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NORDMARKA PÅ LANGS

TELTTUR MED SMÅBARN

HAVPADLING I 
OSLOFJORDEN

MOSKUS OG FJELLREV
PÅ DOVREFJELL

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

Skann for mer info om 
Lofoten X-Trem Camp.

LOFOTEN X-TREM 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, men også alltid ha en inngang i ly for været 
eller stenge været helt ute på skikkelig dårligere dager. 

Alle detaljer og løsninger er designet for å tåle ekstreme forhold, og gjør 
Lofoten X-Trem Camp til et robust og trygt oppholdssted i all slags vær.
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www.helsport.no

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

16-ÅRING GÅR 
NORGE PÅ LANGS

FAKTA OM:
LOFOTEN – VERDENS 
LENGSTLEVENDE DYR
KVITSANDEN 
PÅ RØROS
MYRHAUK

MATSPALTEN:
FJELLWOK

ERLING KAGGE: 
VIKTIGHETEN AV Å GÅ
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Hva med et julegave-abonnement til turkompisen?
En inspirerende og kreativ gave som varer i ett år!
Bestill og skriv ut gavekort på www.friluftsliv.no
Vi tar imot bestillinger helt frem til julaften.

Snart er det jul
INSPIRASJON

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: BENTE R.

Kvitsanden landskapsvernområde ligger i Røros kommune, rett ved Røros 
sentrum. Kvitsanden er ikke en ørken, for til det er det for fuktig, men har 
mange av de samme egenskapene som en ørken i og med at sanden hele 
tiden flyttes rundt i området.

Kvitsand ble til da isbreen smeltet for 10.000 år siden. Under den store is-
breen rant det en stor elv, som fraktet sand og stein nedover mot åpningen 
av isbreen. Når isen forsvant helt, lå det hauger med sand og grus tilbake. 
Det kalles smeltevannsavleiring. Seinere har vinden arbeidet med sanda, 
og vi har fått det vi kaller et flygesandfelt.

I dag er Kvitsand utenfor Røros et fredet naturområde og absolutt verdt et 
besøk. Naturstien gjennom Kvitsanden er ca. to kilometer lang.

Les mer om Kvitsanden på side 58.

FARGESPRAKENDE «ØRKEN»
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KORTE TURER 
I MØRKETIDEN

uligheten for å dra på langtur blir noe 
redusert når senhøsten og mørketiden setter 
inn. Ikke er det noen røddager i oktober og 

november heller. Ingen langhelger. Desto viktigere 
blir hverdagsfriluftslivet i nærmiljøet og kortere 
helgeturer. 

Fristelsen til å bli sittende i godstolen når 
fredagskvelden kommer er stor. Men legger du opp 
helgeturen slik at du kan starte på fredag kveld får 
du mye mer ut av helga. Venter du til lørdag morgen 
med å dra, viser det seg ofte at mye av pakkingen 
og forberedelsene også blir utsatt til lørdag. Og når 
du skal reise hjem på søndag blir tiden svært knapp. 
Startetappen kan godt være lettgått. Du trenger 
ikke gå langt den første kvelden. Det holder med 
å sette opp teltet og slå leir noen hundre meter fra 
parkeringsplassen. Belønningen får du allerede 
lørdag morgen der du våkner ute i det fri og har en 
hel turdag foran deg. 

Økonomi og materiell standard brytes mot mykere 
verdier som fritid til eget ego. Hverdagsfriluftslivet 
blir mer viktig etter som du har dårligere tid. Ta 
med barna ned til fjæra eller ut i skogen et par 
timer på ettermiddagen. Lag middagen på bål eller 
kokeapparat. Det er kvalitetstid det, både for deg selv 
og ungene.

De færreste av oss er villige til å bli huleboere eller 
å leve primitivt. Vi har det så godt at vi har glemt 
hvordan det er å ikke ha det godt. Våre forfedre satt 
neppe rundt leirbålet og drøftet mangel på fysisk 
aktivitet som en truende livsstil. Det er åpenbart 
vanskelig å takle vår materielle overflod – mentalt. 
Vi utvikler et samfunn der psykiske lidelser øker 
dramatisk blant barn og ungdom. Vi er for dårlige 
til å mestre vårt sug etter velstand. Det gode er blitt 
det godes fiende. Vi må snu. Vi må mer på tur. Vi må 
lære å nyte og ha det primitivt, et turliv der kun de 
bittesmå detaljer teller. 

GAVETIPS
Hva gir du turkompisen, som har alt fra før, i 
julegave? Et tips: Hva med et gaveabonnement 
på miljømagasinet Friluftsliv? Det er en kreativ og 
inspirerende julegave som varer i et helt år. Send 
en mail til: abo@friluftsliv.no eller gå inn på www.
friluftsliv.no

Følg oss gjerne på Facebook: Friluftsliv – magasin for 
naturopplevelse.

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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BIRDINGBED.NO – FUGLEKIKKING I NORGE

Birdingbed.no er en fuglekikkerguide på nett, som er 
gratis i bruk. Den blir satt sammen av informasjon og 
bilder fra fuglekikkere over hele landet. Den gir tips om 
hvordan du kan få et rikt fugleliv rett utenfor stuevinduet 
ditt, hvordan du kan lære deg å artsbestemme fugler 
osv. Menyen er enkel og med et faglig enkelt språk, 
for at alle fugleinteresserte skal ha glede av siden. 
Nettsiden brukes av folk i alle aldre, og som ser etter 
nye muligheter i naturen. Den benyttes til og med på 
universitetet i forbindelse med studiet Fuglekjennskap. 
Nettstedet besvarer også noen vanlige spørsmål om de 
ulike temaene og gir tips om unike fugleopplevelser. Foto 
viser en flaggspett (hann) ved ei såkalt «konglesmie».

TOPPÅR FOR FJELLREVEN

Fjellreven i Norge ser ut til å gå mot sitt beste år 
siden den nasjonale overvåkingen startet for 15 
år siden. Så langt i 2018 er det dokumentert 54 
kull og minimum 269 valper her i landet. Fram 
til nå var 2014 toppåret for antall dokumenterte 
kull med fjellrevvalper. Da ble det registrert 50 
kull. 
Rundt år 1900 falt antall fjellrev i Norge dramatisk, 
på grunn av jakt. I 1930 ble den fredet, uten at 
bestanden tok seg opp. Fra Trøndelag og sørover 
var arten utdødd fra midten av 1990-tallet. I et 
forsøk på å redde den kritisk truede arten, ble 
avlsprogrammet for fjellrev etablert i 2003.

HÅKON VANG AAS ER ÅRETS ROOKIE 2018

Prisen Årets Rookie går til fremadstormende eventyrere. Håkon 
Vang Aas (24) får prisen etter at han overvintret i Yukon i en 
selvbygget gamme. Juryen lot seg imponere av Håkon Vang 
Aas, som sammen med et par venner realiserte guttedrømmen 
om å overvintre i Canadas villmark.  

FOTO: CHRISTIAN NEDRUM 

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO:  STEINAR VÆGE

FRILUFTS-

NYTT

RANA – kvalitetsbåter med 
lange tradisjoner
RANA-båtene kommer fra Hemnesberget, som er et idyllisk sted ved Ranafjorden. Her har vi lange 
og rike tradisjoner i båtbygging. Opprinnelig bygget vi båter av tre, som var nøye tilpasset den 
tøffe og værharde Nordlandskysten. RANA-båtene var svært sjøsterke og sikre båter, konstruert 
på kunnskapene og erfaringene til generasjoner av fiskere og båtbyggere

Dagens RANA-båter er basert på samme tradisjon, men vi har selvsagt videreutviklet dem i pakt 
med dagens båtfolks ønsker og behov. Takket være våre moderne fabrikkanlegg og høyt  
kvalifiserte fagfolk er våre kunder sikret topp produkter.

Se vårt store utvalg av 
skjærgårdsjeeper og landstedsbåter på ranaplast.no
Rana 540CC Fisk / Rana 530F / Rana 530HT Lux / Rana 520S / Rana 520CC 
Rana 520 CC Grey Edition / Rana 510HT / Rana 480 Classic / Rana 480CC 
Rana 460S / Rana 430S / Rana 427 / Rana 425S / Rana 300 / Rana 340CC Eco 
Rana 340CC Lux

Motor
Våre båter leveres med Honda utenbordsmotorer. 
Motorene har 6 års garanti, lave servicekostnader, lavt 
bensinforbruk, lang levetid og høy annenhåndsverdi.

Finansiering
Vi hjelper deg gjerne med finansieringen. 
Vi kan tilby forbrukerlån, betalingsutsettelse 
eller leasing.

ranaplast.no
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Telefon: 75 19 33 00 • post@ranaplast.no • Stibakken 5, 7562 Saksvik
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INTERESSERT I FORSKNING PÅ 
FRILUFTSLIV?

Norsk Friluftsliv, som er en 
fellesorganisasjon for 16 norske frivillige 
friluftsorganisasjoner, ønsker velkommen til 
konferansen Forskning i friluft 2018 den 5. – 
6. desember i Tønsberg. Norsk Friluftsliv har 
fem ganger tidligere arrangert konferansen 
Forskning i friluft. Det er derfor naturlig å 
arrangere en ny forskningskonferanse i 
2018. Denne gangen i forbindelse med Den 
Norske Turistforenings 150 års-jubileum.
Hovedformålet med Forskning i friluft 
2018 er å formidle friluftslivsforskning 
til de som er brukere av slik kunnskap, 
støtte opp under relevante fagmiljøer, 
styrke friluftslivsforskningens posisjon 
og skape gode møteplasser for denne. 
Målgruppen for konferansen er forskning, 
offentlig forvaltning, universiteter og 
høgskoler, skoler og barnehager, frivillige 
organisasjoner og andre som har interesse 
av friluftslivsforskning. 

FOTO: STEINAR VÆGE

ASTRID FURHOLT ER 
ÅRETS EVENTYRER 2018  

Amundsen-ruta til Sørpolen anses som nærmest 
umulig å få til i vår tid. Ingen har kommet så langt 
som Astrid Furholt. Nå er hun Årets Eventyrer 
2018.  
Juryens begrunnelse: Hennes intense og enorme 
vilje til å gjennomføre sin drøm er utrolig. Fire år 
med total forsakelse og utallige skjær i sjøen gjør at 
denne turen ligner mer på Roald Amundsens ferd 
enn man kunne tro. Det samme var å sette av tid 
til å finne, dokumentere og forklare Bettytoppen. Ti 
norske ekspedisjoner har vært i det området siden 
Amundsen forlot varden sin i 1912. Bare Astrid har 
funnet den og klart å forklare hvilken topp det var, 
hva som gjemte seg inni og hvorfor andre har tatt 
feil. 

FÆRRE PÅVISTE ROVDYRSKADER 

Nyhetsbildet har i sommer vært preget av rovviltskader på sau 
rundt omkring i landet. Statens naturoppsyn dokumenterer 
gjennom beitesesongen tap til fredet rovvilt, og en oppsummering 
per 1. august viser en nedgang i dokumenterte tap sammenliknet 
med 2017. Det er kun to år etter årtusenskiftet hvor det er påvist 
færre tapte sau til rovvilt på dette tidspunktet i beitesesongen.
Bjørn er den eneste arten som har en økning i skader i forhold til 
fjoråret. Det er først og fremst nord i Trøndelag og Bardu i Troms 
at man har hatt utfordringer med bjørn i sommer.

FOTO: CHRISTIAN NEDRUM
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ANNONSER

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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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

Friluftsliv 5_18_.indd   12 16/11/2018   10:11



5  -  2018 FRILUFTSLIV    13

VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

TELT MED SMÅBARN S.14  |  DRAMATIKK PÅ FJELLET S.20  |  FRILUFTSPROFILEN S.26
HAVPADLING S.32  |  NATURFOTO S.36  |  FOTOGALLERIET S.42  |  NORDMARKA PÅ LANGS S.48  

Vi er midt mellom høst og vinter. Vinteren med ski, is- og 
snølek har ikke kommet ennå. Senhøsten med regn, vind, 
kulde og korte dager er trolig den mest rolige tiden vi har, 
med tanke på det å være ute på tur.
Barfrosttiden – tiden etter at frosten har kommet og før snøen 
legger seg – er likevel en spennende periode. Da kan vi gjøre 
ting ute som vi ellers ikke kan. Barfrostperioden åpner en helt 
ny mulighet for fotturer. Det å springe eller spasere over store 
myrområder er helt spesielt. Hvitrimet, brunoransjefarget, 
frossent gress stikker opp fra den harde bakken. Vannpytter 
mellom torv og lyng er blitt omdannet til små sklier og 
skøytebaner. Bålforbudet er opphørt og det åpner for varme, 
matlaging og kos ute i skogen. Og er man skikkelig heldig så 
dekkes større vann og tjern med en speilblank ishinne som 
gjør det mulig å ta frem skøytene og isfiskeutstyret.

FRILUFT

EN ÅRSTID I VAKUUM

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

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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FRILUFT  TELTTUR MED SMÅBARN
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Sommeren med sin intense varme 
er over, men det betyr ikke slutten på 
utelivet. Høsten byr på deilig, frisk luft og 
vakre farger, og er minst like forlokkende 
som storebror sommer, selv om man 
må tenke seg litt om når temperaturene 
svinger fra null til tjue grader og tilbake i 
løpet av døgnet.

SOVE 
UTE MED
BARN

Teltet er godkjent for avreise.

TEKST OG FOTO: KAROLINE SVEEN

TURSØSTRENES TIPS FOR 
TELTING OM HØSTEN:

• Pass på at teltet har god lufting
• Knyt barnets sovepose sammen i 

fotenden så den får riktig lengde
• Sov i ull
• Bruk tynn lue om natten
• Husk godt liggeunderlag!
• De minste barna kan gjerne bruke 

vognposen om natten

TELTTUR MED SMÅBARN  FRILUFT
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FRILUFT  TELTTUR MED SMÅBARN

For mange er terskelen for å ta med barna ut i telt ganske høy, 
særlig når det gjelder mindre barn.
Dette er det ingen grunn til, så lenge man senker sine egne krav og 
forventninger, og planlegger litt på forhånd.

LITT ER BEDRE ENN INGENTING
Det er ikke nødvendig å gå langt og sove ute flere netter på rad. 
Kanskje er det nok å slå opp teltet i hagen de første gangene, til 
man blir vant til det?
Etter å ha foretatt en prøveovernatting med husets yngste på ett 
år sitter jeg igjen med en del tanker, og jeg har spurt Tursøstrene 
Hege og Stine Schultz Heireng om deres tips og råd, som erfarne 
«teltere».

Valdres er et oppkom av fantastisk natur og gode turopplevelser. 
For vår «prøveovernatting» gikk turen til Fasle på Leira, siden jeg 
vet om flere koselige steder å sette opp telt der.
På forhånd hadde jeg fylt bilen med det jeg trodde vi skulle trenge. 
Med minstemann i bæremeis hadde jeg minimalt med 
bærekapasitet, men teltet fikk jeg festet på undersiden av meisen, 
og noe klønete hang soveposen på siden. Å, vel, vi skulle ikke langt! 

MINE TIPS:

• Halslue (balaklava) er supert
• Ikke ligg for nære et vann. Barnet 

vil gjerne leke med det, og det 
kommer kulde fra vannet

• Husk ull er gull, og lag-på-lag-
regelen

• Votter som tåler fukt om dagen, 
men også ett sett i bomull eller ull 
til turen i meis (de kan fort bli kalde 
på hender og føtter i den)

• Gjør det enkelt!

1
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1. Vi er strålende fornøyde, og vender 
nok snart tilbake til skogen og teltet.

2. Klar for sitt neste, store eventyr. 3. Den første natten utendørs er forbi, 
og maten smaker litt ekstra godt.

TELTTUR MED SMÅBARN  FRILUFT

Faktisk ikke mer enn omtrent 500 meter fra bilen.
Jeg tenkte som så, at om det skulle bli krise var ikke bilen lenger 
unna enn at jeg kunne ha et lite nødlager der. 
Det viste seg at vi ikke trengte det!

MAT OG DRIKKE
På en kort tur som dette valgte jeg å gjøre det relativt enkelt ved å 
pakke med innbakte horn som kveldsmat og frokost, pulvergrøt til 
minstemann, samt en liten matboks med litt snadder til neste dag.
Hadde vi skulle vært lenger burde vi kanskje tenkt på å lage mat 
over bål eller på primus, men denne gangen så jeg ikke behovet.
Junior hadde med seg litt vann og juice som han fikk på en slik 
liten Imsdal-flaske, mens jeg på underfundig vis fikk plass til et par 
halvliters flasker Imsdal i den snodige oppakningen min. 
Ja, og sjokolade, da. Man trenger det når man er på tur!

TENK PÅ TEMPERATURSVINGNINGENE!
Temperaturen er ujevn om høsten. I de tidlige morgentimene kan 
den falle helt ned til null grader, og stige til over 20 i løpet av dagen.
Med tanke på dette var jeg nøye med å kle ungen lag-på-lag, som 
man lærte som ung. Ull innerst, fleece over, og vind- og vanntett 
ytterst. 
For anledningen valgte jeg å droppe sko, og heller bruke fôrede 
fotposer. Både for at det skulle være enklere å ta av og på, og fordi 

de er mer vanntette enn skoene han har.
Selvsagt hadde jeg med skift, for slike små blir fort våte uansett 
hvor vanntette man mener de skal være, og alle har vi vel erfart 
hvor godt det er få på noe tørt etter å ha vært våt og kald?

  – Mye av kulden kommer nedenfra når man overnatter i telt. 
Husk derfor godt med liggeunderlag til babyen. 
Vi har ofte tatt med et skumliggeunderlag som vi bretter dobbelt. 
Frem til babyen fylte ett år brukte vi saueskinnsfell i tillegg til 
liggeunderlag på telttur. 
Liggeunderlag er også supre å bruke på dagtid til å sitte eller ligge 
på når babyen skal leke eller spise, sier de videre.
De foreslår også at de minste godt kan bruke vognposen i teltet, 
siden det er noe de er kjent med fra før. For de litt eldre barna er 
det bare å stroppe eller knyte fast nederste delen av soveposen så 
den får riktig lengde.
Inni soveposen anbefaler de å bruke ull, og husk å ta på lue, da 
varmen vår forsvinner via hodet.

  – Det er viktig å ha god lufting i inner- og yttertelt for å unngå 
kondens når temperaturen faller. De aller rimeligste teltene kan 
være dårlige på dette, så vi oppfordrer til å finne et litt bedre telt 
for høsten, sier Tursøstrene da jeg spør om det er greit å bruke det 
billige teltet fra Biltema.

2 3
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KLÆR TIL BARNET:

• Ullundertøy (body for              
de minste)

• Fleece
• Skalldress (evt. bukse og 

jakke), eller andre vind-        
og vannavstøtende plagg

• Gjerne en tykkere 
ullgenser og bukse

• Votter
• Sko eller fotposer som         

tåler fukt
• Ullsokker
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Det er aldri for tidlig å lære god folkeskikk- 
her rydder alle etter seg.

FRILUFT  TELTTUR MED SMÅBARN

VELLYKKET
Vel fremme på teltplassen vår kom poden raskt i gang med 
utforskningen. Kongler og småkvist viste seg å være fantastisk 
underholdning, og fjorden nedenfor oss var ytterst spennende.
Neste gang kommer jeg nok til å velge en plass noe lenger unna 
vannet, for det er voldsomt så rask en liten krabat kan bli når han 
ser noe han vil sjekke nærmere.
Jeg hadde tatt med en termos varmt vann, som holdt til en liten 
kaffekopp til mor, og en god porsjon kveldsgrøt til den unge 
håpefulle.
Da gjespene begynte å bli hyppigere gikk vi inn i teltet for å skifte 
til nattøy. Det jeg funderte mest på, var hvordan jeg skulle holde 
våtserviettene varme nok til at jeg kunne bruke dem på det stakkars 
barnet. Jeg løste det ved å ha pakken på kroppen, under genseren 
mens jeg var våken, og nederst i soveposen om natten. Det finnes 
sikkert en bedre måte, jeg har bare ikke funnet den enda.
Selve leggingen var nok noe mer langdryg, men det var jeg forberedt 
på.
Til sist måtte han likevel gi tapt for søvnen, og jeg fikk ham godt 
ned i soveposen. Stille snek jeg meg ut og satte meg sammen med 

hunden.
Det var begynt å mørkne, og de første stjernene var kommet 
frem. En stillhet man sjelden opplever som småbarnsforeldre var 
nærmest altoppslukende. Her og der hørte jeg lydene av andre 
fugler og dyr.
Etter en tid i mørket, med bare stjernene som lys gikk jeg og la 
meg, den friske luften og den uvante situasjonen gjorde meg svært 
trøtt.

Dagen etter er vi i gang allerede klokken fem. Det er rått og kaldt 
ute, så jeg er glad jeg har tatt med ullpledd i tillegg til gode klær.
En stund lurte jeg på om jeg skulle hente primusen og få meg litt 
kaffe, men morgenluften er mer enn god nok som oppkvikker.
Arvingen er uthvilt og glad, og har ikke tid til å spise med det 
første, men straks han har fått et innbakt horn i magen slukner 
han, og overlater meg igjen til naturens selskap.
Halvannen time senere våkner han, og jeg pakker sammen leiren 
mens han spiser lunsj. 
Vår første natt i naturen er overstått med bravur, og jeg er et par 
opplevelser og minner rikere.

Glem mas og kjas og kom til ferdigpyntet jul

Opplev vintereventyret  Beitostølen i julen
Opplev aaahhh-følelsen etter en gnistrende dag i alpinbakkene, eller en herlig tur i skiløypene; mil etter mil i preparerte løyper – når 

du setter deg i badstua, eller i vårt 25 meter lange svømmebasseng. Kanskje en avslappende spa-behandling for henne som  
fortjener det lille ekstra, for så å avslutte dagen med  et godt måltid av beste sort.  Disse små gledene…

Snø, god mat, fyr på peisen, badstu, basseng, alpint, langrenn, kanefart, romjulsprogram:

Jul & nyttår på Beitostølen

JULEFEIRING NYTTÅRSWEEKENDROMJULSPAKKE

Julepakke 22. - 26. desember 2018
4-døgns opphold i d-rom inkl. 1/1-pensj.
på Radisson Blu Resort Beitostølen.

Pris pr person  kr 6.100,-

Hotell- og heiskortpakke 26. - 29. des. 2018
3-døgns hotellopphold i dobb-rom inkl. 
frokost 3 dager og heiskort 2 dager.

Pris pr person kr 2.150,-

Nyttårsweekend 29.12.2018 - 1.1.2019
3-døgns opphold i d-rom inkl. 1/2-pensj.  
Bergo Hotel (nyttårsbuffet søndag).

Pris pr pers. pr døgn fra kr 1.395,-

Bestill nå!  
Tlf. 61 35 10 00 / booking@beitostolen.com
Se www.beitostolen.com for alle våre bo- og aktivitetstilbud.
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FRILUFT  ULYKKE PÅ FJELLET
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ULYKKE PÅ FJELLET  FRILUFT

ALVORLIG SKADET 
PÅ SNOTA

TEKST: STEINAR VÆGE

SNOTA: Toppartiet 
på Snota, som er ett 

av Trollheimens mest 
populære turmål. 

Foto: Privat
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Når den ene foten sitter bom fast i snøen mens resten 
av kroppen vil fortsette nedover fjellsida, er det slutt på 

moroa. Ulykker kan skje når en minst venter det.

FRILUFT  ULYKKE PÅ FJELLET

Søndag den 14. mai i år var en perfekt dag 
for en topptur på ski til Snota i Trollheimen. 
Fjellheimen lå og glitret under vårsola, 
og ekteparet Volden Snekvik kunne fra 
toppvarden nyte synet av Trollheimens spisse 
tindehav så langt øyet rakk. Snota med sine 
1.669 moh. er ett av Trollheimens mest 
populære mål for vårskiturer. Her ligger 
snøen til langt ut i mai og byr på flotte 
turopplevelser. Signe og Nils Halvor er ivrige 
turfolk som ofte er på farten til alle årstider 
for å nyte naturen. Spesielt setter de pris 
på vårskiturer, når lyset og varmen vender 
tilbake i fjellheimen. 

LANG ERFARING MED VÅRSKITURER
Med toppvarden på Snota som mål, startet 
de skituren litt over middagshøyden. Det 
er i seineste laget, en må regne med å bruke 
hele dagen på denne turen. Det må tilføyes at 
begge er i meget god form, og er godt vante 
med lange og tunge skiturer.
  – Vi ble forsinket med starten, og stod ikke 
på toppen før ca. klokken 17.30. Etter en 
halvtimes tid var vi klare for nedturen, som 
de siste fra toppen denne dagen. Det siste jeg 
sa til Signe før vi satte utfor, var at nå tar vi de 
med ro. Vi skal ikke ha noe helikopterkjøring!
Begge brukte kraftige, breie fjellski med 
stålkanter og spor for montering av feller. 

ET SPESIELT VRÆL
Signe var litt skeptisk på et bratt stykke like 
etter start, og vurderte å ta av seg skiene. Det 
hadde begynt å fryse på i skyggepartiene. 
Men da Nils Halvor satte i vei på ski, ble 
det til at også hun fulgte etter. Nils Halvor 
forteller:
  – Plutselig hørte jeg at noe skjedde bak meg, 
og jeg tolket vrælet fra Signe slik at det det 
var noe unormalt som var skjedd. Hun pleier 
ikke å vræle slik ved vanlige fall. 
Nils Halvor snudde og tok seg opp til Signe, 
som lå utstrakt på snøen. Hun forsøkte å 
reise seg opp, men smertene i den høyre foten 
var så store at det ikke lot seg gjøre. Like 
bortenfor var det ei steinur med barflekker. 
Nils Halvor fikk buksert Signe dit og la 
henne ned på bakken. På sekunder var den 
flotte turopplevelsen blitt til noe som lignet 
på et mareritt.

KLÆR FOR EN HURTIG TUR
Det som hendte med Signe var at den delvis 
råtne snøen hadde sviktet under den høyre 
skia, slik at den ble sittende fast. Hun fikk da 
en kraftig vridning i høyre fot, som resulterte 
i avrevet indre leddbånd, skade i bakre 
korsbånd, samt skadet menisk og brusk. 
Situasjonen var nå denne: Det begynte å bli 
seint på dagen, og temperaturen faller raskt 

1
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ULYKKE PÅ FJELLET  FRILUFT

AKUTTMEDISINSK 
KOMMUNIKASJONSSENTRAL (AMK)

Norge er i dag inndelt i 16 AMK-områder med hver sin 
sentral. I dette tilfellet var det AMK Trøndelag som ledet 
redningsaksjonen. AMK-sentralene er lagt til de største 
sykehusene. Sentralene mottar medisinske nødmeldinger 
og overvåker ambulansetransporter. AMK-sentralene 
mottar meldinger over nødnummeret 113, og det er 
sentralen som bestemmer hva slags hjelp det er behov 
for. De fordeler meldingene mellom helsepersonell, 
politi, brann- og redningsvesen o.l. De tar også stilling til 
hvilken prioritet meldingene skal gis, og velger tiltak ut 
ifra behovet. De gir råd og instruksjoner til innringer, og 
ved utrykning gis informasjon til lege og ambulanse.
Et viktig prinsipp for nødmeldetjenesten er at medisinsk 
faglig ansvar og kontroll skal tas fra det øyeblikket 
publikum melder om en situasjon. Tjenesten skal gi en 
mest mulig likeverdig tilgang til beredskapsapparatet 
uansett bosted. Ved å ringe 113 (eller et lokalt 
legevaktnummer) kan befolkningen melde behov for 
øyeblikkelig hjelp.

1. PÅ TOPPEN: Nils 
Halvor og Signe Volden 
Snekvik blide og 
fornøyde ved toppvarden 
på Snota. Noen minutter 
senere ble den flotte 
turopplevelsen til noe 
som minnet om et 
mareritt. 
Foto: Privat

2. HELIKOPTER: Etter 
ca. to timer fra alarmen 
gikk var helikopteret over 
skadestedet.
Illustrasjon: Atle 
Ommundsen

3. REDNINGEN: 
Ambulansehelikoptrene 
er små flyvende sykehus 
som er i stand til å starte 
behandlinger allerede på 
skadestedet. 
Illustrason: Steinar 
Væge

3

Friluftsliv 5_18_.indd   23 16/11/2018   10:12



24    FRILUFTSLIV 2018  -  5

FRILUFT  ULYKKE PÅ FJELLET

til minusgrader i denne høyden. Spesielt når 
det er skyfritt. De var dårlig utstyrt for en slik 
situasjon. Liggeunderlag til å isolere mot snøen 
hadde de ikke, og heller ikke vindsekk. De var 
kun kledd for en hurtig tur, og hadde ikke 
andre ekstra klær enn et skjorteskift. Kort sagt 
var de ikke utstyrt for et lengre opphold under 
slike forhold. Situasjonen ville bli kritisk om de 
ikke fikk hjelp hurtig.

PROBLEMATISKE SNØFORHOLD
Nils Halvor tok opp telefonen som tilfeldigvis 
viste dekning. Det var ingen selvfølge, for det 
er delvis manglende dekning på denne ruta. 
Men batteriet var nesten utladet, de hadde 
tatt mange bilder underveis. Heldigvis hadde 
han en såkalt batteribank i sekken som han 
koblet på. Dermed kunne han ringe 113 og 
kommunisere med AMK-sentralen. Det lokale 
Røde Kors ble kontakt for om mulig å sende ut 
en snøskuterpatrulje. Folkene i hjelpekorpset 
som var godt kjente i området, mente imidlertid 
at det ikke lot seg gjøre. Snøforholdene var for 
problematisk. Eneste mulighet for å hente ut 
Signe var da med helikopter.

KRAFTIGE VINDKAST OG TURBULENS
Paret hadde ikke med seg kart fordi Nils Halvor 
hadde vært flere ganger på Snota, sommer som 
vinter. Dessuten er det som regel mange spor som 
fører til toppen utover våren. De var derfor ute 
av stand til å opplyse om nøyaktig posisjon for 
skadestedet, men forsøkte å beskrive det så godt 
som mulig. Etter et par timers venting hørte de 

motordur fra helikopteret. I mellomtiden var 
det nå blitt en god del med kraftige vindkast 
og turbulens i fjellsida, slik at helikopteret fikk 
problemer med å lande. På det fjerde forsøket 
greide piloten å sette ned helikopteret ca. 
150 meter nedenfor skadestedet. De prøvde 
først å få med seg Signe ned til helikopteret 
ved å støtte henne. På grunn av de store 
smertene gikk ikke det. Til slutt tok den ene 
redningsmannen Signe på ryggen, mens Nils 
Halvor og den andre redningsmannen støttet 
«ekvipasjen» på hver side. Dette var ikke bare 
enkelt i den råtne vårsnøen, men til slutt kom 
Signe på plass på båren inne i helikopteret. Ski 
og sekk ble det også plass til, mens Nils Halvor 
ble stående igjen og vinke til helikopteret som 
lettet med kona, i det det satte kursen for St. 
Olavs Hospital i Trondheim. Slik endte altså 
den strålende maidagen med vårskitur til 
toppen av Snota i Trollheimen.

BURDE HA VURDERT BEDRE
Det er mye å lære av en slik hendelse:
  – Vi skulle selvsagt tatt høyde for at noe uventet 
kunne skje. Det er så lett å tenke at uhell er noe 
som bare rammer andre. Vi burde ha vurdert 
årstiden og hvor hurtig temperaturen synker i 
høyfjellet når solen blir borte, spesielt når det 
er klar himmel. Vi burde ha hatt med ekstra 
med klær i tilfelle noe uventet skulle skje. 
Liggeunderlag og vindsekk burde vi også hatt 
med oss. Uten dekning på telefonen kunne 
situasjonen fort blitt kritisk, sier Nils Halvor 
Snekvik.  

FØR STARTEN: 
Signe Volden Snekvik 
ved starten på det 
som skulle bli en 
spesiell vårskitur.
Foto: Privat
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FRILUFTS-
PROFILEN

FRILUFTSGUTT I 
SÆRKLASSE

Sin unge alder til tross, 16-åringen 
Isak Knutsen fra Arendal har allerede 
rukket å bli en meget erfaren 
friluftsliventusiast.

TEKST OG FOTO: PRIVAT
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FRILUFTSPROFILEN  FRILUFT

HENGEKØYE: På tur i 
Sunnmørsalpene i flotte 

høstfarger med hengekøye. 
Familien har hytte her så det blir 

flere turer i område hvert år.
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FRILUFT  FRILUFTSPROFILEN

Allerede som 12-åring pakket han sekken uten hjelp og 
la av gårde på sin aller første telttur, alene, noe som var 
utrolig stort for han. Dette var starten på en interesse som 
han senere skulle bruke store deler av tiden sin på.

TIL FRILUFTSLIV SIER HAN:
 – Jeg kan med sikkerhet si at jeg er et godt hakk mer 
interessert i friluftsliv enn folk flest, særlig på min alder. 
Den største grunnen bak denne interessen tror jeg må være 
fordi jeg er oppvokst i en veldig frilufts-interessert familie. 
Mamma, pappa, brødrene mine og jeg har vært på en rekke 
turer sammen både i Norge og utlandet. Jeg tror dette er 
grunnen til at jeg i også har blitt «bitt av basillen.» 

INSPIRASJON
Etter en god del turer i skogen på Tromøya noen 
kilometerer unna huset hvor han bor, var han klar for å 
utvide horisonten. Det var på tide å utforske Norges 
villmark. Som 12 og 13-åring dro han på en rekke turer 
i indre Aust-Ager og Telemark med pappa og onkel. Isak 
syntes dette var utrolig spennende og kunne bare ikke få 
nok. 

For omtrent tre år siden startet han å blogge fra turene 
sine. Grunnen til dette var fordi han ville inspirere andre, 
da hovedsakelig jevnaldrende til å komme seg ut på tur å 
oppleve villmarka og hva den har å by på.  Isak var selv 
inspirert av legenden Lars Monsen og visste hvilken kraft 
inspirasjon kan ha på andre mennesker.

TURKOMPIS 
Allerede da han var 13 år gammel, og gikk i syvende klasse på 
barneskolen, fikk han en ganske unormalt sprø ide; nemlig 
å gå Norge på langs som 16 åring. Problemet han hadde var 
at han ikke fant noen å gå sammen med som var like sprø og 
like friluftsinteressert. Etter to år på ungdomskolen traff han 
endelig på en kar. Navnet hans var Simon.
 – Jeg kan love dere at det ikke finnes mange som er bedre 
egnet for oppgaven. Simon er utrolig dyktig når det kommer 
til friluftsliv og har som meg vært på en rekke turer helt fra 
han var liten. Det er ganske merkelig at vi ikke har kommet 
i kontakt med hverandre tidligere da vi har bodd på samme 
øy og gått på samme skole i ti år. Først tidlig i 2017 ble vi 
gode turkompiser og jeg spurte om han ville bli med meg å 
gå Norge på langs. Simon svarte «JA!»

1
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GJENNOMFØRTE TURER:

2016:
• Fire dagers kanotur gjennom 

Mykland, et av Sør – Norges 
flotteste områder for kanopadling.

• Til fots gjennom Austheiene.
• En uke på tur gjennom 

Femundsmarka.

2017:
• Hundekjøring over Hardangervidda.
• To uker i telt gjennom Botswanas 

villmark.
• Til fots over Hardangervidda.
• En uke på tur over Sørøya i 

Finnmark.

2018:
• Med ski og pulk gjennom Telemarks 

tøffe terreng.
• En uke med toppturer i 

Sunnmørsalpene.
• Norge på langs, fra Lindesnes til 

Røros – første året.

FRILUFTSPROFILEN  FRILUFT

NORGE PÅ LANGS
Etter en rekke treningsturer, både lange og korte, som 
flere dager i intenst regnvær Mykland, harejakt i Fyresdal, 
gått gjennom Birtedalen og fisket mengder med ørret, 
gått med ski, pulk og truger flere dager uten dekning i 
Telemarksheiene og selvfølgelig flere treningsturer med 
tung sekk på Tromøya. I tillegg har de to turkompisene 
tilbragt utallige timer med planlegging av rute og depoter 
underveis foran PC-en. Etter nesten et år var guttene 
endelig klare for legge ut på det store eventyret de i lang tid 
hadde forberedt seg på.  
Første året var planen å gå fra Norges sørligste punkt; 
Lindesnes og helt opp til Røros i Trøndelag. Dette er over 
1.000 kilometer. Totalt brukte Isak og Simon 70 fulle dager 
på å tilbakelegge denne distansen. Den første måneden var 
preget av ekstrem varme, krevende terreng og bra fiske. 
Da de ankom Rjukan, som var et av tettstedene de skulle 
innom på veien, var det 34 grader i skyggen. 
 – Tenk deg selv hvordan det er å gå med tung sekk i 
ulendt terreng i denne varmen, det er rett og slett drepen. 
Heldigvis ble temperaturen bedre siste måneden på tur som 
var preget av utrolig vakker natur og mer lettgått terreng. 

1. TURKOMPISER: Her går Simon (16) til 
venstre og Isak (16) til høyre i bilde. Guttene 
er på treningstur tidlig på morgenen med 
tunge sekker på Tromøya.

2. MYE PÅ TUR: Isak Knutsen (16) er hekta 
på friluftsliv. Allerede som 13-åring begynte 
han å legge planer for sin Norge på langs-
tur.

3. MENGDER TURMAT: Klar for første 
etappe av Norge på langs-turen Her har 
guttene lagt all maten for hele sommeren 
utover plenen hjemme for å se hvor enorme 
mengder det faktisk er. Etter dette pakket de 
maten ned i esker for å sende det til ulike 
depoter rundt om i landet langs ruta. Dette 
er omtrent en uke før avreise. 

2

3
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Vi ankom målet for sommeren, altså Røros i slutten av 
august og hadde tilbakelagt en helt vill distanse, sier Isak.

FLOTT BLOGG
Til tross for at Simon og Isak har vært i nærheten av 
hverandre hver eneste dag i 70 dager har vennskapet holdt 
og kompisene er allerede klare for å fortsette Norge på 
langs-turen neste sommer. 
 – Det er vanvittig moro å realisere en slik drøm. Jeg har 
likevel en lang liste med prosjekter, så hva fremtiden vil 
inneholde for vi se, sier en noe hemmelighetsfull Isak 
Knutsen.
Vi har nok ikke hørt siste ord fra denne unge 
friluftsliventusiasten…
Ta gjerne en titt på Isaks friluftsblogg. Der finner du 
mange gode bilder, videoer og turfortellinger. Her kan du 
følge Isak og Simon på deres ferd videre på Norge på langs-
turen: 
https://isakfriluft.com 

FRILUFT  FRILUFTSPROFILEN

1. TOPPTUR: Her er Isak 
på topptur i de mektige 
Sunnmørsalpene i påska i 
år. Utrolig heldig med været! 
Isak elsker toppturer da man 
sliter seg opp på toppen og 
får en utrolig gevinst når man 
kommer opp; nemlig utsikten 
og nedkjøringen!

2. GJEDDE: I løpet av en uke 
i fantastiske Femundsmarka 
ble det flere monstergjedder. 
Dette ble hans rekord og 
veide oppimot tre kilo. Bildet 
er fra turen Isak og hans 
far hadde i Femundsmarka 
sommeren 2016. Et utrolig 
flott område som Isak 
definitivt skal tilbake til.

1

2
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www.krokeide.vgs.no      
tlf  55 10 87 00

Har du psykiske eller fysiske utfordringer, eller 
lærevansker som gjør at du trenger ekstra 
oppfølging for å fullføre skolegangen din?

Utdanningstilbudet vårt er rettet mot deg som 
har problemer med å gjennomføre ordinær 
skolegang.

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
til å lykkes i et trygt miljø.

Søknadsfrist 30. mars.

Vi hjelper deg å lykkes! 

✓ Elektrofag
✓ Service og samferdsel
✓ IKT-servicefag 
✓ Påbygg til generell
    studiekompetanse 
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FRILUFT  ØSTRE BOLÆRNE

ET EVENTYRLIG TURMÅL FOR 

KAJAKKPADLERE
TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Østre Bolærne i Ytre Oslofjord er den østligste av de største øyene 
i øygruppen utenfor Nøtterøy i Færder kommune. Et must for 
kajakkpadlere som lengter etter en flott naturopplevelse.

FINT STARTSTED: Rolf ”Rullerolf” Kristoffersen møtte 
oss ved Fjærholmen camping. Et fint utgangspunkt for 
en padletur til Østre Bolærne.
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Med kajakken godt festet på biltaket, og bilen lesset med turutstyr, 
var Fjærholmen Camping på Nøtterøy et avtalt møtested. Dette er 
et bra sted å parkere og starte kajakkturen.

TI SEKUNDMETER VIND
Det var nesten blikkstille på fjorden da vi møtte Rolf Kristofferen 
– eller ”Rullerolf ” som de fleste padlere kaller ham. Ikke vanskelig 
å gjette hvorfor en ihuga padler har fått et slikt nickname. Rolf 
er nesten like godt kjent i dette farvannet som i hans egen 
bukselomme. Fint, for det var spådd at vindstyrken skulle øke 
utover dagen. Ti meter i sekundet betyr nødvendigvis ikke så 
høye og skremmende bølger for de mest rutinerte. Likevel. Med 
nylig bestått våttkortkurs og trening på egen- og kameratredning 
i basseng hele vinteren, var konklusjonen at ferdighetene burde 
være på plass om turen skulle bli krevende.
Vi hadde hørt historier om en gruppe padlere som ble overrasket 
på turen tilbake sist de var på Østre Bolærne, og at én i gruppen 
ble så sliten at han måtte taues i land.

OVERNATTINGSTUR
På denne turen hadde flere i gruppen bestemt seg for å overnatte 
hele helgen i telt på Østre Bolærne. Det er utrolig så mye bagasje 
som går ned i de vanntette rommene i en havkajakk. Telt, 
sovepose, liggeunderlag, primus, kokekar og mat, det meste fikk 

plass ”under dekk” – lurt plassert for å sikre lavt tyngdepunkt i 
kajakken i tilfelle bølger.
Vi padlet ut med kort avstand. Hyggelig og sosialt. Kamera i 
vanntett pose rundt halsen er et must.

SEL-SKAPELIGE DYR
Dyre- og fuglelivet i Ytre Oslofjord er en opplevelse i seg selv. På 
denne padleturen får man som regel alltid se flokker med seler 
som koser seg på svabergene. De var like nysgjerrige på padlerne 
som vi var etter å få et blinkskudd av dem – i og over vann. For på 
tilbaketuren kunne noen av padlerne berette at en sel forsøkte å 
hoppe opp og legge seg på baugen av kajakken.
Fullt så tillitsfulle var ikke ærfuglene. Måkene sørget for ”sang” – 
en lyd er en uunnværlig essens i en ramsalt naturopplevelse.
Det var gråvær og kaldt i vannet. God tørrdrakt med ull under 
er nødvendig bekledning på en slik tur. Det var malerisk vakkert, 
med glattskurt sørlandsidyll som speilet seg i vannet.

TUR FOR HISTORIEINTERESSERTE
Er du interessert i historie, er dette rette turen. Bosetningen på 
Bolærne går ifølge skriftlige kilder tilbake til 1600-tallet. Midtre 
Bolærne er den største av øyene og hadde midt på 1800-tallet 33 
fastboende. Fram til 1916 lå øyene under Jarlsberg hovedgård.
Rolf Kristoffersen kunne fortelle om det han hevder er ett av de 

ØSTRE BOLÆRNE
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tristeste kapitlene under andre verdenskrig. Opprettelsen av en 
fangeleir for russiske krigsfanger på en av øyene. Det er fortellinger 
om hvordan fangene sultet i hjel. Lokale rodde over med mat. 
Flere fanger døde og ligger begravet på øya. På Østre Bolærne kan 
man besøke fortet fra krigen.

KRYSSET HELE OSLOFJORDEN
Men den store spenningen på denne turen var hvordan de hadde 
klart seg de som valgte å starte padleturen fra Østfold og krysse hele 
Oslofjorden. Dette var rutinerte padlere som takler høye bølger. 
Likevel, temmelig krevende. De hadde forberedt kryssingen godt. 
I Oslofjorden kommer de store cruiseskipene temmelig fort. For 
å unngå farlige situasjoner hadde karene løpende mobilkontakt 
med kystvakta.
Vi kom først fram til Østre Bolærne og kunne legge kajakkene 
på land, sette opp rasteplass og nyte en kopp varm drikke og 
en vakker panoramautsikt. Vi pustet lettet ut da vi plutselig så 
kameratene, godt synlig i signalfargede luer, ute på fjorden.

MIDDAG PÅ KELLY KETTLE
Blant padlere går det nesten konkurranse i å skaffe seg smart 
turutstyr. Kreativiteten er stor innen tilberedning av turmat. 
Noen vakuumpakker og fryser ned egenprodusert gryterett 
og annet som er velegnet å ta med i kajakken. Flere sverger til 
kokeapparatet kelly kettle. Dette er en vedfyrt vannkoker. Kort 
sagt et bål med skorstein, som har innebygget vanntank. Du fyrer 
med tørr kvist og kvast i bålpannen i bunnen. Man kan også lage 
mat over skorsteinen på toppen, og grille på rist over bålpannen i 
bunn når man er ferdig. Gryte og grillrist er ekstrautstyr som kan 
pakkes inne i pipa i transportposen. Vi kjenner padlere som har 
hatt langtur ned hele norskekysten, fra russergrensa til sørlandet, 
og utelukkende og med hell kokt vann og laget mat på kelly kettle.

VINDSTYRKEN ØKTE
Men uroen over værvarselet vekket liv i sommerfuglene i magen. 
Den relativt rolige sjøen skulle snart endre seg. Det snudde 
raskt. Vi som ikke skulle overnatte, pakket sammen og kom oss 
i kajakkene. De andre lot utstyret stå og ble med et stykke før de 
snudde.
Rolf Kristoffersen loset med vilje bak og innimellom øyer og holmer 
i ly av vindkulene på tilbaketuren. Over det siste åpne strekket fikk 
man god bruk for padleteknikk mot bølger og motvind, før vi 
endelig kunne legge i land ved Fjærholmen camping.
Fordelen med å velge Østre Bolærne som turmål er at det er isfritt 
hele året. For padlere får som kjent lett abstinenser når isen ligger 
tykk på fjorder og vann midtvinters.

FRILUFT  ØSTRE BOLÆRNE
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Kongsvold Fjeldstue er et historisk hotell med tradisjoner fra 
1100-tallet, de eldste bygningene vi har i dag er fra 1720.  
Kongsvold ligger ved Dovrefjell Nasjonalpark, 900 moh, midt
mellom Dombås og Oppdal. E6 går forbi og Kongsvold har egen 
jernbanestasjon. Vi tar imot gjester fra slutten av februar til be-
gynnelsen av november.
      
I tillegg til et rikt kulturhistorisk hotellanlegg, serverer Kongsvold 
mat og drikke i mesterklasse. Kongsvold Fjeldstue er en flott 
ramme rundt hyggelige familiesammenkomster, bryllup, geburs-
dager, gode venners møte, vinklubben, eller når du bare vil ha 
en fredelig fjell-weekend med en du er glad i.

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

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

regionen i tillegg til en unik kultur- og matopplevelse»

Hyggelige fjellopplevelser på

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

 Kongsvold Fjeldstue 

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

www. kongsvold.no
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NATURFOTO
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Magiske Dovrefjell
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

«Enige og tro til Dovre faller» er den såkalte Eidsvoll-
eden fra 1814. Lett omskrevet til Evig tro til Dovre 
faller representerer Dovrefjell en viktig posisjon i 
Norges nasjonale bevissthet som representerer 

det evige, uforanaderlige, trygge og grunnfestede. 
Med det majestetiske, norske nasjonalfjellet 

Snøhetta som midtpunkt har Dovrefjell- og 
Sunndalsfjella nasjonalpark en spesiell 

posisjon i nordmenns hjerter.

VIS RESPEKT: Moskusen innbyr til respekt med sitt røffe 
utseende, og respekt skal man ha. Selv om den virker 

langsom og treig kan 4-500 kg moskus faktisk løpe i en 
fart på 60 km/t! Dersom den føler seg truet kan den veldig 

raskt og overraskende angripe uten forvarsel. Dessverre 
er det blitt vanlig å tro at dyrene er ufarlige og så vant til 
mennesker at det er ufarlig å gå nært for å ta bilder. Jeg 

observerer dessverre nesten på hver eneste tur eksempler på 
fotogrupper som forstyrrer dyrene når de i ivrig jakter på det 

beste bildet. Bare flaks har forhindret alvorlige episoder.
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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
KT

A 
O

M
 F

O
TO

G
R

AF
 O

G
 T

EK
ST

FO
R

FA
TT

ER
FRILUFT  NATURFOTO

NASJONALFJELLET: Det er 
storslagent og se Moskusen i 
sitt rette element med Norges 

nasjonalfjell Snøhetta ragende 
i bakgrunn. Eidsvoll-eden fra 

1814, der Norges nasjonalfjell 
ble klubbet i bordet, står 

fortsatt fjellstøtt.
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Målet med områdets vernestatus er å bevare en storslagen natur og 
ta vare på et uvanlig rikt plante- og dyreliv. Selv om det i perioder 
har sett mørkt ut er det er heldigvis en forsiktig positiv utvikling for 
sentrale dyrearter i området.  Men det er dessverre en langt igjen til 
at Dovres mest karakteristiske dyr kan se på sitt eget habitat som 
uforanderlig og trygt.

Moskus, villrein og fjellrev er arter som gjør Dovre til et unikt 
område. Bestandene er under sterkt press og deres overlevelse 
avgjøres av vår forvaltning og oppførsel når vi ferdes i området. 

Å få se ville dyr gå fritt i storslagen natur er årsaken til at jeg er 
på jevnlige besøk i dette unike fjellområdet. Mitt håp og budskap 
er at vi klarer å gi dyrene en sjanse til å overleve slik at fremtidige 
generasjoner også får oppleve Dovres magi. 
Å lage en fotoreportasje om disse unike dyrene gir meg blandede 
følelser. Vakre bilder av vakre dyr gjør at flere ønsker å oppleve 
dette unike dyrelivet og dermed gir grobunn for økt trafikk og mer 

forstyrrelser. Men mitt håp er at økt kunnskap og interesse for deres 
overlevelse skaper forståelse for at vi må opptre aktsomt. Jeg håper, 
at dersom du er så heldige å få oppleve Dovres magiske dyreverden, 
opptrer med respekt og varsomhet.

Å se moskus under Dovres mektige fjell kledd i høstfarger er rett 
og slett magisk. Det er som å bli tatt tilbake i tid når en får se selve 
udyret i sitt rette element. 

Urdyr er kanskje en feil betegnelse. Moskusen er egentlig en fremmed 
art i Norge. Det er riktignok gjort fossile funn av moskusdyr i Norge, 
som viser at arten eller en svært nær slektning må ha levd naturlig 
her i siste istid, men den regnes altså ikke som en naturlig art, selv 
om den er både ønsket og beskyttet av myndighetene.

MOSKUS
Arten ble innført til Norge i 1931 av fra Grønland. Dyrene ble 
utryddet under siste verdenskrig og stammen som finnes på 
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Dovrefjell i dag ble satt ut i 1947. Mange tror at moskus kun finnes 
på Dovrefjell, men i 1971 vandret noen dyr østover og etablerte en 
liten stamme i grensetraktene i Härjedalen i Sverige. Er du heldig 
kan du derfor treffe på moskus også på norsk side av grensen i 
Femundsmarka!

Bestanden er svakt økende og består i dag av ca. 300-350 dyr. Økte 
forstyrrelser på grunn av økt turisme utgjør en risiko i og med at 
dyrene stadig forstyrres i sine beste beiteområder som i perioder 
av året ikke er langt fra de mest trafikkerte turistårene som E6 
og de meget trafikkerte turiststiene. Heldigvis avsluttet forsvaret 
sin skytefeltaktivitet i 1999 og innen år 2020 skal området være 
tilbakeført til nær sin opprinnelige tilstand uten rester av veier og 
skytebaner.

FJELLREV
Fjellreven representerer i mine øyne norsk høyfjell på sitt beste! 
Fjellreven er på rødlista over utrydningstruede dyr og du er heldig 
om du får se denne tillitsfulle skapningen i vill tilstand. Fjellreven ble 
i 1994 ansett som utryddet på Dovrefjell, men de senere årene har 
det igjen vært observert yngling i nasjonalparken. Dette skyldes helt 
og holdent et avlsprosjekt ledet av NINA med mål om å gjeninnføre 
fjellrev i fjellområder hvor den har vært borte. Resultatet så langt er 
at bestanden er på vei oppover. Bestandens fremtidige overlevelse 
er avhengig av at næringstilgangen i fjellet blir bedre. Spesielt om 
vinteren sliter fjellreven. Bestanden av smågnagere, spesielt lemen 
og fugl, er gått ned og vår rovdyrpolitikk har skapt en ubalanse 
som rammer fjellreven hardt. Uten jerv og ulv som legger ned 
større bytter og legger igjen åtselrester er fjellreven dømt til å være 
avhengig av menneskelig hjelp for å kunne overleve i norsk natur.
Stor menneskelig aktivitet forstyrrer fjellreven og gjør at den 
kan flytte bort fra hiområdet og ødelegge en etablering av ny 
fjellrevstamme på Dovre.

FRILUFT  NATURFOTO

1. Sjarmør i pels: Det er umulig å ikke bli 
glad når en får oppleve fjellrev på nært hold.

2. Tillitsfull: Fjellreven er en tillitsfull skapning 
og er derfor lett å tro at den aksepterer 
menneskelig trafikk.
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Fjellets nomade
TEKST OG FOTO: ALEKSANDER MYKLEBUST

Jeg hadde sett villrein flere ganger på fjellturer i 
Dovre og Rondane. Men de er veldig sky, og flykter 
fra mennesker allerede på en halv kilometers avstand. 
Nå hadde jeg fått et tips.

FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI
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FOTOGALLERIET  FRILUFT

BUKKER: De største bukkene er et 
vakkert syn. Det er ikke rart at simlene 

faller for de store nakkemusklene og 
dette kraftige geviret.
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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 forfatter 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

FRILUFT  FOTOGALLERIET
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Forollhogna nasjonalpark ligger på grensen mellom de 
to fylkene Hedmark og Trøndelag og er på hele 1.062 
kvadratkilometer. Her lever en av Norges aller flotteste 
villreinstammer. Det viktigste var likevel at villreinen her 
er mindre sky enn andre steder. 

STORBUKKENES RIKE
Det starter dårlig. Vi parkerer bilen ved Kvikne på 
vestsiden av nasjonalparken. Derfra bestiger vi den 
nærmeste toppen, drar fram et teleskop og prøver å 
speide etter reinflokker. Men fjellet er tomt. Selv om vi 
finkjemmer hver dalside, må vi til slutt innrømme at det 
ble en bomtur. Vi går skuffet ned til teltet.
Neste morgen drar vi til motsatt ende av nasjonalparken. 
Det virker mer lovende i forhold til vær og vind. 
Villreinen lever som en nomade. Det vil si at den hele 
tiden er på vandring. For at reinen skal kunne vite hva 
som befinner seg foran den, beveger den seg alltid mot 
vinden. Det gjør at den kan lukte hva som beveger seg i 
den retningen. Derfor vil reinflokkene ofte befinne seg i 
den delen av fjellområdet som vinden har kommet fra de 
siste døgnene.
For å finne reinsdyra er man likevel nødt til å ha en god 
porsjon flaks. Vi er heldige; allerede før vi har parkert 
bilen oppdager jeg en flokk på omtrent tretti dyr lenger 
oppe i lia. Vi begynner å traske oppover. Her gjelder det å 
ta det med ro om man skal komme på fotohold. 
Vi støkker opp flere rypekull på veien. Også et illsint 
lemen blir forskrekket der vi kommer gående. Vårt fokus 
er imidlertid festet på reinen. Vi kommer oss på 60-70 
meters hold, før de blir oppmerksomme og trekker rolig 
videre. Omtrent samtidig oppdager vi en ny og større 
flokk lenger borte. Den teller nærmere 200 dyr. 

FOTOGALLERIET  FRILUFT

DETTE ER VILLREINEN:

Villreinen er et brungrått dyr i hjortefamilien. Den 
blir som regel mellom 185 og 220 centimeter 
lang. Bukkene veier alt fra 70-270 kilo. Simlene 
fra 40-100 kilo.

Om sommeren lever den av gress, urter og 
blader. Om vinteren graver de seg gjennom 
snøen på jakt etter lav, lyng og kvister. 

I Norge finnes villreinen bare i noen atskilte 
stammer i Sør-Norge. Tamrein finnes i hele 
landet, men særlig fra Trøndelag og nordover. 
Det finnes ikke noen store forskjeller i utseende 
på de ulike typene, og de skilles derfor først og 
fremst etter leveområder. Villreinen er langt mer 
sky enn sine slektninger med øremerker. Noen 
steder har bestandene blitt blandet med tamrein, 
og disse flokkene er gjerne mindre sky.

Villreinen er det eneste hjortedyret der både 
bukkene og simlene har gevir. Bukkene kan ha 
et gevir på opptil 147 centimeter og 44 tagger. 
Det er størst blant alle hjortedyrene i Norge. 
Simlenes gevir er noe mindre.

I september og oktober er det brunst, eller 
paringstid. Da løper bukkene etter simlene og 
forsøker å samle dem så godt de kan. De største 
bukkene samler gjerne sammen et lite harem 
av simler som de ønsker å pare seg med. Det 
tærer på kreftene. Etter brunsten mister bukkene 
geviret, mens simlene beholder det helt til etter 
at kalvene blir født i april-juni.

1. NOMADELIV: Stadig nye blåner. Villreinen er fjellets 
nomade, og er nærmest i konstant bevegelse. Som regel 
trekker de mot vinden, for å vite hva de går til.

2. GEVIR: Villreinen er det hjortedyret i Norge som har 
det største geviret. Når brunsten er over, mister bukkene 
geviret, mens simlene beholder det en stund til.
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VILLREINBRUNST
Den store flokken tar sikte mot en haug lenger unna. Vi 
begynner å traske mot baksiden av den samme haugen for 
å komme dem i forkjøpet. Da vi er på rundt 50 meters 
hold, setter vi oss rolig ned. Da blir plutselig noen simler 
nysgjerrige og kommer bort for å kikke. 
Flokken beveger seg ikke særlig fort, men de store 
bukkene har likevel store problemer med å holde følge. 
En av bukkene halter og stønner etter resten av flokken. 
Det nærmer seg slutten av årets brunst, eller paringstid, og 
bukkene er tydelig preget av det harde kjøret. De har løpt 
etter damene i flere uker. Snart vil de felle det staselige 
geviret sitt. Da er det plutselig simlene som regjerer i 
villreinfjellet. Damene beholder nemlig hodepryden 
gjennom hele vinteren. Det er en smart rangordning som 
gjør det lettere for simlene å skaffe mat til både seg selv og 
kalven når mattilgangen er dårligere. 
Etter et par timer legger hele flokken seg ned i en skråning 
for å hvile. Vi følger deres eksempel og slapper av på 50 
meters hold. De bryr seg ikke om oss i det hele tatt. Det 
gir oss et spennende innblikk i deres liv. To av bukkene 
har fortsatt ting uavklart og fyker mot hverandre i et 
skikkelig slagsmål. Da kampen er avgjort, legger også de 
seg ned i lyngen for å ta en velfortjent hvil.
En halvtime senere begynner flokken å flytte på seg igjen. 
De setter kurs mot lia like til venstre for oss. Vi er tidlig 
ute, og setter oss ned der vi antar at flokken vil passere. 
Jeg har fått mange bilder, men venter fremdeles på det 
optimale øyeblikket. 

Denne gangen blir det fullklaff. Hele flokken passerer 
oss på bare 20 meters hold. Noen er fem meter nærmere. 
De er så nærme at jeg bare kan se hodene deres gjennom 
kamerasøkeren. Først kommer de spretne simlene i 
front, og deretter følger de store bukkene haltende etter. 
De er tydelig slitne etter høstens brunst. Den knallblå 
høsthimmelen og den lave kveldssola gjør at jeg endelig 
kan forevige storbukkene slik jeg hadde ønsket.

FRILUFT  FOTOGALLERIET
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FRILUFT  NORDMARKA

SYKKELEN: På toppen 
av Kollern (688 moh.) 
med utsikt i retning Oslo.
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NORDMARKA

NORDMARKA  FRILUFT

NORDMARKA PÅ LANGS
 – MED PACKRAFT, SYKKEL (BIKEPACKING) OG TRETELT 

TEKST OG FOTO: JAN O. HEIMDAL
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Nordmenn er blant de som bruker mest 
penger på friluftsutstyr, og stadig nye, 
eller forbedrede produkter lanseres 
jevnlig. Som relativt utstyrsinteressert, 
har jeg vært åpen for ting som kan 
gjøre turopplevelsen mer komfortabel, 
fleksibel, effektiv, opplevelsesrik, eller 
tilsvarende. Og nettopp de siste par 
årene har det kommet noen konsepter 
og produkter jeg har blitt nysgjerrig på.

En av konseptene som har dukket opp refereres til 
som «bikepacking». Egentlig en videreutvikling av 
å feste sykkelvesker på sykler, men nå er det først og 
fremst terrengsykler man bruker for å dra ut mer midt 
i naturen og ikke bare på landevei. Ofte bruker man de 
såkalte Fatbikes, og det er disse man ser avbildet med 
bikepacking-utstyr.

OPPBLÅSBAR BÅT
Et annet, relativt nytt konsept er «packrafting», eller 
oppblåsbare båter, bare et par meter lange, som padles 
med kajakkåre, som veier lite, har god bæreevne, tar 
relativt lite plass og derfor kan tas med langt inn i 
villmarka. Disse båtene har dukket opp på skjermen, 
både i 71 grader nord og «Monsen på villspor». 
Ryggsekken får plass i baugen, og den oppblåste båten 
kan fraktes på land montert på sekken. Man kan bruke 
de til transport på vann, fisking eller elvepadling. 
Man kan selvsagt også ta raften sammenrullet med på 
sykkelen, og på motsatt vis stroppe sykkelen fast foran 
på båten når man padler, gjerne da referert til som «Bike 

Rafting». Dette gir f.eks. muligheten for å sykle inn 
til kilden av en elv og padle ut. Det finnes flere slike 
reisebeskrivelser på nett om man søker litt.

TESTTUR
Jeg ønsket å teste om jeg ved hjelp av sykkel, packraft og 
tretelt kunne få noe ekstra ut av en tur fra Mylla og ned 
til Sognsvann. Kano på denne strekningen innebærer 
en del bæring eller trilling, og man legger ikke gjerne 
turen innom utsiktspunktene. Samtidig mister man 
padlemuligheten med sykkel, om man ikke da nettopp 
tar med seg en packraft og årer. Et tretelt i tillegg, burde 
gi flere muligheter med tanke på å være uavhengig 
av flatt underlag. Vekten av alt dette burde også være 
overkommelig. Gevinsten vil være å kunne få med seg 
flere opplevelser, og å være mer fleksibel i reisemåte da 
man kan padle eller sykle forbi ulike vann, og samtidig 
ta med seg en topp på veien. Jeg ville velge de fineste 
vannene, ta med en topp, og sykle hvor jeg trengte å 
tilbakelegge noen kilometer.

TRETELT
Enda en ny ting som har kommet er tretelt. Tretelt, til 
forskjell fra hengekøyer, henger mellom tre trær, og ikke 
to, og skal dermed være tilnærmet flate i bunnen når 
de er oppslått. De finnes i ulike modeller, og gevinsten 
kontra vanlig telt er at treteltene ikke ligger på den våte 
og ujevne bakken. Skulle man mangle trær, skal det 
også være mulig å slå opp rett på bakken. 

1
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Jeg har skaffet meg disse utstyrskonseptene, fatbike med 
bikepacking-utstyr, en pack-raft og ett tretelt. Alle er 
testet hver for seg, men samtidig har jeg vært nysgjerrig 
på om jeg kan gjennomføre turer på en noe annen måte 
ved hjelp av dette utstyret og dermed få noen andre 
muligheter for opplevelser. Nordmarka er god kjent og 
mye brukt av Oslo-boere og andre, og strekker seg inn 
i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland. Det 
finnes en mengde trim- og turbeskrivelser av forskjellig 
lengde og med forskjellig utgangspunkt. 

PAKKING AV SYKKEL 
Sykkeloppsettet med tanke på bagasje, bestod av en bag 
som monteres på styret, en trekantet bag til montering 
inne i rammen, og en bag som monteres bak setet. 
Packraften festet jeg sammenrullet på et bagasjebrett 
jeg hadde monterte for formålet. I tillegg hadde jeg en 
mindre sekk på ryggen hvor jeg hadde lettere ting og 
de sammenslåtte årene. Til sist hadde jeg en liten bag 

på rammen mot styret hvor jeg hadde verktøy og utstyr 
til sykkelreparasjon. Vekten på sykkelen steg selvsagt 
betraktelig, samtidig som jeg slapp å ha denne vekten 
på ryggen.
 Fredag ettermiddag rullet jeg av gårde fra vannet Mylla. 
Jeg ønsket å ta den første natten i høyden og syklet 
derfor innover til jeg kom til en blåmerket sti opp til 
toppen Kollern (688 moh.). Stien opp var for grov for 
å sykle og jeg ble gående og skyve sykkelen oppover. 
I praksis gikk dette greit da hjulene bar all vekten av 
bagasjen og rullet lett over hindringer. 
Vel oppe fikk jeg en flott utsikt sørover mot Oslo, uten 
å kunne se byen i seg selv. Jeg fant tre trær for å montere 
treteltet. Teltet jeg benyttet er et enkeltmannstelt og 
derfor ikke det største. All koking og andre praktiske 
gjøremål må skje ute. Selv det å kle av seg inne blir litt 
kronglete pga. plassen. Teltet består av to hoveddeler. 
Selve bunnduken med en mesh-overdel som er spent 
opp med en enkel stang, og en toppduk som monteres 

1. MORGENSTUND: Den 
gode turfølelsen etter en natt 
mellom trærne.

2. ALT AV UTSTYR: 
Tilbakelagt etappe over Østre 
Fyllingen, klar for etablering 
av leir. Merk lav vannstand 
etter den tørre og varme 
sommeren 2018.

3. TRETELTET: Ferdig 
oppslått med toppduken løftet 
og strukket ut.
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separat, men kan kobles på underdelen. Å sove i 
treteltet i seg selv oppleves som komfortabel, selv om 
man i praksis ikke kan sove på magen.

PAKKING AV BÅT
Dagen etter gikk ferden videre ned fra Kolleren på 
stien. Jeg ønsket å komme et stykke av gårde på 
sykkel før jeg monterte pack-raften, og tilbakela noen 
kilometer på veiene. Utpå ettermiddagen ankom 
jeg vannet Østre Fyllingen hvor jeg monterte båten. 
Oppblåsingen av packraften er forbausende effektiv. 
Man benytter en stor pose, med stor åpning i ene 
enden hvor man «fanger» luft, og skrur den andre 
enden fast i en enveisventil i båten. Sykkelen monteres 
ved at man demonterer forhjulet og legger dette midt 
på sykkelramma, med krank og kjede opp på båten. 
Vekten blir da sånn noenlunde sentrert.

Selve padlingen er forholdsmessig effektiv. Båten snur 
på en «femmer», men holder god fart og retning ved 
jevn padling. Å få til en fullgod padleteknikk, som 
i en kajakk, med å bruke primært kjernemuskulatur 
fremfor armene, er noe utfordrende, både pga. at 
bredden er større og det at man sitter ganske lavt. 
Allikevel er opplevelsen at dette er helt ok i forhold til 
belastning på armer. 

Overnatting fulgte oppskrift fra forrige kveld, denne 
gangen i noen trær ved vannbredden. Dagen etter 
skulle jeg over i Bjørnsjøen for å padle videre der. Jeg 
beholdt båten oppblåst og valgte å gå to turer mellom 
vannene. Båten veier i praksis ingenting alene, men 
det er litt utfordrende å finne et godt grep. Duken skal 

tåle mye og skal være lett å reparere på stedet, uten 
at jeg ønsket teste dette. Den siste padleetappen gikk 
like greit som dagen før, og kanoene på vannet holdt 
ikke mye større hastighet. Ved den søndre enden av 
Bjørnsjøen steg jeg i land for å pakke båten og sykle 
den siste biten. I praksis går nedpakkingen svært fort 
da all bagasje allerede er på sykkelen.

FUNKET BRA
Oppsummert fungerte konseptene bra. Jeg opplevde 
lite knot og slit jeg kanskje kunne ha fryktet, og fikk 
den fleksibiliteten jeg ønsket med å kunne velge 
underveis hvordan jeg ville forflytte meg og hvor 
jeg ville overnatte. Sykkel og packraften var en fin 
kombinasjon jeg vil benytte igjen. Jeg kan se for 
meg andre turer hvor dette kan komme til sin rett. 
Treteltet kommer jeg også til å bruke videre, uten at 
det vil erstatte vanlig telt, ikke bare pga. behovet for 
nettopp trær, men vel så mye det å ha et helt teltrom 
til rådighet. Turer med bare sekk og packraft-turer vil 
det også bli. Så får vi se fremover hvor mange av disse 
konseptene som blir vanlige i norsk natur. 

Har du noen spørsmål om utstyret eller annet i 
denne reportasjen? Ta gjerne kontakt 
med artikkelforfatteren på e-post: 
janoheimdal@gmail.com

I SKOGEN: Mye 
utstyr på sykkelen, 
men den triller fint 
på stien.
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Det meste av landet vårt er hav. Dei norske havområda er 
seks gonger så store som landarealet, og sjøen har gjeve 
livsgrunnlag for menneska her nord sidan steinalderen. 
Likevel er det meste av hava våre ukjende for dei aller 
fleste.
 
Denne boka skildrar dei mangfaldige landskapa under 
vassflata: Barentshavet med sine endelause mudderflater, 
avgrunnsdjupa i det opne Norskehavet, den stupbratte 
Eggakanten ytst på kontinentalsokkelen, dei overdådig 
fiskerike farvatna ved Lofoten, dei djupe fjordane 
med sine særeigne økosystem, den grunne, overfiska 
Nordsjøen og den djupe, livsfattige Norskerenna 
gjennom Skagerrak. Kvar del av havet har si eiga historie, 
og kvart havområde har vore med på å forme vilkåra for 
menneskelivet i Noreg.

Forfattaren Per Anders Todal tek lesaren med på lange 
reiser: frå trålarane i det vintermørke og stormfulle 
Barentshavet til brislingjakt med not i Sognefjorden, frå 
det overdådige skreifisket ved Røst til forskingstokt ved 
korallreva på Mørebankane, frå oppdrettspionerane på 
Lovund til dei siste kvalfangarane i Nordsjøen. Boka 
fortel historia om dei første seljegerane som padla opp 
langs kysten for over 11 000 år sidan, om havstraumane 
som gjev Noreg milde vintrar og eineståande fiskerikdom, 
og om klimaendringane og havforsuringa som no endrar 
livet i sjøen på fundamentalt vis.
 
I Havlandet blir naturvitskap, historie, mytologi og 
ramsalte reportasjar vevde saman til ei stor og rik 
forteljing om Noreg. 

Pris: 449,-
Mer info: www.vigmostadbjorke.no

DET UKJENDE LANDET

PENSUM
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PÅ JAKT ETTER 
ET AV VERDENS 
LENGSTLEVENDE DYR

TEKST: JON OLAV LARSEN

I fjæra i Norge kan du finne et dyr som kan leve i over 500 år.

FLAKSTADPOLLEN: 
Sandbunn og 
stor utskiftning 
av vannmassene 
gir gode forhold 
for skjell i denne 
naturperlen. Foto: 
Jon Olav Larsen

Friluftsliv 5_18_.indd   54 16/11/2018   10:13



5  -  2018 FRILUFTSLIV    55

KUSKJELL  FRILUFT

ELDORADO
Her i den sandrike Flakstadpollen er det skjellene som hersker. Det 
florerer av en rekke forskjellige arter. Blåskjell ligger som tepper 
bortetter arealene som eksponeres ved lavvann. 
  – Skjell lever av næring de fanger ved å filtrere vannet. Noen graver 
seg ned i sandbunnen, mens andre ligger oppå bare. Andre igjen fester 
seg til steiner, forklarer Ingrid mens vi spaserer bortetter den bløte 
sanda. 
At det er så fine forhold for skjell her, kommer også nebbete skapninger 
til gode.
 – Dette et eldorado for fugler, slår Ingrid fast. Om vinteren trekker 
blant annet andefuglene havelle og sjøorre hit for å dykke etter 
muslinger, mens vår og sommer er fjæreområdet her det viktigste 
matfatet for tjeld i Lofoten. Tjelden elsker hjerteskjell som vi ser det 
bugner over av her.

LEKE BONDEGÅRD
Det tar ikke lang tid før vi finner kuskjell også. Ingrid plukker opp 
ett etter ett.
  – Her er et kuskjell som er hjemsted for en gjeng med rur, utbryter 
hun.
Kuskjell er et kraftig skjell og kan bli opptil 12 cm. Steinbiten skal 
være den eneste fisken som er i stand til å knuse et voksent kuskjell. 
Det spises også av mennesker. Ifølge snl.no høstes flere hundre tusen 
tonn årlig i USA. Men årsaken til at de blir kalt kuskjell i Norge, er 
ikke at de smaker som ku.
Nei, navnet kommer av at barn langs kysten ofte brukte kuskjell når 
de lekte bondegård før i tiden. Kuskjellene var kuer, mens o-skjell 
var hester, sandskjell var gris og hjerteskjell sauer. At kuskjell var ku 
har kanskje med form og farge å gjøre. Stor, rund og brun, som ei 
tjukk ku.

TELLER ÅRRINGER 
«Kua» Ming døde da forskerne åpnet det, før de visste hvor gammelt 
skjellet var. Alderen, 507 år, ble bestemt ved hjelp av geokjemi, 
karbondatering og telling av årringer.
   – Vanligvis ser man på årringene hvor gamle skjell er, akkurat som 
man gjør det hos tre. Tjukke årringer viser at skjellet har vokst mye 
det året, forteller Ingrid. 
Hva er så skjellenes hemmelighet for et langt liv? Satser de på «Fem 
om dagen» og minst 30 minutters fysisk aktivitet daglig?
  – Det er vanskelig å si hva hemmeligheten deres er. Men noen 
forskere tror den høye alderen kan ha å gjøre med at skjell har veldig 
lavt stoffskifte.

SVAMP OG HÅKJERRING
Mens kuskjell er det eldste vevsdyr i verden man har funnet og hatt 
mulighet til å bestemme alderen til, så finnes det enklere dyr, som 
verken har ekte vev eller organer, som kan leve enda lenger. Om du 
ser tegnefilm vet du kanskje hvem Svampebob er? Svamper er de 
mest primitive grupper av flercellede dyr. Og det lengstlevende dyret 
som er funnet kan ifølge forskere være en type svamp som lever i 
havet i Antarktis, Scolymastra joubini. Denne skal kunne bli flere 
tusen år gammel. 
Det eldste virveldyret som er registrert, det vil si dyr med et indre 
skjelett og ryggvirvler, er en hai, håkjerringa. Den kan bli opptil 
åtte meter lang og veie over ett tonn. Det er den haiarten som lever 
lengst mot nord.
  – Håkjerring er den største rovhaien som finnes langs Norskekysten, 
og mulig alder har nylig blitt anslått til opp mot 500 år. Med 
sikkerhet kan vi si at den blir opp mot 300 år. Man har funnet en 

Sammen med marinbiolog Ingrid Kjerstad befinner jeg meg i 
naturperlen Flakstadpollen i Lofoten, på leting etter et av verdens 
lengstlevende dyr. Eller i alle fall skjelettet til dette ekstreme dyret, 
som har det vitenskapelige artsnavnet Arctica islandica. Det norske 
navnet høres kanskje ikke like eksotisk ut: Kuskjell!
– Skjell, eller muslinger som de heter, er blant de eldste dyrene som 
er registrert. Og det eldste av muslingene som er funnet, er et kuskjell 
som ble kalt Ming. Det ble 507 år gammelt, sier Ingrid Kjerstad som 
selv bare har levd i 30 år. Den sporty marinbiologen har bodd i Lofoten 
i nesten to år, hvor hun har jobbet for Samferdselsdepartementet. 
Opprinnelig kommer hun fra Lepsøya utenfor Ålesund.
Kuskjellet Ming skulle man kanskje tro kom fra Kina. Men det ble 
funnet av forskere på havbunnen utenfor Island i 2006 og fikk navnet 
sitt fordi det kom til verden under Ming-dynastiet. Forskerne mener 
skjellet ble født i 1499, og Ming-dynastiet regjerte i Kina fra 1368 til 
1644.
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ny og mer presis metode for å teste alderen, ved å undersøke 
cellene i øyelinsa, påpeker Ingrid.
  – Man vet veldig lite om håkjerring, hva de spiser og hvor de 
får unger, forsetter hun.
 – En mystisk art. Før trodde man at den var passiv, og at den i 
hovedsak fant døde ting på bunnen. Men siden har man funnet 
hele fisk og sel i magen på den. Noen tror at den angriper sel 
som sover, og den er kanskje et mer aktivt rovdyr enn hva man 
i utgangspunktet har ment.

SVØMMENDE FAVORITTSKJELL
Muslinger står faktisk på menyen for mange arter hai. Et annet 
rovdyr som skjellene må passe seg for, er glupske sjøstjerner. 
Om en piggsjøstjerne dukker opp, gjelder det å svømme for 
livet!
  – Her ligger det et kamskjell, sier Ingrid og plukker opp et 
rødt vakkert skjell fra sanda.
 – Det er favoritten min på grunn av måten de svømmer på. De 
rykker fram i vannet ved å klappe skallene sammen. Man skulle 
tro at de svømmer bakover, men de svømmer faktisk framover.
Ingrid jobbet tidligere på akvariet i Ålesund. Der hadde de et 

akvarium hvor ungene kunne leke med dyra. 
   – I det akvariet hadde vi piggsjøstjerner, en type som spiser 
kamskjell. For å få kamskjella i akvariet til å svømme, la vi ei 
slik sjøstjerne oppå dem. Da ble kamskjella livredd og stakk av, 
ler Ingrid.

LEVE EVIG? 
Ifølge marinbiologene.no kan noen dyr i teorien leve evig om 
de ikke blir spist, som den lille maneten Turritopsis dohrnii som 
finnes i Middelhavet og i havene rundt Japan. Den er bare 4,5 
mm stor. Den begynner sitt liv som en frittsvømmende liten 
larve. Når larven slår seg til ro, så gir den opphav til en koloni 
av polypper festet til sjøbunnen. Polyppene vokser til den har 
en stabel med platelignende maneter, som knipes av én og én, 
og som derfra vil fortsette livet sitt svømmende i vannmassene. 
  – Etter kjønnsmodning og reproduksjon, eller om de utsettes 
for skade, stress eller lignende så går Turritopsis dorhnii tilbake 
til polyppstadiet (!) og danner en ny koloni. Og så kan hele 
prosessen gjentas. Det er jo helt drøyt. Det tilsvarer at vi skulle 
gått tilbake til å være et foster og krøpet tilbake til livmoren, 
skriver marinbiologene.no.

NOEN AV VERDENS ELDSTE 
REGISTRERTE DYR:

• Kuskjell: Omtrent 507 år. 
Hentet opp fra havbunnen 
utenfor Island i 2006. Døde 
da forskere åpnet det. 

• Håkjerring: Anslagsvis 392 
år. Fanget i 2012.

• Kjempeskilpadde: 
Anslagsvis 255 år. Døde i 
en dyrehage i India i 2006. 

• Grønlandshval: Omtrent 
211 år. En av flere 
undersøkte grønlandshval 
som var fanget i perioden 
1978 til 1997.

• Rougheye Rockfish (en 
fisk i uerfamilien): Omtrent 
205 år. Ble fanget i Alaska 
i år 2000.

• Kilder: forskning.no, snl.
no, nrk.no, adfg.alaska.
gov og marinbiologene.no

ARCTICA ISLANDICA: 
Marinbiolog Ingrid Kjerstad 

med et eksemplar av Arctica 
islandica, kjent i Norge 
som kuskjell. Arten har 

verdensrekorden for høyeste 
alder blant vevsdyra. Foto: 

Jon Olav Larsen
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Skjærgården i Lofoten er et perfekt utgangspunkt
for deg som ønsker rå naturopplevelser i kajakk.
Hvor store deler av øyriket du vil besøke, er opp til deg. 
Vi står for transporten. God tur!

EXPLORE 
LOFOTEN

KAN OGSÅ KJØPES I APPEN 
BILLETT NORDLAND
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1. ØRKENLIGNENDE: Kvitsanden 
landskapsvernområde ligger i Røros kommune 
i Trøndelag. Området ble opprettet i 2004 
og er på størrelse med ca. ti fotballbaner. 
Landskapsvernområdet er et av de største 
flygesandområdene i innlandet i Norge.

2.SANDBANKER: Flygesand er svært små og 
lette sandkorn, ned mot grensen av hva som er 
mulig for naturen å lage. Sanden blir flyttet av 
vinden, og når det faller ned legger det seg ofte 
som sanddyner, eller sandbanker.

ØRKENLIGNENDE 
SANDDYNER
Naturstien gjennom Kvitsanden er ca. to 
kilometer lang. Langs stien er det satt opp 
flere poster med informasjonsplakater om 
området som blir populært kalt 
Nord-Europas største ørken.

Kvitsanden landskapsvernområde ligger i Røros 
kommune, rett ved Røros sentrum. Kvitsanden er ikke 
en ørken, til det er det for fuktig, men har mange av de 
samme egenskapene som en ørken i og med at sanden 
hele tiden flyttes rundt i området.

Landskapsvernområdet er at av de største 
flygesandsområdene i innlandet i Norge. Flygesand 
oppstår ved at steiner gnisser mot hverandre på grunn av 
temperatur- eller vannbevegelser helt til sandkornene er 
blitt så lette at de ikke kan påvirke hverandre lenger. Hvis 
vinden får tak i dem, kan de fly langt. 

Kvitsand ble til da isbreen smeltet for 10.000 år siden. 
Under den store isbreen rant det en stor elv, som fraktet 
sand og stein nedover mot åpningen av isbreen. Når isen 
forsvant helt, lå det hauger med sand og grus tilbake. Det 
kalles smeltevannsavleiring. Seinere har vinden arbeidet 
med sanda, og vi har fått det vi kaller et flygesandfelt.

Hvis et område skal kunne kalles en ørken, må det være 
mindre enn 250 mm nedbør i året. Det er ikke mye. På 
Kvitsand regner det dobbelt så mye. I Sahara-ørkenen 
kan det gå over et år uten nedbør. 

Et vanlig forsøk på å hindre ørkenen i å bre seg har vært 
å plante busker og trær. Kvitsand ble også forsøkt plantet 
igjen for å holde sanden i ro, men uten hell. I dag er 
Kvitsand utenfor Røros et fredet naturområde. I Norge 
og Norden har vi flere slike flygesandfelt, slik som på 
Jæren utenfor Stavanger og Skagen i Danmark.

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Friluftsliv 5_18_.indd   59 16/11/2018   10:13



60    FRILUFTSLIV 2018  -  5

PENSUM  MYRHAUK

1

2

Friluftsliv 5_18_.indd   60 16/11/2018   10:13



5  -  2018 FRILUFTSLIV    61

MYRHAUK  PENSUM

Myrhauk
Den utrolig flotte myrhauk-hannen 
kommer svevende inn over 
myrlandskapet. I klørne henger et 
bytte som han skal overlevere til 
maken.

Fra orkesterplass et sted på den tilrettelagte stien 
ser jeg at de to fuglene nærmer seg hverandre. Så 
velter hun seg over på ryggen et øyeblikk og griper 
fatt i byttet, som henger under den hvite buken på 
hann-fuglen. En helt dagligdags sak for fuglene, en 
naturopplevelse av de sjeldne for meg.

DEN BRUTALE VIRKELIGHETEN
Om hunn-fuglen kom for å vise fram byttet til 
meg, eller om det er et forsøk på å jage meg, er jeg 
usikker på. Det var vel helst det siste, men etter 
overleveringen gjør hun et par runder rett over hodet 
mitt, mens hun skriker iltert. Jeg kjører motor på 
kameraet idet hun passerer, og fanger med det den 
brutale virkeligheten for andre fugler som hekker i 
området.
Myrhauken lever helst av smågnagere, men tar 
fugleunger også om nødvendig. Reiret er plassert et 
sted i vegetasjonene ute på myra. Det er hunnen som 
steller med ungene, mens hannen jakter og forsørger 
familien. 

FLAKS ELLER UFLAKS 
I løpet av mai kom myrhaukparet til Fokstumyra på 
Dovrefjell fra vinterkvarter et sted mellom Danmark 
og sør i Europa. Fra da av dreier det seg om flaks 
eller uflaks for de andre fugleartene som etablerer 
seg i området, om de skal berge avkommet gjennom 
hekkesesongen. Myrhauk-hannen gjør som den vil. 
Med sitt skarpe blikk sveiper den over myra og tar 
for seg av det som er av tilgjengelig føde. Favorittføde 
er markmus, men er det lite med smågnagere må 
fuglene unngjelde. Myrhaukparet er de ubestridte 
herskerne, der de tegner usynlige sirkler i luftrommet 
over Fokstumyra.

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Myrhauken hekker svært spredt 
og fåtallig på myrer fra sørnorske 
fjelltrakter, spesielt på Dovrefjell, og 
nord til Finnmark, Nord-Sverige og 
Finland. Reiret legges i en grop på 
bakken, oftest skjult mellom vierbusker. 
De 3–7 blåhvite eggene ruges av 
hunnen i ca. 30 dager. Ungene holder 
seg i reiret i 6–7 uker. Hannen kan ha 
flere hunner (polygyni). I september –
oktober trekker den til midtre- og sørlige 
Europa. Noen eksemplarer overvintrer 
på Jæren, i sør Sverige og i Danmark. 
Den returnerer i mars – april. En regner 
med at bestanden i Norge teller 
250 – 500 par.

FAKTA OM MYRHAUK

1. OVERSIKT: Det er ikke mye 
levende som unngår hann-
fuglens skarpe blikk når den 
sveiper over området.

2. FANGST: Denne gangen er 
det en fugleunge som blir føde 
for henne og ungene.
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Kopp på tur 
TEKST: INGUNN HAUKEDAL
FOTO. LARS ERIK H. ANDREASSEN

 – Skal vi ete ute i dag? 
 – Ja, takk! 
 – Då pakker vi pakker sekken og går. 

I tursekken har vi mat, drikke, litt snop kanskje, og litt redskap 
for å innta godsakene på ein grei måte, servise og bestikk. 
Det er servise eg vil tenke litt på, og kva holdninger vi har til 
det. Hold-ningar som har endra seg frå då bestemor og mor, 
fnyste av dyre eingongskoppar – «sløseri å kjøpe slikt, vi har då 
koppar i hus, vi tek dei med oss på tur!». Til dagens «du, vi tek 
eingongssevise i dag – så slepp vi styre med oppvask og slikt, og 
så er det så lett i sekken.» 

Då eg var lita – på 60-talet og litt utpå 70-talet, pakka mor 
mi tursekken eller veska om det var biltur. Koppane som vart 
tekne med, var dei som stod bakerst i skapet, dei utslitne med 
skar, nokre utan hank, dei fekk halde til tur. I skapet ombord i 
Hauken, den gamle båten etter mor og far, står enno ein stabel 

med gamle koppar som vi brukte på båttur, og som vi enno 
bruker om vi hugser å ta med kaffe. I selet på sætra, sto gamle 
koppar som vi brukte når vi var der. Koppane vart ikkje kasta før 
dei lak. På 70-talet kom yoghurt-begera – dei var i litt fast plast 
og kunne stablast, nesten i det uendelege. Gjenbruk – turkopp 
nummer to, veldig praktisk, tok liten plass og tålte fleire turar 
og oppvasker.  Men dei tålte ikkje kokvarm kaffi – det vart 
erfart på camping-tur. Mor og far skulle ha ein god kopp kaffi 
etter ein campingmiddag.  Kaffen vart servert i dei praktiske 
yoghurtbegera, dei seig saman som utvaska knestrømper, det 
var grenser for kva dei tålte. Dei sprakk når dei blei blei brukt 
til å fryse is i òg, mor måtte redde nokre sølete saftispro-sjekt.

80-talet. Eg var ungdom og trengte ingenting. 
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TURKOPPEN  PENSUM

90-talet. No var det eg som pakka sekken. To barn skulle ha 
kvar sin kopp. Plastbeger i ulike farger vart kjøpt inn, ein farge 
til kvar. Om vi var mange på tur og hadde like farger, så vart 
namn skrive på kvar kopp. Koppane varte lenge – dei varer 
enno. Vi såg på dei som praktiske, lettvin-te, lette å ha i sekken 
og dei kunne brukast mange ganger. Og så glade farger som 
dei hadde! Det har dei enno. Turkoppane blei vaska, stabla 
og sett vekk, tok ikkje mykje plass. Dei tålte varm kaffi og 
dei tålte at ungane fraus saftis i dei. Utover 90-talet og inn i 
2000-talet, kom det flei-re turkoppar til. Skapet byrja å bli fullt 
av turkoppar, gåver, plastkoppar, tretoppar, termokoppar osv. 
Eg trur slike koppeskap med ymse lauskoppar, fins i dei fleste 
norske heimar. Hos meg har nokre av disse koppane funne 
vegen til gjenbruksbutikken, men eg har enno nok koppar att 
til å halde ein liten flokk med turkoppar.  

2010-talet. Det ser ut til at folk likar eingangskoppar, på 
tur, på ulike arrangement. Det er plast-koppar, papirkoppar, 
miljøvennlige eingangskoppar, og alt blir søppel etter eit 
måltid. Det er kan-skje lettvint å sleppe oppvasken, men er 
det lurt? Vi reiser ein del med ferjer, slekta mi og eg, det blir 
mange koppar kaffi og ei og anna svele, må ha litt svele-energi 
av og til. På ein tur for nokre år sidan, kom bror min dinglande 
med ein termokopp og kjøpte kaffi i den. «Kvifor skal eg bruke 
eingongskopp når eg har god kopp her?» Han hadde utvida 
turkoppbegrepet. Eg lærte litt den turen og no har eg òg 
med kopp. Personalet i kiosken ser ut til å synest det er ok, 

det hjelper. For det er ein liten terskel å ta med eigen kopp til 
kiosken. Tursekken er lettare å ta kontroll på, men å gå inn i ein 
kiosk med eigen kopp, det sit litt langt inne for meg. 

Tilbake til 60-70-talet, vi lo av at det på plakaten om basar i 
skulehuset, kunne stå: «Ta med kopp, mat vert å få på staden.» 
Dei som stod for basaren skaffa påsmurt og kaffemat og kokte 
kaffe, men servise hadde kvar enkelt med seg. Som halvstore 
ungdomar lo vi av det, men kan-skje det var dei vaksne som 
var lure? Mindre arbeid med å skaffe servise, dekke på og vaske 
opp. Og i dag, billigare enn å kjøpe eingongservise, litt billigare 
i alle fall. 

For ein god del år sidan starta enkelte bensinstasjonar med 
kaffeavtale, ein kjøpte kopp og fekk påfyll resten av året, 
ganske kult. Dei som nytta seg av dette kan det der med å ha 
med eigen kopp. 

Kanskje vi oftare kan ta med fleirbrukskopp der vi veit at 
alternativet blir eingangskopp? 
Om du kjenner på at det er flaut å ta med kopp – begynn med 
tursekken. La den bli enongskoppfri. Ta med deg ein kopp du 
likar å drikke av, ein du meiner er praktisk for deg, det treng 
ikkje stå TUR på den, den treng ikkje vere ny. 

Det står ein kopp i skapet som er skapt for å bli 
med deg.   
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Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no
Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

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
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Da urmennesket homo sapiens reiste seg opp på to føtter og 
begynte å gå for om lag sytti tusen år siden, la det grunnlaget for 
vår sivilisasjon. Siden har det å bruke beina vært helt avgjørende 
for menneskets utbredelse og utvikling. Helt til nå. Oppfinnelser 
har gjort det nesten overflødig å bruke beina. Og en kan saktens 
spørre: Hva er poenget med å gå fra et sted til et annet, når det 
er raskere å for eksempel kjøre bil? Hva er poenget med å bevege 
oss sakte fra et sted til et annet? 

HELSEMESSIG SAMMENBRUDD
Det at vi nesten har sluttet å gå, sammenfaller med det vi med en 
spissformulering kan betegne som et helsemessig sammenbrudd. 
Forskning viser at den som går får mange helsefordeler i forhold 
til den som ikke går. Den som går blir sjeldnere syk, blodtrykket 

er lavere, hukommelsen er bedre, og det er positivt for psyken, 
for å nevne noe. Kort sagt man lever lenger. Det er nesten ikke 
mulig å finne eksempler på at det å gå har negative følger.

TIL VERDENS ENDE
Eventyreren Erling Kagge, som bokstavelig talt har gått til 
verdens ende, reflekterer i boken «Å gå» over betydningen av 
å gå i stedet for å forflytte oss på hurtigste måte. Han har hatt 
bedre tid enn noen til å reflektere over betydningen av å gå:
«Jeg har gått korte turer og lange turer. Jeg har gått om natten og 
om dagen, fra kjærester til venner. Jeg har gått i skoger og fjell, 
over isdekte vidder og menneskeskapt villmark. Jeg har gått og 
kjedet meg, jeg har gått for å unngå uro. Jeg har gått i smerte, 
og jeg har gått i lykke. Jeg har gått til verdens ende. Selv om alle 

PENSUM  Å GÅ

UT Å GÅ 
– DET GJELDER LIVET!
TEKST: STEINAR VÆGE

Forskning viser at vi med sikkerhet kan 
fastslå at noe av det viktigste vi kan gjøre 
her i livet, er å gå.

Friluftsliv 5_18_.indd   65 16/11/2018   10:14



66    FRILUFTSLIV 2018  -  5

turene er forskjellige, oppdager jeg et fellestrekk 
i gåingen: En indre stillhet.»

ÅRSAKEN TIL HELSEPLAGER
Vi har altså nesten sluttet med å gå. Det er bare 
å kikke seg rundt i samfunnet for å oppdage den 
åpenbare virkningen av dette, nemlig fedme. 
Fedme er blitt en av hovedårsakene til helseplager 
i dagens «hurtigbevegelige» samfunn. Dette har 
lenge vært kjent og er grundig dokumentert. 
Men forskning viser at mangel på fysisk aktivitet 
også har stor virkning på den psykiske helsen. 
Kagge deler sin erfaring med virkningen av å gå 
i boken sin:
«Jeg går fra problemene mine. Ikke alle, men så 
mange jeg kan. Noen problemer blir borte for 
godt mens jeg går. Kanskje var de ikke så store og 
viktige som jeg trodde? Min erfaring er at nesten 
alle problemer framstår annerledes etter en tur. 
De fleste mennesker jeg kjenner, og som sliter 
med store personlige problemer, går ikke tur. 
Jeg tror de fleste ville ha godt av å ta beina fatt 
jevnlig, kjenne endorfinene melde seg, stresset 
slippe taket og få bekymringene på avstand.» 

REDUSERER STRESS
Forskning bekrefter det som Kagge erfarer. 
Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, 
gir energi og reduserer stress. Effekten av 

regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- 
og behandlingsmetode er vitenskapelig godt 
dokumenter generelt, og for enkelte psykiske 
plager og lidelser spesielt. Det er nettstedet 
«helsenorge.no» som melder om dette. Her gis 
det også gode råd om hvordan en skal komme seg 
opp av godstolen og ut for å gå. Når forskning i 
tillegg viser at å bevege seg i grønne omgivelser 
i seg selv er helsebringende, er det nærliggende 
å peke på at friluftsliv er en vinn-vinn situasjon.

MENTALT OVERSKUDD
Friluftsliv og naturkontakt som alternativ til 
tradisjonell behandling er undervurdert som 
middel for å redusere sykefraværet, hevder to 
lektorer ved Nord Universitet. Forskning viser 
at kontakt med natur reduserer stress, samt har 
positive effekter for å få syke mennesker raskere 
friske. Refleksjon og tanker får strømme på 
under for eksempel en skogsvandring. Naturen 
stiller ikke krav, og kan være en stabil base i et 
ellers kaotisk liv. Naturen kan bidrag til legende 
prosesser, samt gi mentalt overskudd og energi. 
Forskning viser at å bo nært til grøntarealer gir 
høyere livskvalitet. Det er derfor all grunn til å 
anbefale å komme seg ut i naturen for å oppleve 
friluftslivets positive effekt. Oppfordringen må 
derfor bli: Ut å gå! Når som helst og hvor som 
helst, og gjerne i naturens grønne omgivelser.

1. ENERGI: Fysisk aktivitet 
fremmer helse, bedrer humøret, 
gir energi og 
reduserer stress.
Foto: Steinar Væge

2. UT Å GÅ: Når som helst 
og hvor som helst, og gjerne i 
naturens grønne omgivelser.
Foto: B. Risan

3. FRA BOKEN: Eventyreren 
Erling Kagge, som bokstavelig 
talt har gått til verdens ende, 
reflekterer i boken «Å gå» over 
betydningen av å gå i stedet for 
å forflytte oss på hurtigste måte.
Foto: Simon Skreddernes

PENSUM  Å GÅ
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EXPED -  EXPEDITION EQUIPMENT

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.

Friluftsliv 5_18_.indd   67 16/11/2018   10:14



68    FRILUFTSLIV 2018  -  5

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

Han følte seg ensom og forlatt. Vennene var ikke der lenger. De 
var på tur, på fjellet, på DNT-hytter. De la ut fantastiske bilder 
på facebook fra norsk natur, mens han satt aleine igjen på bar for 
å drikke øl og tullprate. 

Selv for en komiker kan det bli stusslig å sitte aleine og 
tullprate. Han tok derfor, som den ressurssterke, tilsynelatende 
funksjonsfriske hvite mann i sin beste alder, grep i livet sitt. 
Han la ut på tur. I Oslomarka, i Jotunheimen, på Besseggen og 
Preikestolen, og vandra hvileløst rundt på Hardangervidda. 

Men stakkars Are møtte bare sjølopptatte, sjølskrytende 
machogåere som kappåt DNTs treretters i superundertøy. Ingen 
av de han møtte var visst opptatt av naturopplevelse, ro og stillhet 
og det enkle, gode liv. Aldri opplevde han det gode smilet og 
de hyggelige ordene fra vilt fremmede turgåere. Aldri blei Are 
invitert inn i den inkluderende varmen rundt bålet.

Slikt blir det traumer av. Heldigvis er Are tale- og skrivefør, og 
har fått utløp for i det minste deler av alt det vonde og vanskelige 
gjennom 300 sider i rødt omslag; «Hyttebok frå helvete». 
Dagbladets kulturredaksjon har kjent sitt ansvar når en av deres 
egne virkelig har det vanskelig, og lar han få åpne seg over tre 
helsider. Og konferansieren fra DNTs 150-års fest, Anne Lindmo, 
lot den stakkars mannen få snakke ut en fredags kveld. Bedre og 
mer kompetent trøstende skulder skal en lete lenge etter. Det er 
modig gjort å stå fram på denne måten, og hjelper sikkert mange 
i samme situasjon.

Vi som arbeider med friluftsliv må ta lærdom. Lenge har vi trodd 
at viktigste målgruppe for arbeidet var barn og unge, mennesker 
med funksjonsnedsettelser, mennesker med innvandrerbakgrunn 
og kanskje økonomisk vanskeligstilte. Nå må vi sette inn innsatsen 
mot de som virkelig trenger det; ressurssterke, tilsynelatende 
funksjonsfriske hvite menn i sin beste alder. 

Vesle Are fikk nok aldri oppleve Friluftsskolen og tilegne seg 
grunnleggende friluftslivsferdigheter gjennom morsomme 
aktiviteter. Vi frykter søksmål og svimlende erstatningskrav. I det 
lengste håper vi at det blir tillagt formildende vekt at stortinget nå 
har vedtatt at det er et nasjonalt mål at naturen i større grad skal 
brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

STAKKARS ARE

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

NATUREN SOM KLASSEROM

Vi lærer bedre og mer effektivt når vi bruker flere av 
sansene våre. I naturen kan vi se, høre, lukte, smake og 
føle. Potensialet for læring er stort.

Men hvordan skal læreren få gjennomført det i praksis?

I prosjektet Læring i friluft arrangerer Midtre 
Hålogaland Friluftsråd årlige nettverkssamlinger for 
lærere i regionen, hvor målet er å senke terskelen for å 
bruke naturen som læringsarena.

I år var samisk kultur tema for samlingen, og lærere 
fra Ofoten og Sør-Troms møttes i Beisfjord en solfylt 
septemberdag for å dele erfaringer, få nye ideer, spise 
godt, prate, flire og bli inspirert.

På årets samling fikk lærerne mulighet til å fordype 
seg i samisk matkultur og håndverk, instruert av svært 
dyktige lokale ressurser. I løpet av dagen fikk de prøve 
seg på aktiviteter som bygging av lavvo, garving av 
skinn, gravering på reinhorn, sanking av ville vekster, 
matlaging på bål og lassokasting.  

Samisk kultur er et svært aktuelt tema i grunnskolen 
og er knyttet til mange kompetansemål i ulike fag. 
Samisk kultur er også aktuelt i et større perspektiv, og 
viser oss et levesett hvor mennesket lever i pakt med 
naturen. En måte å leve på som utnytter ressursene 
vi omgir oss med og som er bærekraftig. Og nettopp 
bærekraft er viktig da dette er et tema, som ifølge nytt 
læreplanverk, skal inngå i undervisningen i relevante 
fag på alle klassetrinn.

Lærerne på samlingen i Beisfjord delte erfaringer, fikk 
nye ideer, flirte og spiste godt. Sola skinte og kanskje 
bidro alt dette til at terskelen for å ta med seg elevene 
ut i naturen ble noe mindre. 
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AVTALE SIGNERT OM NASJONALE TURPLANLEGGER, 
NYE UT.NO

Friluftsrådenes Landsforbund, Statskog SF 
og DNT har inngått en intensjonsavtale 
som har som mål at alle tre skal 
samarbeide for å få til en felles nasjonal 
turplanlegger med god informasjon fra 
alle tre.  Partenes felles ambisjon er at 
UT.no skal være hele Norges turplanlegger 
og bidra til å fremme turglede, folkehelse 
og sikkerhet. Tjenesten skal fortsatt være 
gratis, både for brukeren og de som bidrar 
med innhold.  UT.no går igjennom en 
betydelig videreutvikling i disse dager, 
og den nye nettsiden vil være et robust 
og godt utgangspunkt for iverksetting av 
intensjonene i avtalen. 

Friluftsrådene ser frem til å nå enda flere 
med mye god informasjon om friluftslivet 
både til lands og til vanns. 

GRATULERER MED FØRTI ÅR
RYFYLKE FRILUFTSRÅD! 

Godt tilrettelagt ansattesamling hos 40 års jubilanten Ryfylke 
friluftsråd. Ansatte fra friluftsråd i hele landet møttes i Stavanger for 
å lære av hverandre og for å hedre Ryfylke friluftsråd som er 40 år i 
år. Ingen alder for et friluftsråd, men jubilanten har satt spor etter 

seg i hele sitt område.  Friluftsrådene har en sterk delingskultur og 
samlingen bel brukt til å lære om digitalisering, planlegging, kart, 
universell utforming og ikke minst tilrettelegging av friluftsområde 
inkludert befaring.   

Brygger er viktige tilretteleggings tiltak i Ryfylke friluftsråd 
som skaper mye aktivitet.  Foto: Asgeir Knudsen

Her med daglig leder Hans Olav Sandvoll og 
styreleder Oddny Helen Turøy.  Foto: Morten Dåsnes
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GO’BITEN

Det var endelig på tide med den årlige 
turen med nevøen min. Det var meldt 
strålende høstvær og vi ville bare komme 
oss opp i fjellet.
Jeg hadde rensket kjøleskapet for mat, 
men manglet fortsatt til en middag og 
potetgull. Potetgull er genialt, lett, utrolig 
godt og full av karbohydrater. Merket 
jeg ble nesten litt irritert da nevøen min 
åpnet posen og begynte å spise før 
meg...

Vi kom fram til første camp på 
ettermiddagen, sultene og trøtte som 
vi var, var det bare å få i gang bålet og 
sette i gang med maten. Denne kvelden 
gikk jeg for en lettvint løsning, føltes litt 
som å jukse, men når Ingrid Espelid 
kunne...Det ble wok, med ferdigkuttete 
grønnsaker og ferdig woksaus, men du 
verden så godt (og enkelt). Resten av 
kvelden spilte vi Bananagrams, før vi 
krøp fornøyde ned i soveposene.

Fjellwok 
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 STORE PORSJONER
Jeg stekte i to omganger, 
først kjøttet, la det så på 
tallerkenen, og stekte 
grønnsakene lett i smør, 
tilsatt deretter det stekte 
kjøttet og woksausen. 
Freste dette kjapt sammen, 
før jeg serverte det med 
nudlene som hadde kokt i 
kaffekjelen.

• 300 gram svinekjøtt
• 300 gram (1 pose) fersk 

wok grønnsaksmix
• Smør 
• 1 pose woksaus
• 200 gram risnudler
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» 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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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
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

Robust og vanntett tursko 
i velkjent Spotec-kvalitet. 
Forsterket på utsatte steder i 
front. Vanntett og ventilerende 
membran som holder vannet ute. 
Polstret innvendig for økt komfort. 
Grovmønstret såle for godt grep i 
ulendt terreng. Vekt pr. par 800 gr. 
(herrestr. 42) 700 gr. (damestr. 39).
Leveres i fargene grå/sitron til 
herre og grå/blå til dame.

Pris: 499,-
Mer info: www.magasinet.no

Lett og behagelig turbukse. Produsert i et komfortabelt 
stretchmateriale. Det nye diamondstoffet (på utsatte felter) 
tåler mer og tørker fortere enn tidligere modeller. Formsydd 
passform og ventilerende egenskaper gjør dette til en bukse 
man virkelig kan bevege seg i. To lårlommer, to stikklommer 
med glidelås og en baklomme. Innstrammingsmuligheter 
nede. Vekt ca. 340 gr. (str. L herre) og ca. 325 gr. (str. M dame). 
Leveres i fargene Shadow Grey, Orange Tea og Purple Grey.

Pris: 499,-
Mer info: www.magasinet.no

DOVREFJELL 
COMFORT 
FIT DIAMOND 
TURBUKSER

SPOTEC TRACTION 
TURSKO

UTSTYRDOBBEL 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
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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

76    FRILUFTSLIV 2018  -  576    FRILUFTSLIV 2018  -  3

BESKRIVELSE:
Havkajakk i tre-lags polyetylen, best egnet for 
padlere mellom 55 og 90 kilo. Polstret sete, justerbar 
lårstøtte, styrepedaler og nedfellbart ror. To store og 
to små pakkrom, lukking med gummilokk/skrulokk. To 
bærehåndtak. Dekksrigg med diverse strikker. 
(Den større Expedition HV-utgaven er 518 cm lang, 
veier 27 kilo, og passer for padlere mellom 80 og 110 
kilo.)

OPPLEVELSE I BRUK: 
Dette er den første havkajakken jeg har fått bruke over 
flere dager. Mitt sammenligningsgrunnlag er i hovedsak 
diverse skjærgårdskajakker i glassfiber. 
Den første forskjellen merker man når Expedition skal 
løftes ut i vannet – denne er en god del tyngre, såpass 
at det kjennes trygt å være to ved løft, ikke minst om 
kajakken er fullt lastet. Til det formålet har den solide og 
gode bærehåndtak.
Kiloene til tross, i vannet er feelingen overraskende lett. 
Selv med full turoppakning er akselerasjonen ok og 
det er enkelt å holde en stødig marsjfart på rundt seks 
kilometer i timen. 

Retningsstabiliteten er god, og manøvreringen med 
det store pedalstyrte roret fungerer veldig bra. Heving 
og senking av roret betjenes via en line fra cockpiten 
og er gjort på et par sekunder. Skulle man være 
uoppmerksom på et grunne eller et skjær, vil ikke roret 
ødelegges, men vippe opp av seg selv.

Pakking for kajakktur krever litt planlegging, siden man 
ikke har tilgang på hovedlukene når man er ute på sjøen. 
De to hovedrommene rommer mye, men er naturlig nok 
smalere mot enden av kajakken, og utnyttes best ved å 
pakke i små kolli. Gummilokkene som hører til er solide, 
men vi synes de var litt kronglete å få skikkelig på. Men 
når de sitter er de til gjengjeld helt tette, og en forsikring 
om at kajakken ikke vil synke ved velt. 
Den lille luka rett foran cockpit har skrulokk og er til å 
ha småsaker som kamera, mobil, energibarer, GPS, 
etc. Den skal være helt tett for vann og sprut ovenfra. 
Bagasje kan også festes via diverse strikker på dekk.
I tillegg til muligheten for å ha med seg mye utstyr, er 
det stabiliteten man setter pris på. Vi fikk prøvd kajakken 
både i strøm, smådønninger, frisk bris sidevind, og 
kryssbølger fra land, alt sammen takles lett med 
Expedition. Den er såpass trygg og stabil at den uten 
videre kan brukes av nybegynnere. På det meste møtte 
vi bølger på rundt en meters høyde, og hadde følelsen 
av at vi ikke var i nærheten av noe som satte kajakken 
på prøve.
 
Skroget er støpt i et polyetylenmateriale som virker 
bunnsolid. Jeg tviler på at man klarer å slå hull på det 
under padling, selv ved svært røffe grunnstøtinger, 
ilandstigning på steinete strender med store bølger, 
kræsj med andre kajakker, etc.

Setet må også nevnes, stoffløsningen og ryggstøtten 
(regulerbar) gjør at man kan sitte flere timer uten 
ubehag eller følelsen av at beina dovner bort. 

OPPSUMMERING/ANBEFALING: 
Seabird Expedtition LV er en solid kajakk med gode 
løsninger og veldig bra sittekomfort. Kan egne seg både 
for begynnere som vil lære å padle, dagsturer under 
diverse bølgeforhold og for overnattingsturer med fullt 
campingutstyr.   

SEABIRD EXPEDITION 
LV KAJAKK
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TEST  UTSTYR
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BESKRIVELSE: 
Toduks telt i polyester, oppgitt vannsøyle er 2000 mm for 
toppduk, og 3000 mm for bunnduk. Stang i glassfiber, 
plugger i stål. Innvendige mål lengde: 245 cm, bredde 
140 cm, høyde 110 cm. Pluggfester laget av stoffbelagt 
strikk. To bardunfester. Ingen ventiler, men to relativt 
store felt på hver side av innerteltet er av netting. To 
innvendige lommer.

OPPLEVELSE I BRUK: 
Med bare èn stang antok jeg at Bike 2 måtte være 
super-kjapt å sette opp. Det viste seg at imidlertid at 
innertelt og yttertelt må settes opp hver for seg, så det 
tar fort 8-10 minutter å få det helt opp. Man kan få teltet 
til å stå med bare fire plugger, men for at det skal se 
bra ut og få strukket ytterduken skikkelig, trengs hele 
12 plugger. De to siste medfølgende pluggene er til 
bardunene, som strekker teltet i lengderetningen.

Teltet er enkelt, med rimelige og til dels spinkle løsninger 
hele veien. Bunnduken er i et materiale som ser ut 
som, knitrer som, og til dels lukter som, presenning. 
Fraværet av ventiler gir en litt innestengt følelse, men 
nettingfeltene og mulighet for å åpne døren i ytterteltet 
gir likevel en grei utlufting. Ytterteltet går ikke helt ned til 

bakken, noe som kan være et problem når det blåser, 
siden innerteltet ikke er vindtett, nettopp på grunn av 
den nevnte myggnettingen.

Det positive med teltet er først og fremst den innvendige 
plassen. Her sitter man helt oppreist, noe som var 
hovedårsaken til at jeg landet på akkurat dette teltet. 
Sittehøyde er ingen selvfølge i tomannstelt, og i hvert 
fall ikke i de lettere utgavene.
 
Bike2 kan fint brukes av to personer, men da er det 
ganske begrenset hvor mye bagasje man får plass til i 
tillegg. Bruker man teltet alene er plassen god, man får 
da inn en diger ryggsekk, flere sykkelvesker, etc.

Vekten er også lav til et to-mannstelt å være, det finnes 
mange langt dyrere tomannstelt som er tyngre. Siden 
teltet kommer med separat inner/ytterduk, er det enkelt 
for to personer å fordele vekten på ryggsekker om man 
sykler/vandrer, noe som vil gi mindre en kilo telt pr 
pers. At teltet veier nesten tre hundre gram mindre enn 
oppgitt fra produsenten, er en positiv overraskelse som 
tilhører sjeldenhetene. Vekten kan for øvrig reduseres 
ytterligere ved å kjøpe lettere teltplugger.

MCKINLEY BIKE 2 TELT
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TEST  UTSTYR

VEIL. PRIS: 399.-
VEKT: 2,13 KG KOMPLETT, 

OPPGITT FRA PRODUSENT, 
1,87 KG VEID AV MEG. DET 

INKLUDERER 14 STÅLPLUGGER 
PÅ TIL SAMMEN 174 GRAM, OG 

EN TELTSTANG PÅ 380 GRAM
BRUKT: 12 NETTER, 

SYKKEL- OG KAJAKKTUR
NETTSIDE: MCKINLEY.EU

TESTET AV: ØYVIND WOLD

VANNTETTHET: 
På informasjonsfolderen til teltet står det blant annet 
at det bør re-impregneres etter «noe bruk». Hvor mye 
er egentlig «noe bruk» – er det etter fem bruksnetter, 
eller ett års lagring, eller hva? Jeg kontaktet G-sport 
for å spørre om dette, de anbefalte å impregnere med 
en gang, og tipset meg om en Toko-spray ment for telt 
og ryggsekker (til 199 kroner – altså halve prisen av 
teltet…). Etter impregneringen har teltet imidlertid ikke 
blitt utsatt for mer enn noen lette regnbyger, så jeg kan 
ikke si noe om tettheten under kraftig regnvær.
 
SLITETYRKE: 
Pluggstrikkene virker allerede noe slitt, men bortsett 
fra en delvis spjæret pakkpose, er ingenting er gått i 
stykker under testperioden.

OPPSUMMERING/ANBEFALING: 
Jeg vet ikke hva jeg hadde forventet av telt som kostet 
under en tiendel av de andre teltene jeg vurderte. Men 
tross prisklasse helt i bunnsjiktet og enkle løsninger, har 
Bike2 fungert overraskende bra. Teltet kan være aktuelt 
ikke bare for sykkelturer, men også på andre turer der 
lav vekt og lite volum er viktig, som kajakkpadling og 
vandring, under forhold der man ikke utsetter teltet for 
kraftig vind.
 
I kjelleren har jeg et påkostet tremannstelt på fire kilo, 
som skal tåle «alt» av uvær. Men likevel tror jeg det blir 
lille og hendige Bike2 som blir med på neste tur.
 
Så langt vurderer jeg dette som et kjøp der jeg faktisk 
har fått mer enn det jeg har betalt for.
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PRIS: 699,-
BRUKT: OVER 40 TURER

TESTET AV: BENTE R.
MER INFO: WWW.ACLIMA.NO

PRODUKTNAVN: 
WN Crewneck W B.BerryW/Periscope M
Bruksområde: Aclima opplyser følgende på 
sitt nettsted: «Middels- til høy aktivitet der 
det kreves litt ekstra isolasjon som fjellturer, 
langrenn, jakt og toppturer.»

ERFARINGER ETTER BRUK: 
Trøya er brukt under følgende aktiviteter 
i sommer og nå i høst: Løping, padling, 
sykling, fotturer, fjellturer og skogturer. Trøya 
er også brukt i soveposen på flere netter. Den 
er brukt både med og uten ytterjakke. Den er 
brukt som innerste lag av flere lag, og kun 
som undertrøye under skalljakke. 

Et pluss med denne dametrøya er at det er hel 
ull (og ikke netting) i brystpartiet og nedover 
på begge sidene. Det oppleves behagelig. 
Trøya har ikke vist noen tegn til slitasje etter 
mange og lange turer. Trøya er solid og 
av topp kvalitet. Trøya tørker fort, også på 
ryggpartiet etter timer på tur med ryggsekk. 
Sømmene er så fine at de ikke kjennes.

Trøya har en veldig god passform, bortsett 
fra nedre kant som er litt for stram. Trekkes 
skjorta helt ned til rompa, så kjennes strikket 
nederst noe stramt og ubehagelig ut. Derfor 
må trøya trekkes litt opp til hofta, men da får 
man ikke utnyttet den gode og hele lengden 
på trøya. Derfor blir det lett til at trøya blir 
liggende som en «pølse» eller klump rundt 
magepartiet og hoftene. 

VASKING: 
Trøya har blitt vasket mye og har ikke etterlatt 
noen tegn til slitasje. Vanlig ullvask 40 grader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
91 % Merinoull 
7 % Polyamide
2 % Elastane

ACLIMA NETTINGTRØYE
FOR DAMER
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TEST  UTSTYR

PRIS: 599,-
BRUKSDØGN: CA. 20

TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
MER INFO: WWW.ACLIMA.NO

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Produktnavn: WN T-shirt M Jb L
Materialer: 91 % Merinoull, 7 % Polyamide, 
2 % Elastane

BESKRIVELSE: 
Aclima har spesialisert seg i ullundertøy. Merinoull gir 
den beste komfort i de fleste vær – og temperaturforhold 
og for de fleste aktiviteter. Som du kanskje allerede 
vet har ull en unik evne til å holde deg varm selv 
om du skulle bli våt. Aclima sin produktserie er 
komfortable og slitesterke produkter som gir den beste 
svettetransporten. 

BRUKSOMRÅDE: 
Aclima skriver på sitt nettsted: «Middels- til - høy 
aktivitet der det kreves litt ekstra isolasjon som fjellturer, 
langrenn, jakt og toppturer.»

ERFARINGER ETTER BRUK: 
Jeg har brukt denne t-skjorta i sommer og i høst. 
I sommer brukte jeg den som eneste plagg på 
overkroppen på mange turer; padling, fjellturer, sykling, 

fisketurer og til hverdagsbruk. I høst har jeg brukt 
den under fleecegenser og under tynn regnjakke og 
skalljakke. Cirka ti av turene har jeg brukt ryggsekk. 
Ingen stor og tung ryggsekk, men 30 og 40 liters 
dagstursekk. 

Dette er en lun, lett og behagelig t-skjorte. Den sitter 
godt på kroppen og man skulle egentlig ikke tro at en 
slik «liten» netting-t-skjorte gir varme. Men joda… det 
er forbausende hvor varm og god denne t-skjorta er. 
En ekstra flik nederst bak på ryggen gjør at skjorta går 
godt nedenfor korsryggen, noe som oppleves varmt og 
godt.  

Utfordringen med slike supertynne ullplagg, har etter 
vår erfaring vært kvaliteten. Man får ofte rask slitasje der 
det gnager mest, gjerne på skuldre og på rygg, spesielt 
der ryggsekken får mest kontakt. På det lille nærbildet 
vises slitasjepunktene nede på ryggen. Ullfibrene har 
nuppet seg, løsnet og klumpet seg slik at nettinghullene 
stedvis er lukket og tildekt. Det gjør ingenting i forhold til 
plaggets funksjonalitet, t-skjorta har kun blitt tettere og 
tykkere i stoffet på slitasjepunktene.  

ACLIMA T-SKJORTE
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TESTSKI: 
Marwe Classic 700 aluminium.

Marwes klassiske rulleskimodell har blitt 
brukt jevnlig i treningssammenheng fra juni til 
september. Tester er en erfaren skiløper med 
blant annet plasseringer inne blant de 300 første 
i Vasaloppet de siste årene. Testet i ca. 100 
kilometer.

Dette er et fascinerende konsept! Bakhjulet låser 
seg på den måten at med mer marktrykk man 
har i frasparket jo mer låser bakhjulet. Det betyr 
at et fraspark satt for langt bak vil gi glipptak.
 
Ved første gangs bruk syntes dette rart ved at 
hjulene gav et inntrykk av at de ikke hadde sperre 
når jeg testet dette med hendene før jeg tok på 
skiene. I første motbakke i rulleskiløypa på Trysil 
som har mange bratte og harde bakker gav ikke 
skiene en annen følelse enn andre ski, inntil jeg 
«ut av det blå» fikk mitt første glipptak med rulleski 
noensinne! Jeg måtte med andre ord konsentrere 
meg om å gå riktig på ski og ikke «lure» meg selv 
til å tro at jeg hadde perfekt fraspark.

Retningsstabilitet og føring i stor fart er skiene 
gode. Er du opptatt av å bruke rulleski til å gå 
mest mulig «snølikt» og ikke lage tekniske uvaner 
er skiene absolutt å anbefale.

Vi observerer slitasje på hjulene litt raskere enn 
forventet i forhold til antall kilometer som er testet. 
Det var selvsagt nye hjul ved teststart.

RULLESKI 

PRODUKTNAVN: 
WN Crewneck M Jb L

BRUKSOMRÅDE: 
Middels- til - høy aktivitet der det kreves litt ekstra isolasjon som 
fjellturer, langrenn, jakt og toppturer.

MATERIALER: 
91 % Merinoull, 7 % Polyamide, 2% Elastane

Dette er samme modell, samme produkt og har de samme 
egenskapene som Aclima t-skjorte. Forskjellen er at denne modellen 
har lange armer. Det gjør at denne trøya er varmere enn t-skjorta. 
Jeg har merket at det går en «smertegrense» ved ca. 12 varmegrader. 
Med det mener jeg at skjorta faktisk føles for varm på vanlig fottur og 
spesielt under høyaktivitet ved temperatur over ca. 12 grader. 

Brukt sommer og høst på fotturer, havpadling, sykling og til 
hverdags. Selv om denne trøya har samme materialer som t-skjota, 
så er det faktisk ingen tegn til slitase, verken nede på ryggen eller 
oppå skuldrene. Trøya har også blitt brukt på flere dagsturer med 
ryggsekk.

Dette er en varm og behagelig trøye som egner seg på de mer 
kjølige høst- og vinterdager. Den er også deilig å ha på overkroppen 
når du kryper ned i soveposen på kalde netter. Absolutt ei trøye å 
anbefale til allsidig turliv.

PRIS: 699,-
BRUKT: CA. 20 TURER

TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
MER INFO: WWW.ACLIMA.NO
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Hva med et julegave-abonnement til turkompisen?
En inspirerende og kreativ gave som varer i ett år!
Bestill og skriv ut gavekort på www.friluftsliv.no
Vi tar imot bestillinger helt frem til julaften.

Snart er det jul
INSPIRASJON

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: BENTE R.

Kvitsanden landskapsvernområde ligger i Røros kommune, rett ved Røros 
sentrum. Kvitsanden er ikke en ørken, for til det er det for fuktig, men har 
mange av de samme egenskapene som en ørken i og med at sanden hele 
tiden flyttes rundt i området.

Kvitsand ble til da isbreen smeltet for 10.000 år siden. Under den store is-
breen rant det en stor elv, som fraktet sand og stein nedover mot åpningen 
av isbreen. Når isen forsvant helt, lå det hauger med sand og grus tilbake. 
Det kalles smeltevannsavleiring. Seinere har vinden arbeidet med sanda, 
og vi har fått det vi kaller et flygesandfelt.

I dag er Kvitsand utenfor Røros et fredet naturområde og absolutt verdt et 
besøk. Naturstien gjennom Kvitsanden er ca. to kilometer lang.

Les mer om Kvitsanden på side 58.

FARGESPRAKENDE «ØRKEN»
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MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE
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22. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

NORDMARKA PÅ LANGS

TELTTUR MED SMÅBARN

HAVPADLING I 
OSLOFJORDEN

MOSKUS OG FJELLREV
PÅ DOVREFJELL

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

Skann for mer info om 
Lofoten X-Trem Camp.

LOFOTEN X-TREM 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, men også alltid ha en inngang i ly for været 
eller stenge været helt ute på skikkelig dårligere dager. 

Alle detaljer og løsninger er designet for å tåle ekstreme forhold, og gjør 
Lofoten X-Trem Camp til et robust og trygt oppholdssted i all slags vær.
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www.helsport.no

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

16-ÅRING GÅR 
NORGE PÅ LANGS

FAKTA OM:
LOFOTEN – VERDENS 
LENGSTLEVENDE DYR
KVITSANDEN 
PÅ RØROS
MYRHAUK

MATSPALTEN:
FJELLWOK

ERLING KAGGE: 
VIKTIGHETEN AV Å GÅ
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