I BRUK: 
Jeg har slitt med å skjønne poenget med 
softshell-plagg da jeg generelt har opplevd 
dem som for varme, tunge og tykke til å kunne 
brukes på tur med et visst intensitetsnivå. Flex1-
materialet i denne Falketind-buksa er derimot 
noe annet, stoffet er så tynt og puster så bra at 
det fungerer godt i aktivitet. Passformen er super, 
den strammer ikke, men det er heller ingenting 
som flagrer rundt. Den er delvis, men ikke helt, 
vindtett, men puster såpass godt at skal en del 
til før en føler seg klam i dette stoffet. 
Borrelåsstrammingen i livet gjør at jeg ikke 
trenger belte, et pluss. To innstrammings-
muligheter ved ankelen er fint når jeg sykler for å 
holde bukseleggen unna kjedet. 
Venstre lårlomme er akkurat så stor at man 
kan få nedi et brettet standard turkart, kjekt på 
fottur i ukjent terreng. Denne lomma har også 
en mindre innerlomme som kan være et sted 
å legge for eksempel et nøkkelknippe for at det 
ikke skal skramle rundt.
Det som virkelig er gull er likevel stretchen som 
gjør buksa veldig behagelig i bruk. Den gir friere 
bevegelser, noe som merkes godt for eksempel 
når man går i bratt terreng eller sykler. Har man 
vendt seg til stretch, kjennes vanlige turbukser 
nærmest som stramme tvangstrøyer i forhold. 
Buksa har et stilig og diskret design som gjør 
den aktuell også til hverdagsbruk.
Det er ikke et skallplagg, den blir fort våt i regn, 
men om det bare er en liten skur så har stoffet 
fordelen at det tørker fort på kroppen.

OPPSUMMERING/ANBEFALING: 
Falketind flex1 er lett å anbefale, en svært 
komfortabel bukse med fine tekniske detaljer og 
en stoffkvalitet som gjør den egnet til en rekke 
friluftsaktiviteter, primært vår sommer og høst.

PRIS: 1699.-
VEKT: 374 GRAM

BRUKT: 75+ DAGER, VANDRING, 
SYKLING, HVERDAGSBRUK

INFO: WWW.NORRONA.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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Stisykling er de senere årene blitt et ganske stort 
fenomen, som har gitt ikke bare et omfattende 
utvalg sykkelmodeller og sykkeltyper, men også et 
tilbud av diverse tilhørende bekledning og utstyr. 
Å sykle sti – eller bare se ut som man gjør det 
– er blitt en trend. Norrøna har hatt stor suksess 
med nettopp sin stiserie Fjørå, med jakker, trøyer, 
hansker, bukser, sekker og shorts. Her er erfaringer 
med med light weight-modellen (som ikke må 
forveksles med «super lightweight»-modellen, på 
kun 180 gram), basert på flere hundre kilometer 
med stisykling.

BESKRIVELSE: 
Halvlang teknisk shorts med romslig snitt. Førti 
centimeter lange ventilasjonsglidelåser på sidene, 
to vanlige frontlommer + baklommer, glidelåslomme 
på låret, og liten glidelåslomme på hofta. Borrelås-
stramming i livet. Fås i tre farger: Caviar black, hot 
Sapphire blue, og Scarlet ibis (knall oransje).

OPPLEVELSE I BRUK: 
Stisykling er en spesiell aktivitet, som gjerne 
foregår i til dels tett skogsterreng og veksler mellom 
hard innsats og hyppige korte pauser. Plagg til 
denne bruken må både beskytte, puste og gi 
god bevegelighet. De må gjerne dekke nedenfor 
knærne for å kunne ta av for busker, kratt og 
greiner, men samtidig ikke være for varme, for da 
koker man fort over. Sammenlignet med den eldre 
og tykkere Fjørå flex1-shortsen, er light weigth-
versjonen ca åtti gram lettere. Norrøna har tatt 
mange av de smarte løsningene fra flex1, men har 
gitt shortsen et litt mer «sivilt» utseende. 
Jeg opplever at den er såpass tynn at den har et 
bruksområde for en varmere sommersesong og 
er mest aktuell for temperaturer fra rundt femten, 
til noen og tyve grader, med en tynn sykkelshorts 
under. Snittet er romslig, den gir god bevegelighet 
uten at man føler at buksa blafrer og griper tak 
i busker, etc., underveis. Det er god plass til 
knebeskyttere. Jeg setter pris på at buksa holder 
seg godt på ved hjelp av de påsydde borrelås-
strammerne i livet, da et eventuelt belte fort 
kunne gjort buksa litt klammere. Den har ellers 
silikonmønster på innsiden av livet for at den skal 
sitte bedre. 

Fjørå lightweight har en smart liten glidelåslomme 
på hofta, som kan romme for eksempel nøkler, her 
er de ikke veien mens man sykler. Ventilasjonens-
kilen i nettingstoff som kan åpnes på siden av 
shortsen er også verdt å merke seg, den er fin å 
ha når man gir gass, og termometeret runder tyve 
grader. 
Buksa tåler lite regn – men puster til gjengjeld bra, 
som jeg mener er en viktigere egenskap ved intens 
stisykling. 

NORRØNA 
FJØRÅ FLEX1 
LIGHTWEIGHT 
SHORTS 
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Slitestyrke: 
Inkludert transportsykling har buksa gått over 
tusen kilometer på et sykkelsete, men viser 
ingen synlig slitasje i setepartiet eller andre 
steder foreløpig. Mer enn godkjent!
Oppsummering/anbefaling: Dette er en lett men 
samtidig overraskende slitesterk shorts. Den 
er deilig å ha på, og har et design som gjør at 
den fungerer både på stien, til hverdags og for 
generelt friluftsliv.

VEIL PRIS: 1.199.-
VEKT: 344 GRAM (NB: 2018-MODELLEN 

VEIER KUN 240 GRAM)
BRUKT: CA. 40 STITURER, SOMMER 

OG HØST, + EN DEL HVERDAGSBRUK
INFO: WWW.NORRONA.COM 

TESTET AV: ØYVIND WOLD
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VEIL PRIS: 849,-
INFO: WWW.TESTTEAM.NO 

OG WWW.BADABOOM.NO
TESTET AV: KNUT GARTLAND

Flere produsenter jobber nå med å finne andre 
mer miljøvennlige materialer enn plastikk for 
sine superundertøy. Den Norske produsenten 
Badaboom har en rekke produkter produsert av 
bambus. Vi har tidligere prøvd enkeltprodukter av 
bambus, uten at vi er blitt spesielt imponert, så når 
vi fikk undertøyet fra denne leverandøren var det 
med en viss skepsis.

Badaboom beskriver fremgangsmåten av 
produksjon av stoffet «bambus viskose» på 
denne måten: «Etter høsting blir bambus tørket og 
knust, lagt i vann og presset til et masselignende 
cellulosepapir. Fibrene blir lagt i kaustisk soda 
og karbonsulfid.  Bambusmassen blir grundig 
vasket og til slutt definert som viskose fra bambus. 
Silkeaktige tråder blir spunnet og vevd til stoff. 
Ferdig stoff i bambusviskose har en glatt, myk og 
jevn tekstur. Stoffet blir så gjort om til magisk myke 
og vakre badaboomtekstiler fri for kjemikalier.»

Denne leverandøren har en rekke plagg og 
produkter produsert av bambus. Her er plagg til 
alle, alt fra spebarn, til voksne menn og kvinner. 

Vi har testet superundertøy for barn og voksne. 
Den nevnte skepsisen forsvant etter kun kort tid. 
Plaggene sitter som støpt på kroppen. De gnager 
ikke og de klør ikke. De er rett og slett aldeles 
fantastisk å bruke. Er du vant til supertynne og 
supermyke ullprodukter, vil du også like disse 
klærne. De er myke som den beste ulla, og tight 
som de beste syntetiske plaggene. Her får du 
faktisk det beste fra både ull og syntetiske plagg. 
Sliter du med allergier eller hudproblemer, kan det 
være greit å ha prøvd klær produsert av bambus 
viskose. Fasongen på disse klærne passet oss 
alle, voksen som barn. Damene nevner at det var 
en fordel med at buksen var såpass «høy i livet».

Det skal sies at vi ikke har brukt plaggene på de 
kaldeste dagene, men vi har brukt de ned til 10 
minusgrader.  Som mange av de andre plaggene 
vi har testet opp igjennom årene, har disse 
plaggene den egenskapen at de holder oss varme 
når det er kjølig, men at de også virker kjølende på 
varme dager og tunge økter.

Vask er gjennomført etter anvisning, og vi har ikke 
sett unormal slitasje etter vask. De beholder sin 
fasong på en meget god måte.

Prisen på 849.- er veldig hyggelig, du får mye klær 
for pengene.

Disse plaggene kan være et godt alternativ for 
både dere som trener i kulda, og dere som bare er 
ute på en tur gjennom alle årstider.

PLUSS:
Varmer og kjøler
Sitter som støpt på kroppen
Myk og smidig
God kvalitet, holder fasong etter vask

MINUS:
Tørker ikke like raskt som den tynneste ulla.

BADABOOM
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BESKRIVELSE
En klassisk t-shirt med Aclima-logo i 100 % 
merinoull. T-skjorten har rund hals. Aclima 
LightWool er Aclimas nyeste produkt laget i den 
fineste merinoull-kvalitet. For ulleksperter kan vi 
fortelle at plagget er laget i garn på 17,5 mikron, og 
at det veier kun 140 gr/m2.
Dette betyr at LightWool sannsynligvis er det 
mykeste ullplagget du noen gang har testet. De 
fleste vet at ull er bra å bruke når det er kaldt, selv 
når plagget blir vått. Visste du også at ull har en 
avkjølende effekt på varme dager? Ull isolerer også 
mot varme utenifra og virker derfor avkjølende på 
varme dager.

ERFARINGER ETTER BRUK: 
Vi har testet både herre- og damemodellen på 
vårskiturer i mai og sommerturer med havpadling, 
sykkelturer og fotturer i skog og på fjell. Denne 
t-skjorta er så lett og myk at du knapt nok kjenner 
at du har ei skjorte på deg. Dette er den mykeste 
ullskjorta vi i Friluftsliv noen gang har hatt. Den er 
meget behagelig å ha på og er rett og slett et deilig 
klesplagg. 
Den er lang og går godt nedpå hofta. Prisen kan 
kanskje virke noe høy, men t-skjorta er verdt hver 
ei krone. Den har holdt seg godt etter mange 
runder i vaskemaskinen. Ingen spor av slitasje eller 
fargetap. Det lukter nesten ikke svette av skjorta, 
selv etter flere dagers bruk i høy aktivitet.
Vi har også testet damemodellen av denne 
t-skjorta på mange turer. Den har fungert perfekt 
og vi har kun de beste anbefalinger. Likevel vil 
vi nevne at damemodellen har en utringet hals i 
motsetning til herremodellen, som har en klassisk 
t-skjortehals. Dette har gått greit på varme dager, 
men opplever at den blir upraktisk utringet når 
varmefunksjonen er det viktigste. Et tips for damer 
som ikke liker utringet hals; hva med å kjøpe 
passende størrelse av herremodellen? 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:  
100 % Merinoull
Aclima LightWool

BRUKSDØGN: CA. 30
PRIS: 549,-

VEKT: 105 GRAM
MER INFO: WWW.ACLIMA.NO

TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

ACLIMA 
LIGHTWOOL 

T-SHIRT 
LOGO
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BESKRIVELSE:
Den nye og forbedrede bitihorn lightweight-buksen 
er en av de letteste turbuksene til Norrøna med 
slitesterke nettingpaneler i knærne og på baken. 
Denne hurtigtørkende buksen beskytter mot vind, 
har utmerket pusteevne og er laget for bruk om 
våren, sommeren og høsten. Buksen har en smal, 
sporty passform, og takket være det fleksible 
materialet får du allikevel god bevegelsesfrihet. 
Glidelåsen nederst på benene gjør at du kan 
tilpasse buksen til å passe over fjellstøvler. Andre 
funksjoner inkluderer knepping med lav profil i 
linningen, lommer til hendene, lomme på låret, 
lommer bak og integrerte kroker til gamasjer. Laget 
for: Fjellturer, stiløping, klatring, generelt friluftsbruk.

ERFARING ETTER BRUK: 
Dette er ei tynn, lett og ledig turbukse. Den er 
meget behagelig å ha på. Først og fremst fordi den 
har et tøyelig stoff som gir god bevegelsesfrihet. 
Buksa er brukt på sykkelturer, fotturer og padleturer 
i vår og sommer. Buksa «puster» veldig bra. Det 
har ikke vært antydning til kondens på innsiden, 
selv under høy aktivitet. Det er godt å dra ned de 
to glidelåser på yttersiden av lårene når det blir for 
varmt. Det som kanskje er det beste ved denne 
buksa er detaljene nederst på bena. Der er det 
borrelås, glidelås og innsydd gamasjekrok. De 
detaljene gjør at du kan stramme inn buksa nederst 
når du sykler og bruker joggesko. Likeså kan du 
utvide bukeslengen slik at den kan trekkes over 
store fjellsko. Gamasjekroken fungerer også veldig 
godt da du får festet buksa til skolissene.
Materiale 
Nylon weave 130 

TEKNISKE DETALJER: 
Ankelstramming med borrelås 
Custom-fit system™ i livet 
Cargolomme 
Ekstra brede belteløkker 
Gamasjekroker
Lufting på utsiden av låret 
Liten meshlomme inni cargolommen 
To håndlommer 
To baklommer 
Zip close system™ rundt leggen

BRUKSDØGN: 20
PRIS: 1.499,-
VEKT: 300 GRAM
MER INFO: WWW.NORRONA.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BITIHORN 
LIGHTWEIGHT PANTS (M)
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MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-04

9 770808 883112

04

RETURUKE 42

NR. 4 - 2018 KR 89

22. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

TIL TOPPS I RONDANE

KANOTURER MED FAMILIEN

FOTTUR I JOTUNHEIMEN

SYKKELTUR I FLÅM I 
SOGN OG FJORDANE

I SEILBÅT TIL LOFOTEN

HAVPADLING I 
TRONDHEIMSFJORDEN

FAKTA OM:
GJØKEN

BLÅSTRUPEN
REINLAV

8 SIDER: 
TEST AV 
TURKLÆR

STOL PÅ UTSTYRET!
Sola skinner, men været kan snu til det ekstreme på kort tid. 
Naturen er uforutsigbar. Da er det viktig å ha utstyr du kan stole på.

   2,10 kg
komplett

   1,98 kg
komplett

Skann for mer info om 
Lofoten Superlight Camp.

LOFOTEN SUPERLIGHT CAMP har generøst innvendig volum, og god plass for bagasje 
i forteltet. Flere alternativer for inngang, gir deg mulighet til å få naturen helt inn og 
god lufting på fi ne dager, og stenge været ute på dårligere dager. 
Alle teltets detaljer er designet med tanke på å kombinere funksjon og lav vekt. 
Dette gjelder ikke bare tekstilene, men også barduner, stangkopper, stenger og 
ventiler, som alle er med på å redusere den totale vekten til det minimale.

Testvinner!
2017

www.helsport.no

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