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HULEUTFORSKNING MED BARN

SKITUR GJENNOM VISDALEN I JOTUNHEIMEN

FRILUFTSPROFILEN: LEGEN VAR KLAR: «KOM 
DEG UT I NATUREN.» DET BLE REDNINGEN FRA ET 
LIV MED ANGST OG PSYKISKE PLAGER.

RØROSVIDDA
– MED SKI, PULK OG TELT I MINUS 30

RAGO SUPERLIGHT
Dette er soveposen for gramjegeren som trenger å pakke lett, 
men samtidig holde varm seg god og varm.

Skann for mer info om 
Rago Superlight

RAGO SUPERLIGHT er vår letteste og mest effektive sovepose noensinne. 
Med utgangspunkt i bestselgeren Rago, tilbyr vi nå en dunsovepose for de 
som verdsetter svært lav vekt, uten at det går utover den komfortable og 
varmeeffektive konstruksjonen. 

www.helsport.no

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

RAGO SUPERLIGHT:
T-Lim: -8°C | Vekt: 0,78 kg
RAGO SUPERLIGHT WINTER:
T-Lim: -17°C | Vekt: 1,00 kg

RAGO SUPERLIGHT LADY:
T-Lim: -9°C | Vekt: 0,80 kg
RAGO SUPERLIGHT WINTER LADY:
T-Lim: -19°C | Vekt: 1,10 kg
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Nosi 76 
En fantastisk lett toppturski, 
en drøm på lange turer

Rabb 68 
Arbeidsverktøy for 
kjøreglade fjellfolk

  stålkant
  fellelås
  race base-såle

Lengde 164,172,180
Vekt 1075 g (172 cm)
Bredde 108-76-98

  stålkant
  fellelås
  race base-såle

Lengde 172,180,188
Vekt 1130 g (180 cm)
Bredde 105-68-95

nyhet

Nosi 76 er en svært lett toppturski. Den 
vil kjennes som en tradisjonell toppturski i 
nedkjøringene og gir deg følelsen av å gå 
opp med en ski i Race-klassen. Svingradius 
på 18,2 m (172 cm) og et slankt midjemål 
gjør at Nosi 76 er perfekt til å dra svinger 
på fast og hardt underlag. På snøtunge 
vinterdager vil den myke tuppen og rocker/
taper konstruksjonen løfte deg lekende lett ut 
av nysnøen. Og med bare 1075 g under foten 
er det vel ingen grenser for hvor turen kan gå?

En perfekt ski for de som har mål om 
å utforske fjellet og skal logge mange 
høydemeter.

For å holde vekten lav og opprettholde 
kjøreegenskapene har skien en trekjerne i 
poppel og paulownia, armert med karbon og 
glassfiber. Skien leveres med feste for Access 
Skin (tilkomstfell). Denne modellen kan med 
fordel velges i lengder som er 5–10 cm lavere 
enn egen kroppshøyde.

Rabb 68 er en superlett og kjørevillilg ski 
som plasserer seg midt mellom fjellski og 
toppturski. En ski som egner seg like godt for 
telemarksentusiasten som til vektfokuserte 
toppturentusiaster. Skien er konstruert med en 
responsiv og solid poppelkjerne, armert med 
karbon for optimal torsjonsstivhet.

Skien har rocker/taper i både tupp og tail for 
å optimalisere kjøreegenskapene under alle 
forhold. Det lave spennet gjør denne skien 

meget god for nedkjøring, uten at man mister 
for mye av klatreegenskapene. Skien har en 
svingradius på 17,2 meter i 180 cm, perfekt 
for bratt kjøring og krevende terreng.

Dette er et arbeidsverktøy for erfarne fjellfolk 
som ferdes langt i krevende terreng. Skien 
leveres med fellelås, som gjør det mulig å 
benytte X-Skin. I tillegg er det feste for fell 
både i tupp og tail, noe som muligjør bruk av 
Race-feller fra Pomoca/Colltex.

www.asnes.com

nyhet
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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BÆÆÆÆST 
MED ULL

Få ting egner seg bedre for det norske klimaet enn 
nettopp ull, men selv med en forholdsvis utstrakt 
bruk av ull her til lands, produseres det kun en 

liten del av den ulla vi har behov for i Norge. De store 
ullprodusentene på verdensbasis er Argentina, Australia, 
New Zealand og Sør-Afrika. 

Jeg har i hele mitt lange turliv vært opptatt av å kle meg i 
ull. Men det er kun for noen dager siden at jeg ble klar over 
problematikken med mulesing. 

Mulesing er et kirurgisk inngrep der sauene får skåret vekk 
to kjøttstykker av baken uten bedøvelse. Kjøttstykkene 
skjæres vekk for å forhindre problem med skitten ull fra 
urin og avføring. For fluelarver er den våte, skitne ulla og 
hudfoldene det perfekte klekkested. Fluelarvene kan spise 
sauen levende – et ekstremt smertefullt angrep som kalles 
”flystrike”. I stedet for mulesing, kan flystrike forebygges 
på andre måter. Disse er imidlertid mer ressurs- og 
arbeidskrevende: hyppigere tilsyn, klipping av ull på utsatte 
områder, tidlig veterinærbehandling, bruk av insektmiddel, 
parasittbehandling, beiterotasjon og beitepleie. På lengre 
sikt er det også mulig å avle saueraser med mindre risiko 
for flystrike. Slike raser har mindre ull rundt bakparten og 
kort hale. 

Mulesing brukes ikke i Norge, men er utbredt i store deler 
av utlandet. Norskprodusert ull blandes ofte med merinoull 
fra utlandet og derfor risikerer du å kjøpe merinoull fra 
sauer som har vært utsatt for dette smertefulle inngrepet.

Dyrevernalliansen i Norge har gjennomgått retningslinjene 
til over hundre merker og kjedebutikker – både klær og 
sko. De har sett på hva firmaene selv formidler til publikum 
om sine holdninger til mulestede sauer. Omtrent seksti 
prosent hadde ikke noe åpent standpunkt til dette. Av de 
resterende omlag førti prosentene kan noen butikker og 
merker garantere at de ikke bruker ull fra mulestede sauer. 
Andre nøyer seg med å si at de forsøker å unngå det.

Dyrevernalliansen har utarbeidet en liste og har kartlagt 
hvor du kan kjøpe norsk garn og ull som er garantert fri 
fra mulesing.

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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FRILUFTSLIV SOM TERAPI

Utendørsterapeutene ved Sørlandet sykehus erfarer 
i arbeidet med forskningsprosjektet Friluftsterapi, at 

problematiske samtaler går av seg selv om samtalene 
foregår ute i den frie naturen. Problemer som 

behandles kan for eksempel være depresjon, angst 
eller lavt selvbilde. Terapien foregår over tre uker, hvor 

den siste uka er en felles fjelltur. 
Når man kommer vekk fra mobiltelefon, TV og iPad og 
får ro i naturen, står man i større grad igjen med møtet 

med seg selv, mener terapeutene.

FOLKEAKSJONEN KLAGER TIL 
NRK KRINGKASTINGSRÅDET

Som en følge av at NRK i høst avviklet de populære 
programmene Friluftsmagasinet og Naturens verden, ble 
det startet en protestaksjon på Facebook i regi Jan-Eilert 
Pedrsen (bildet). Aksjonene fikk et stort engasjement fra 
tusener av lyttere. Nå har Pedersen på vegne av aksjonen 
sendt klagebrev til NRK kringkastingsrådet, hvor det blant 
annet heter: NRK bør være bevisst sitt samfunnsoppdrag. 
Stimulerer til et aktivt liv (folkehelseperspektiv), øke 
bevissthet og løfte de viktige debattene (miljø og naturvern). 
Like viktig er kanskje eldre og funksjonshemmedes 
muligheter til å glede og stimuleres. Ikke alle klarer å 
glede seg over nåtidens musikksmak, men lyder fra 
naturen som bålknitter, en fjellbekk og rypekakkel treffer 
alle aldersgrupper. Husk på at det finnes mange som ikke 
lenger klarer å komme seg ut i naturen. For disse stod 
programmene i kontrast til ukens radiotilbud, og hadde 
ekstra stor verdi. 

FOTO: JAN-EILERT PEDERSEN

FOTO: STEINAR VÆGE

STILLHET ER IKKE TOMROM

Forskere ved NTNU har forsket på hvordan 
stillhet påvirker hjernen og folks hverdag. Den 
viktigste fordelen med stillhet er at den gjør 
oss mer bevisst på eget følelsesliv. Stillheten 
er ikke et tomrom, men et rom for bearbeiding 
av tanker og følelser. Mange synes at stillhet er 
ubehagelig, og bruker støy for å distrahere seg. 
Mangel på stillhet kan gi søvnvansker, mindre 
energi, utmattelse og konsentrasjonsvansker.
Tidligere studier viser at støy kan være 
helseskadelig, blant annet høyt blodtrykk og 
hjerteinfarkt. En god kilde til stillhet er å være 
ute i naturen. 

FOTO:  STEINAR VÆGE

FRILUFTS-

NYTT

Reiselivsmessen

HER FINNER 
DU DIN NESTE FERIE!  

  Fornebu  11. - 13. januar  2019  Entré: kr 50,- 
Barn u/12 år gratis  www.reiselivsmessen.no

Spennende og nye reisemål • Storbyferie • Singelturer • Safari • Charter •  Sykkel- og vinturer • Kjøp av 
eiendom i utlandet • Norske ferie opplevelser • Familieferier • Eksotiske reisemål • Hotell • Fly • Buss 
• Kultureiser • Golf- og sportsreiser • Forretningsreiser • Seniorturer • Ekstremsport og aktivitets-
reiser • SPA og helsereiser • Cruise • Aktiv ferie • Temareiser • Reisetrender mm. Konkurranser med 

fantast iske reisepremier, samt kulturelle innslag og smak fra en stor verden.

Åpent:  Fre. 14-17     Lør. 11-17     Søn. 11-17

pa & Resort
trömstad
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ELVA VINDA SKAL IKKE LEGGES I RØR 

Det norske folket har en økende interesse for 
natur- og miljøvernspørsmål, viser Natur- og 
miljøbarometeret. 7 av 10 er svært eller ganske 
interessert i naturforvaltning, og interessen 
er stadig økende. Turgåing, roen og stillheten 
samt frisk luft er viktig motivasjon for nordmenn. 
Og med Vinda er det andre gangen på kort 
tid at regjeringen prioriterer norsk natur. I 
fjor avviste regjeringen utbyggingsforslag av 
Øystesevassdraget i Hardanger, og i januar ga 
regjeringen Øystesevassdraget varig vern. 

FOTO: TOR BJARNE CHRISTENSEN/NATURVERNFORBUNDE

ALLEMANNSRETTEN MÅ INN 
I GRUNNLOVEN 

Sosialistisk Venstreparti (SV) har foreslått for 
Stortinget at allemannsretten skal grunnlovsfestes. 
Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og 
Friluftsrådenes Landsforbund støtter forslaget i et 
skriv til alle politiske partier på Stortinget. 
Allemannsretten sikrer rett til et aktivt friluftsliv for 
alle. I våre dager gir allemannsretten muligheter for 
det friluftslivet som kjennetegner nasjonen og er en 
del av vår tradisjon, identitet og kultur. Dette tilsier 
at allemannsretten har en plass i Grunnloven, 
heter det i ovennevnte skriv.

FRILUFTSLIV I NÆROMRÅDENE PRIORITERES IKKE 

Det er i de lokale turveiene at potensialet er størst for å kunne få folk opp 
av godstolen og bli mer aktive utendørs. Likevel taper slike anlegg i kampen 
om kroner og arealer, melder Helsedirektoratet.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har analysert 
hvordan det «kortreiste» og tilgjengelige hverdagsfriluftslivet vinner fram 
i landets kommuner. En av de viktigste konklusjonene er at det ikke er 
samsvar mellom ambisjoner og faktiske prioriteringer i planer og budsjett.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

FRILUFTS-

NYTT
FØTTER SOM IKKE VIL HJEM

Når eventyrlysten kaller og du vil tråkke egne spor innover en 
hvit og ubrukt fjellvidde, men ikke gå på kompromiss med 

komforten, holder Outback A/P/S deg tørr og varm på beina.

Outback /  GTX
Ekstra varmeisolerte fjellskistøvler med integrert gamasje for selv den 
mest krevende skitur på fjell og vidde. For mer info om våre fjellskisko, 
besøk oss på www.alfa.no
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HVORDAN KLE SEG
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å regulere 
kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves
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Det er i år påvist 181 jervekull i Norge og Sverige, 
og det er en oppgang på 32 prosent fra i fjor. 

Mens det i Norge i år er påvist 57 kull, en oppgang 
på 42,5 prosent fra i fjor, er det i Sverige påvist 
124 kull, som er en økning på 27,8 prosent. 

ØKNING I BESTANDEN
Jerven er overvåket med felles metoder i begge 
land siden 2014.
 – Vi har sammenstilt nasjonale data fra Norge 
med tall fra Sverige og ser at både antall 
jervekull og antall voksne individer i den felles 
skandinaviske jervebestanden har økt siden i fjor, 
sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
I Norge er bestanden over det nasjonale 
bestandsmålet på 39 årlige jervekull. 

890 VOKSNE JERVER
Med utgangspunkt i snittet av antall påviste 
jervekull i Skandinavia de tre siste årene 
beregnes det hvor mange voksne jerv det er i 
populasjonen. Modellen tar hensyn til at både 
årets og de to foregående års reproduksjoner 
påvirker størrelsen på bestanden.
Den skandinaviske bestanden beregnes i år til 
890 voksne jerver som er ett år eller eldre, og det 
er litt høyere enn i fjor. Av de 890 jervene utgjør 
den norske delen av bestanden anslagsvis 307 
individer. Den svenske delen av bestanden utgjør 
583 jerver og har økt med 12 prosent siden i fjor.
 – I Norge har antall kull gått opp fra i fjor mens 
antall voksne jerv i bestanden har gått litt ned, fra 
324 i fjor til 307. Dette er imidlertid en såpass liten 
endring at bestanden anses for å ha holdt seg 
stabil, forklarer Kindberg.

FRILUFT

FLERE JERVEKULL I SKANDINAVIA
TEKST: ROVDATA
FOTO: WIKIMEDIA
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FRILUFT  RØROSVIDDA

PULK: Legger man ut på langtur midt på vinteren, må man ha 
med pulk. Det er umulig å bære 60-70 kilo med mat og utstyr 
på ryggen i dagsetapper på et par mil. Sist vinter tok vi turen 
inn til Vauldalen, som ligger ved svenskegrensen ca. fire mil 
øst for Røros. Har er det et variert turområde med store, åpne 
flater, små fjelltopper, vann, bjørkeskog og små perler med 
snøfonner som lyste i sola.
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RØROSVIDDA  FRILUFT

Vinter på Rørosvidda
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Rørosvidda er et uoppdaget turterreng 
for mange. Her oppe kan du gå i 

dagevis uten å treffe folk.
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Blikkstille. Klarhimmel. Halvmeter nysnø. 
Iskaldt… rundt 30 minusgrader. Med ski, pulk og 
telt ble vi inne på Rørosvidda i flere dager og netter. 
Et vintereventyr i ødemarka, med ferske jervespor 
og nesten ingen menneskefolk.

En av grunnene til at fjellturistene ikke har 
inntatt Rørosvidda for alvor, kan være fordi det 
ikke er noen forbindelse med hytteovernatting på 
strekningen mellom de to ytterpunktene Sylan og 
Femundsmarka.

LETT TERRENG
Rørosvidda omfatter fjellområdene omkring Røros, 
hovedsakelig i Røros og Holtålen kommuner i 
Trøndelag. Området ligger på 600 – 1.200 moh., 
og er karakterisert av snaufjellsområder adskilt av 
skogkledte dalfører og tallrike vann. Høyeste fjellet 
er Storvigelen (1.561 moh.). 

Terrenget varierer fra helt flatt til mykt kupert, uten 
dype daler og uoppnåelige fjelltopper. Det kan 
være noe strevsom å komme seg gjennom beltene 

med bjørkeskog, i hvert fall om det er mye snø og 
man legger ruta utenom oppkjørte spor.

INGEN KLARE GRENSER
Det er mange veier og startplasser som fører inn 
mot Rørosvidda. Når man først har kommet seg 
gjennom bjørkeskogen og opp på vidda, kan man 
gå milevis i alle retninger. Man kan for eksempel 
starte i Røros sentrum å gå retning østover mot 
svenskegrensa. Et par timer på ski så er man faktisk 
over bjørkeskogen og oppe på sentrale vidda. 
Herfra er det fullt mulig å starte turen østover mot 
svenskegrensa, sørover mot Os eller Femundsmarka 
eller langturen nordover mot Sylan. 
 
Rørosvidda har ingen veldefinerte grenser, men 
omfatter først og fremst områdene øst for Glåma 
og Rugldalen i retning Sverige. Gjerne avgrenset 
i sør av Tufsingdalen i Os, i sørøst av Femund 
og Femundsmarka, i øst av Vigelen, i nordøst av 
Skardørsfjellene og i nord av Riasten og Tverrdalen 
i Holtålen. Vest for Glåma og Rugldalen ligger et 
mindre fjellparti som også regnes som en del av 

FRILUFT  RØROSVIDDA

1. SVARTVEGGEN: På 
langturen fra Storlien 
gjennom Sylan og videre 
sørover mot Røros, 
passerte vi Kjølifjellet. 
Været var skiftende og 
stemningen ble nesten 
trolsk der vi gikk rett inn i 
vindværet og en vegg av 
svarte skyer.
Foto: B. Risan
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RØROSVIDDA  FRILUFT

1. ROMJULSLEIR: Å stikke 
opp på fjellet et par tre dager 
etter feitribba og sofaslitet i 
juledagene er helt nydelig. 
Iskald, frisk luft, masse snø, 
dønn stillhet og helt overlatt til 
deg selv og alle små turdetaljer. 

2. HIMMEL I BRANN: Lyset og 
været kan skifte fort og brått 
på fjellet. Dette bildet er tatt rett 
over tregrensa. Kun kilometer 
sørøst for Røros sentrum. 
Fargen på himmelen forandret 
seg sekund for sekund. I 
noen minutter opplevde vi et 
fargespill i solnedgangen vi 
sjelden har sett maken til. 

Rørosvidda, avgrenset i sør av Dalsbygda, i 
vest av Kjurrudalen og Hessdalen. En naturlig 
fortsettelse mot vest er Forollhogna-området 
og mot nord Kjølifjellet.

SKOGEN KOMMER
Rørosvidda er karakterisert av snaufjellsområder 
adskilt av skogkledte dalføre og tallrike vann. 
De største vannene i Røros kommune er 
Aursunden (45,4 km2), Feragen (15,7 km2), 
Rien (14,7 km2), og en del av Femunden. 
Fra Aursunden renner Glåma sørvestover i et 
slakt dalføre; nord for vannskillet fortsetter 
Rugldalen nordover med Rugla som renner ut 
i Gaula.

Rørosvidda var i større grad skogkledt før 
Røros Kobberverk ble etablert i 1644. Verket 
ble gitt utstrakte rettigheter til naturressurser 
som malmforekomster, vann og skog innenfor 
et stort område rundt Røros, avgrenset av den 
såkalte cirkumferensen, dvs. en sirkel med 
radius ca. 45 km fra Øvre Storwartz gruve. 
Området omfattet således Rørosvidda i tillegg 
til Os og Tolga kommuner. Den tids gruvedrift 
og kobbersmelting krevde store mengder ved, 
og medførte utstrakt snauhogst i stadig større 
områder, mens barskt fjellklima og etter hvert 
også svovelholdig røyk fra smeltehyttene 
begrenset tilveksten av skog. Nå er skogen igjen 
i ferd med å innta Rørosvidda. 

1

2
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FRILUFT  RØROSVIDDA

TELTLIV I SPRENGKULA
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Finn en flat leirplass uten kuler og 
humper. Tråkk på snøen med skiene så du 
komprimerer bakken. Bruk gjerne ski og 
staver til å feste teltet. Eller du kan kjøpe 
lange snøplugger. Er det småbusker eller 
trær ved teltet, så fest gjerne bardunene til 
disse.

Grav ei kuldegrop på ca. en halvmeter 
bredde i forteltet. Det er praktisk. Der kan 
du sitte med beina nedi gropa og forvarme 
brenneren. 

Når teltet er satt opp tømmer du pulken for 
nødvendig utstyr. Kast inn liggeunderlag 
(helst to stk.), sovepose, matpose, 
kjøkkenpose med kokeapparat og den 
vanntette pakkposen med ekstra klær. 
Pulken kan stå lukket og festet utenfor 
teltveggen om natta.

Pakk ting som må holde seg tørt i en 
vanntett pose, som fyrstikker, toalettpapir, 
ekstra skift av ullundertøy og sokker.

NATTA KOMMER
Gå på do før du kryper i posen. Drikk 
masse vann på dagen og spis godt før du 
legger deg. Da fryser du mindre. Putt 

vannflaska nedi soveposen. Blir du tørst 
på natta er det godt å ha frostfritt vann i 
nærheten. Du må regne med at det blir 
mange minusgrader inni teltet om natta.

Legg det viktigste utstyret i armlengdes 
avstand; hodelykta, mobiltelefonen og 
kamerabatterier inni to gjenlukkede 
ullvotter. 

Har du ikke en helt rå vintersovepose 
til dyre dommer, så bruk gjerne to 
sommerposer. Putt den ene nedi den andre. 
Det funker veldig bra; lag-pålag-prinsippet 
virker også på soveposene. En innerpose 
av fleece gir også ekstra varme, i tillegg til 
at den beskytter soveposen mot slitasje.

KAN BLI KALDT
De to aller mest ubehagelige periodene på 
telttur vinterstid er: Når du skal rigge telt 
og slå leir for kvelden, og når du skal opp 
av soveposen å rive telt i sprengkulda om 
morgen. Da kan du bli kald. Så fort du er 
ferdig rigget og har fått spent på deg ski 
og pulk, så kommer varmen og komforten 
sigende etter hvert som du er i bevegelse. 
Også er det bare å begynne å tenke på 
neste teltplass og gjennomgang av de 
samme arbeidsoppgaver, igjen.

SPRETTKALDT: 
Mange tror det er 
ekstremaktivitet å bo 
i telt i sprengkulda. 
Det skyldes 
uvitenhet. Å takle 
det å overnatte i telt 
i 20-30 minusgrader 
er oppnåelig for alle 
turfolk. Men det må 
erfares og læres.  
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

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

�����
������

����������������������������

Friluftsliv 6_18.indd   19 02/01/2019   15:07



20    FRILUFTSLIV 2018  -  6

PÅ SPORJAKT I 
ULVELAND

TEKST OG FOTO: TOR OLAV HAUKEDAL

FRILUFT  PÅ SPORET AV ULV
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PÅ SPORET AV ULV  FRILUFT

ULVESPOR: Tunge grener fra 
mektige furuer og stolte grantrær 

skaper en trolsk stemning rundt 
de ferske ulvesporene.
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TRYSIL

Trysil i Hedmark: Ulveland, det er her de 
finnes. Ingen skispor, ingen støy fra noe som 

vil trenge seg på. Bare stillhet og ulvespor. Og 
det er nesten litt merkelig, bare ti minutter inn 

i dette landskapet er det en annen verden. 
Ingen som krever noe som helst, bare det å 

bli en del av omgivelsene og å ha respekt. 
Og stillheten, den er ekstrem, det føles helt 

naturlig å bare la seg bli en del av dette urørte 
landskapet.

FRILUFT  PÅ SPORET AV ULV

Med truger på vinterstid er dette området lett å komme seg frem i, 
det virker som at fuktigheten i lufta har laget skare under nysnøen. 
Blant de mange spor av hare, rev og elg som er så vanlige å se i de 
fleste skogsområder, har trærne og omgivelsene fått lov til å være 
i fred her i flere generasjoner. Det er en egen villskap i konturene 
fra de endeløse tunge snøformasjonene som former noe som kan 
minne litt norsk gammelskog. I dette norske ulvelandskapet som 
er en del av Trysil og er ganske nær grensen til Sverige, lager snøen 
et lokk på alle tanker fra hverdagen. Tunge grener fra mektige 
furuer og stolte grantrær skaper til dels en trolsk stemning, mens 
solen er på sitt høyeste når den forsøker å bryte frem fra et skylag 
som ikke helt vil åpne seg.

SAMLINGSPLASS FOR ULV
Det tar rundt en time med vandring nordover før det dukker opp 
nye og veldig ferske og uvanlige spor. Dette er ikke fra rev, dette 
er fra Norges mest omstridte dyr i vår egen fauna. Den fryktede 
ulven som skaper så mange reaksjoner. De kan ikke være mange 
timer gamle, de er like tydelige som mine egne spor fra trugene. 
Det er ingen isdannelser rundt avtrykket og de har heller ikke 
blitt dekket av et lag med snøkrystaller som kan gi informasjon 
om dette er fra i går eller et senere tidspunkt. Ulvesporet går i 
retning mot veien jeg kom ifra, til bebyggelsen med mennesker 
som kanskje aldri har sett rovdyret, men som vet at de finnes 
i nærheten og som de deler området med. Jeg følger sporet i 
motsatt retning, helt til en liten utsiktsplass der det dukker opp 
mange flere avtrykk. Det er en halv meter med sti av tråkk, noe 
som tyder på at flere ulver trolig har følt seg trygge nok til å ha 
en samlingsplass her. Sporene deler seg igjen, alle i forskjellige 
retninger lenger inn i marka. Jeg velger å følge det største og 
ferskeste fra et enkelt individ, mot det området som virker mest 

1. ULV: Bildet er tatt i Langedrag Naturpark. 
Her kan du oppleve ulv på nært hold.

2. AVTRYKK: Nærbilde av et ulveavtrykk i 
snøen.

3. EKSKREMENTER: Dette er i 
Finnskogen. Ekskrementer som trolig 

stammer fra en ulv.

1
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spennende og forlokkende. Det tar ikke så lang tid før vandringen 
leder meg til et stort og åpent område, til noe som trolig er en stor 
myr under all snøen. Kuldegradene begynner å krype nedover, 
mens restene fra sollyset lager et nesten dunkelt lys og ønsker meg 
både velkommen og gir en advarsel om at det er på tide å snu før 
mørket tar over. Ved en av de store furuene tar jeg meg tid til en 
matbit og litt varm drikke, mens jeg lurer på hvor lenge siden det 
er at akkurat dette voksne individet ruslet forbi her.

ET GLIMT AV EKTE VILLMARK
På vei tilbake går det enkelt og raskere enn å komme frem til 
rasteplassen, mens stillheten fremdeles er overveldende. Det er 
ingen fugler som gir lyd fra seg og heller ingen ulvehyl. Bare de 
mange ulvesporene i snøen og de tunge snøformasjonene. Den 
lille frykten jeg hadde om at jeg er i fare for å bli truet av en flokk 
farlige rovdyr har forlengst blitt borte. Mens kulda og fuktigheten 
lager rim på gamle skjeggstubber og fjellstøvlene begynner å bli 
kalde og våte, merker jeg en stor takknemlighet over å få oppleve 
et glimt av ekte villmark. Det finnes norske skogsområder der 
naturen kan få herske i fred med alt som lever der.

SPOR PÅ SOMMERSTID
Også om sommeren finnes det muligheter for å se spor og tegn 
etter ulv. I den evige kampen mot mygg, knott og andre blodsugere 
som elsker fuktige steder, kan det gi uttelling å se etter avtrykk 
i myr og i områder rundt samlinger med vann. Et sikkert tegn 
er samlinger av øyenstikkere med vinger av en annen verden og 
det er på denne årstiden at det er store muligheter for å oppdage 
forlatte bein og knokler som innimellom kan være spredd utover. 
Det kan være verd å huske på at flere arter kan ha vært med på 
festen før et byttedyr er helt fortært. Ravn er ofte tilstede og flyter 
i nærheten som en svart skygge, og finner gjerne rester fra et 
kadaver i solnedgangen. Blant nord-amerikanske indianere har 
det vært vanlig å la ravn lede vei til et byttedyr når jakten ikke har 
lykkes, et godt eksempel på samspill mellom menneske og natur. 
Rev finnes over hele Norge og forskjellen mellom ekskrementer 
hos rev og ulv har naturlig nok store forskjeller når det gjelder 
størrelse på kunstverket. Hos ulv er det ofte tydelige rester etter 
hår og bein da byttedyrene gjerne er elg og rådyr. Der det finnes 
ulv, kan det også være streifdyr av gaupe, bjørn og jerv. Hvis du 
finner ekskrementer med bær, er dette fra bamse eller rev. 

2
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TURER UTENFOR MERKEDE STIER
For de som ønsker urørt villmark ved å for eksempel følge 
Finnskogleden fra Søre Osen ved Osensjøen, kan dette 
dessverre bli en mager opplevelse. Her hjelper det ikke å være 
Sitting Bull eller høvding Snikende Ullteppe. En vandring 
på fem timer for undertegnede var for det meste gjennom 
områder med flathogst, den største villmarksopplevelsen var 
en tiur som flakset skremt over en av de mange landeveiene. 
Det finnes likevel andre merkede stier i ulverevirene som 
kan gi mer uttelling, av egen erfaring har dette vært en god 
begynnelse for å deretter vandre inn i umerkede områder 
der det ikke er tegn til menneskelige aktiviteter. Her er det 
ingen grunn til å løpe med armer og bein når skumringen 
blir til natt og månelyset begynner å danse mellom 
skyggene. Selv om det er mye i skogen som kan ha skarpe 
klør. Kart og kompass er en selvfølge også her, selv om det 
kan være mange tydelige landemerker som viser retning 
når stedsansen behøver å justeres. Også i dype skoger med 
ulverevir er muligheten for å se rovdyr og ulv svært liten, 
da luktesans og hørsel gjør at rovdyret nesten uten unntak 
oppdager deg først og trekker seg unna. Noe som kan være 
en fordel både for menneske og de aller fleste dyr. Trysil 
har etablert seg som et skogsområde med plass for ulv og 
kan absolutt anbefales for de som ønsker å ferdes i ulveland 
og oppleve sporjakt. Også når natten er svart og det eneste 
dyret du har møtt på er en rev som ekstra vill i blikket.

SVÆRT SJELDENT MED 
ROVDYRANGREP I NORGE
Ifølge statusrapport fra Rovdata har antall ulv i 
Norge økt i forhold til forrige vintersesong, til tross 
for rekordstor lisensjakt sist vinter. De siste tallene 
er en bestand på ca. 90 levende individer i Norge, 
medregnet de som har tilhold på begge sider av 
grensen til Sverige. Nesten 100 % av ulv i Norge 
oppholder seg i ulvesonen Hedmark, Akershus/Oslo 
og Østfold. Ulven hadde vært fredet i mer enn 30 år, 
før det ble åpnet for lisensjakt vinteren 2004-2005. 
Vinteren 2017-2018 ble det for første gang tillatt 
med jakt også i ulvesonen. Det har vært registrert 
tyvjakt siden 1965 og allerede i 2014 er det antatt at 
mennesker er ansvarlig for 80 % av dødeligheten i 
den skandinaviske bestanden. Angrep på mennesker 
fra rovdyr er fortsatt svært sjeldent i Norge. 
Informasjon fra kirkebøker dokumenterer de siste 
dødelige tilfellene fra ulv i år 1800 og bjørn i 1906. 
Angrep fra ulv på verdensbasis er stort sett forbundet 
med dyr som er smittet med rabies, en sykdom som 
nærmest er blitt utryddet i Vest-Europa gjennom 
vaksinering. I Skandinavia har ulvebestanden vært 
økende siden 1990 til tross for rekordstor lisensjakt.

Visste du at også plagg i 
100% ull ofte er dekket av plast? 

Nøstebarns ull er ubehandlet. Derfor er den ekstra god å ha på. Naturlig ull spiller også på lag med naturen og avgir 
0% mikroplast. Nøstebarns ull er farget uten bleking, og uten den syntetiske prepareringen ull som oftest får.  

Butikker i Bergen, 
Oslo, Trondheim, Sandvika 

og Stavanger
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www.nostebarn.no 

eller ring 55 11 32 30

 - myke og lette plagg - 

www.nostebarn.no
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FRILUFTS-
PROFILEN

SLAPP TAKET: Den tunge 
klumpen i magen som Une følte 
på, slapp taket da hun oppdaget 
friluftslivets positive sider. Foto: 
Harald Wanvik
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Da Une oppdaget friluftslivets helbredende 
kraft, ble det veien ut av en tilværelse 
med angst og depresjon.

TURJENTE:

UNE CECILIE
OKSVOLD

TEKST: STEINAR VÆGE
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1. ENERGI: Det er ute i naturen 
at Une samler energi til å takle 
hverdagen, gjerne sammen med 
hunden Juster. Foto: Harald Wanvik

2. LØSNET: Da legen foreslo en 
tur i marka med telt og bål, var det 
noe som løsnet. Foto: Kent Roger 
Skaget

Une Cecilie Oksvold (26) vokste opp i bygda Brekstad på 
Fosen i Trøndelag. Siden barndommen hadde hun følt seg 
litt annerledes, og redselen for det utrygge kunne ofte ta fra 
henne både søvn og matlyst. Gjennom ungdomstiden slet hun 
med følelsen av ikke å være bra nok. Hun hadde både kjæreste 
og venner, men følelsen av å ikke passe inn var dominerende. 
I 18-årsalderen startet hun behandling hos psykolog, og 
prøvde også alternative behandlingsmetoder som helseterapi, 
homeopati og mindfulness. Innimellom hadde hun gode 
perioder, var i ulike jobber og følte mestring, men ble stadig 
vekk slått i bakken av angst og depresjon. Hun ble tilbudt 
medisinering, men takket nei fordi hun var redd for å miste 
seg selv.

FRILUFT  FRILUFTSPROFILEN
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FØLTE AT NOE SKJEDDE
Vending kom da en lege stilte dette spørsmålet: 
  – Hva med å stikke ut i marka en tur, med telt og bål?
Une var skeptisk, friluftsliv var noe hun aldri hadde drevet 
med. På skolen hadde hun funnet på unnskyldninger for ikke 
å være med når klassen skulle ut på tur.
  – Jeg bestemte meg likevel for å prøve det legen hadde 
foreslått. Sammen med Juster, hunden min, drog jeg opp i 
Bymarka utenfor Trondheim og satte meg ned ved det første 
vannet jeg kom til. Der og da følte jeg at noe skjedde, jeg ble 
fylt av en lettende og befriende følelse. 

Den tunge klumpen i magen slapp da jeg kom meg ut i naturen. 
Jeg får frysninger bare ved å tenke på det, forteller Une.

LYKKELIG OG TILFREDS
Denne nyoppdagelsen gjorde at Une stadig vendte tilbake til 
Bymarka gjennom sommeren. Hun testet ut nye ruter, nesten 
hver dag. For første gang overnattet hun ute også, sammen 
med samboeren. De drog til et fjellområde i Surnadalen. Da de 
skulle sette opp teltet, manglet en teltstang. Løsningen ble at de 
spikket en teltstang, noe som gav mestringsfølelse.
  – Det var en nydelig kveld der oppe på fjellet. Vi satt utenfor 
teltet og kunne se at himmelen sto i brann. Jeg følte meg 
til stede i meg selv med en følelse av å være bra nok, og var 
lykkelig og tilfreds.

STOLT OG FRI
Opplevelsen der oppe på fjellet førte til at hun ville ta nye skritt, 
hun ville prøve å overnatte ute alene. Med telt og sovepose drog 
hun opp i marka. Etter å ha satt opp teltet, satte hun seg ned 
og åpnet en boks med øl. Pølse var også med i sekken, men den 
måtte hun spise kald. Une hadde aldri lært å tenne bål.
  – Jeg var mørkredd, og natten ble en prøvelse. Var ofte våken, 
og ønsket meg tilbake til sivilisasjonen. Men jeg turte ikke å 
forlate teltet på grunn av mørket. Etter ei urolig natt med dårlig 
søvn, sto jeg opp. En nydelig sommerdag åpenbarte seg da jeg 
tittet ut gjennom teltåpningen. Plutselig følte jeg meg stolt og 
fri over at jeg hadde overkommet frykten, noe som gav meg en 
enorm mestringsfølelse.
Ny grenser skulle sprenges. Inspirert av samboerens aktivitet, 
kastet hun seg bokstavelig talt ut i paragliding. I dag kan hun 
kalle seg for pilot. Til familiens og venners overraskelse var den 
engstelige Une forvandlet til den selvsikre Une.

GJØR DE TUNGE DAGENE LETTERE
Så da kan vi vel avslutte denne fortellingen på samme måte som 
i gamle dagers romaner og filmer: «Så levde hun lykkelig alle 
sine dager…»
Nei, så enkel er ikke hverdagen, verken for Une eller oss andre.
Våren 2018 gikk hun på en ny knekk og havnet i kjelleren. 
Under utdanningen som barnehagelærer fikk hun det svært 
travelt i praksisperioden. Presset var høyt – alt for høyt, og det 
var ikke tid til drive med friluftsliv, slik hun ønsket.
  – Når jeg ikke får tid til å være ute på tur, kan jeg fort havne 
i kjelleren igjen. Det å være ute på ski, se solnedgangen over 
fjellene og høre knitringen av snøen under beina, er det som 
gjør de tunge hverdagene lettere, forteller Une Cecilie Oksvold.

FRILUFTSPROFILEN  FRILUFT
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DELER OPPTURER OG NEDTURER
Une har bestemt seg for å ta en pause i utdanningen som 
barnehagelærer og satse for fullt på friluftsliv. Vi finner henne 
som tilskudd til Helsports satsing på bloggen turjenter.no. En 
blogg som setter damer med interesse for friluftsliv i fokus. 
Unes mål er å arrangere lavterskelturer for uerfarne turgåere, og 
å dele sine historier med enda flere.
På instagram deler hun oppturer og nedturer, og forteller om 
hvordan det er å være fersking i friluftsliv (@unececilie). Une 
ønsker spesielt at de som sliter med noe i hverdagen, og som går 
og kjenner på uro, angst og depresjon, kommer seg ut i den frie 
naturen. Une erfarer at det kan være den aller beste medisinen.

HER ER UNES TIPST TIL FRILUFTFERSKINGER
• Det handler ikke alltid om å gå lengst, bære tyngst, ha 

flest netter ute, eller kjøpe det dyreste utstyret. Start med å 
komme deg over dørstokkmila, ta en dagstur og bli kjent 
med naturen.

• Er du mørkredd? Ta med deg teltet på en dagstur uten å 
sove over, og gjør det til et trygt sted å være. Planlegg hvor 
du skal sette opp teltet, besøk stedet du skal ta din første 
overnatting flere ganger, og ha mest mulig klart. Da slipper 
du å bekymre deg mer enn nødvendig, bekymringer kan 
komme i bøtter og spann når man er redd for noe.

• Ta med deg ørepropper, musikk eller podcast, da slipper 
du å ligge og høre på alle lydene rundt. Jeg har også alltid 
med meg lyslenke i teltet, noe som gjør det ekstra koselig.

• Sliter du med angst? Ta små skritt. Når du blir tryggere og 
tryggere på noe som i utgangspunktet virker skummelt, 
vil du også oppleve mestring. Og er ikke naturen medisin 
nok, kan likevel følelsen av mestring være det! Det å føle at 
du virkelig får til noe i en periode der du føler deg håpløs 
og lite verdt, kan være det som virkelig vender på vektskåla.

• Hvis jeg aldri skulle gjøre noe jeg var redd for, hadde jeg 
ikke gjort noen ting.

FRILUFT  FRILUFTSPROFILEN

HENGEKØYE: Naturen er den 
beste medisin mener Une, som å 
våkne i ei hengekøye til en vakker 
soloppgang. Foto: Harald Wanvik
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1. SPENNENDE: Øyvind på 7 år har 
funnet en vei ut.

2. KLATRING: Martin på 9 år har 
flere års erfaring med huleklatring.

1 2

TEKST OG FOTO: KASPER ENGELHARDT-BERGSJØ

Vi har oppdaget noe helt nytt og spennende i 
skogen. Hvor kommer egentlig bekken fra?

Hvis noen spør meg, vil jeg si at jeg er ganske godt kjent 
i vår egen skog, men likevel ble jeg svært overrasket over 
et funn vi gjorde bare 500 meter over i neste dal fra 
skogsleiren vår. Vi lekte ved bekken i skogen da Øyvind 
spurte meg: ”Hvor kommer egentlig bekken fra?” 
Tjaaa... Det var et godt spørsmål som jeg ikke visste 
svaret på. Vi bestemte oss for å følge den opp over lia for 
å finne det ut. Det var ikke akkurat lett, for skogen var 
tett og vindfall lå på kryss og tvers. Det var spennende å 
gå et helt nytt sted i skogen utenfor stier og dyreveksler.

EN STOR OPPDAGELSE
Bekken ble mindre og mindre, og på et tidspunkt 
forsvant den inn under en masse klippeblokker i et 
trangt skar. Det var her vi gjorde vår store oppdagelse. 
For å se hvor bekken ble av, klemte vi oss inn gjennom 
en liten åpning mellom de store steinene, og plutselig 
var vi inne i en stor hule med plass nok til oss alle tre 
og mer til. Dessverre hadde vi ikke med oss lykter, så 
vi måtte dra tilbake senere for å utforske videre. Men 
vi fant svaret på Øyvinds spørsmål, nemlig at bekken 
endte opp ved den store myren bak skaret.

UTFORSKNING
Et par dager senere stilte vi mannsterkt til vår første 
dag som huleutforskere. Sammen med to andre 
pappaer og i alt seks barn, utstyrt med hjelmer, lykter 
og mineralhåndboken var vi klar til et nytt eventyr i 
skogen.
Det viste seg at det er hele syv huler i området. Noen er 
store, og går dypt ned i jorden i flere etasjer, mens andre 
er mindre og formet som tunneler. Flere av dem har 
flere innganger, og noen er så små at bare barn kommer 
seg igjennom.

ET FUNN
Med et hører jeg et frydefullt hyl fra Martin: «Jeg har 
funnet bergkrystall!» Martin har god erfaring med å 
finne mineraler i naturen, og jammen om han ikke 
har funnet en fin bergkrystall dypt inne i en av hulene. 
Barna blir elleville og snur hver en stein. Flere barn er 
heldige og finner flere bergkrystall de også. 

PÅ HULEUTFORSKNING 
MED BARNA
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NESTENULYKKE
Så med ett forandrer stemning seg brått. Thomas roper 
om hjelp inne fra hulen. Det er en av dem som vi voksne 
ikke har så god plass i, men jeg for allikevel klemt meg 
inn. Thomas sitter fast med hele kroppen nede i et hull.
Jeg hadde på forhånd sjekket hulene før jeg slapp inn 
barna. Allikevel hadde Thomas gjort et forsøk på et lite 
hull jeg hadde oversett, og som gikk nedover i hulen. Nå 
satt han bom fast, men fikk heldigvis puste. Mens mitt 
hjerte galopperte av sted, og mange tanker fôr igjennom 
hodet, prøvde jeg å snakke rolig til han. Jeg fikk klemt 
mine hender ned mellom steinene og kroppen hans og 
fikk tak i bukselinningen. Jeg dro alt jeg kunne, men 
han rikket seg ikke. Med litt baksing fikk jeg dratt av 
han jakken samtidig som jeg holdt han, så han ikke 
skulle skli lengre nedover og kile seg enda mer fast. Det 
hjalp, og jeg kunne dra Thomas opp i sikkerhet bare 
med et par skrapsår på magen som minne. Thomas var 
helt rolig og ikke spesielt redd under hele seansen. Jeg 
var lettet over å få han ut av hullet.

FORBEREDELSE TIL DIN HULEEKSPEDISJON
Det er ikke helt ufarlig å dra på oppdagelse i huler. Her er en liste 
som kan hjelpe deg på din neste huleekspedisjon med barna.

UTSTYR
Hjelm: Det er lett å slå hodet i steinene i de trange passasjer. En 
sykkelhjelm duger.
Lykt: Her er pannelykt best, så man har frie hender til å klatre og 
undersøke.
Klær: Solide klær som tåler en støyt
Knebeskytter: Kan være en god ide i noen typer huler
Førstehjelp: I huler får man lett sår og kutt. 

SJEKK DISSE TINGENE FØRST FØR DU SENDER 
BARNA INN I EN HULE
• Jeg fjernet løse stein og sjekket om det var noen store stein 

som kunne løsne og falle ned.
• Jeg merket meg områder som jeg ikke ønsket barna skulle 

utforske, fordi der var for smalt til at jeg kunne hjelpe dem 
hvis de fikk problemer, som med Thomas.

• Utenfor hulen undersøkte jeg terrenget i skaret om der var 
flere stein som kunne løsne. Allikevel klarte en voksen å 
dytte en stein på godt over 100 kilo ut fra kanten bare ved å 
gå opp på den.

• Husk på at hver vinter vil hulene forandre seg med vann, is 
og kulde og da vil kanskje nye steiner løsne.

• Noen huler kan også ha dype vannhull.
• Mange huler kan inneholde store vepsebol. 
Med dette utstyr og noen forholdregler kan dere ha mange fine 
timer i huler rundt om i Norge, og kanskje finner dere dem rett 
inne i skogen.

1. HULETUR: Hele 
ekspedisjonsgruppen samlet 
ved en av huleåpningene. 
Utenfor stier og inn i skogen 
kan man være heldig og 
finne skjulte huler.

2. TRANGT: Mari på 9 år er 
smidig og kom seg lett ut av 
en liten åpning i fjellet.

1

2

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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RANA – kvalitetsbåter med 
lange tradisjoner
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PÅ VEI: Kan det bli bedre? Nysnø, sol, fjell og stø 
kurs mot dagens turmål, Smørbotttind!

NATURFOTO
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TOPPTURER I ROMSDALEN
   –  IKKE BARE FOR EKSTREMUTØVERE

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med 

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

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

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

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

Nå bosatt i Nittedal utenfor Oslo 
og arbeider som avdelingsleder 

ved elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.

NETTSIDE: WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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ISFJORDEN

FRILUFT  NATURFOTO

1. MOT TOPPEN: Gutta øker farten mot 
toppen. Det er deilig å komme opp etter 
en slitsom oppstigning og nyte Isfjorden 
fantastiske fjellandskap.

2. FULL FRES: Turen ned ble en nytelse 
med perfekte forhold. Elegante svinger ned 
fra Smørbottind.

1

2
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Vi har fått en ny folkesport i Norge; 
randonee. Mange forbinder toppturer på ski 
og randonee med ekstremsport. Med god 
planlegging og bruk av sunt folkevett er dette 
en aktivitet for de fleste som er i noenlunde 
god fysisk form.

Ordet randonee er fransk og betyr «å gå på fjelltur», og det er 
akkurat det det handler om. Man går på ski opp på fjelltopper, 
for så å kjøre ned igjen. Som idrett stammer grenen fra militært 
patruljeløp, som var OL-øvelse allerede i 1928. Den gangen ble 
det gull til Norge. Det jobbes aktivt for at konkurranseformen 
igjen skal stå på OL-prvogrammet.

Men for de som ikke er topptrente idrettsutøvere, og som elsker 
ski og fjell, er randonee en fantastisk vinteraktivitet! Norge har 
fjell med mange kategorier nedkjøring. For de ekstreme lokker 
adrenalinkicket, for oss andre er kombinasjonen av toppturer 
til majestetiske fjell, fantastisk utsikt og herlige nedkjøringer 
det viktigste.

Romsdalen er et paradis for alle kategorier toppturentusiaster 
både sommer og vinter. Området er kanskje mest kjent for 
sine stupbratte fjell, men ved å velge riktig utgangspunkt er 
det fantastiske opplevelser for også for den som foretrekker litt 
slakere terreng.
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Isfjorden rett ved Åndalsnes er et fint utgangspunkt. Avhengig 
av snøforholdene er det svært mange topper innen kort 
rekkevidde som gir opplevelser også for den som foretrekker 
fine svinger i store snøflanker fremfor bratte trange renner. 
I kort avstand fra selve tettstedet Isfjorden er det mange 
fantastiske skitopper. Kyrkjetaket (1.439 moh.) er nok den 
mest kjente, men også toppene rundt som Kjøvskardtinden 
(1.552 moh.), Klauva (1.512 moh.), Snortungen (1.198 
moh.) er noen av svært mange topper som egner seg godt 
for topptur. I området er det også lett å finne rimelige 
overnattingsmuligheter ved søk på nett.

På vår helgetur var det meldt stor rasfare og vi måtte endre 
våre planer. Vi tok utgangspunkt fra Skorgedalen, noen 
kilometer vest for Isfjorden. Utfartsparkeringen der er et flott 
utgangspunkt for de mer «skredsikre» toppene Skarven (1.048 
moh.) og Smørbottind (1.188 moh.). For begge toppene er det 
lett å finne trygg vei både opp og ned uten å risikere skredfare.

Topptur på ski krever litt planlegging. Ved å snakke med 
lokalkjente og bruke kart apper som varsom.no og Bratt kan 
en plukke turmål med bakgrunn i skredfare og helningsvinkel 
(hvor bratt terrenget er). For nettopp dette med snøskredfare 
er et viktig element i planlegging og gjennomføring. Som en 
god hovedregel er helningsvinkel under 20 grader stort sett 
skredsikker. På kartappen Bratt er hele Norge beskrevet med 

fargekoder og er et fantastisk planverktøy før en bestemmer 
turmål.

Når en skal på topptur på ski er det viktig å være enig om noen 
felles regler for de som skal være med. Det er for eksempel 
ikke lov til å være med på tur om en ikke har med basisutstyr 
som spade, søkestang og skredsøker. Det er også smart å ha 
en plan for hva gruppen skal gjøre om en eller flere ønsker å 
snu underveis på turen. Å etterlate noen alene for å bestige en 
topp eller kjøre ned igjen alene, bør være uaktuelt. Skulle en 
situasjon oppstå er det viktig å være sammen med andre. Ved 
å ha en plan for dette på forhånd gjør at det blir enklere å ta 
fornuftige valget om situasjoner skulle oppstå. 

Det vi i vår toppturgruppe opplever som utfordrende, er å 
plutselig gjøre endringer på de planene vi har lagt på forhånd. 
Som på denne turen til Isfjorden. Vi hadde i lang tid på forhånd 
avtalt hvilken helg vi skulle dra, vi hadde helt konkrete topper 
som vi ønsket å bestige og vi drømte om perfekt kjøresnø. 
Men vær og snøforhold er vanskelig å planlegge. Ved ankomst 
Romsdalen var været flott, men snøforholdene tilsa stor 
rasfare. Så selv om vi egentlig ønsket å bestige de planlagte 
toppene, tilsa skredvarslene at det var for risikabelt.  Det å 
tørre å endre på dette og ha en åpen og ærlig diskusjon for 
å bli enige om nytt turmål kan være krevende, men er helt 
avgjørende for å gjøre gode valg. 

1
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For vår del har vi et enkelt motto som sier:

Når tvilen melder seg, og lysten til å holde fast på turmålet er 
større enn sunn fornuft, viser det seg at de enkle ordene er en 
viktig guide for å gjøre gode valg. Resultatet ble også denne 
gang andre turmål enn vi hadde planlagt, men skiopplevelsen 
like stor. 

Ved å ta trygge valg basert på planlegging, vurdering av 
snøforhold og ikke minst egen form er toppturer på ski 
fantastisk for de fleste friluftsentusiaster. Kameratskap, 
fantastiske topper med vakker utsikt og følelsen av å kunne 
flyte ned snøkledde fjellsider er enorm! Og kanskje enda bedre 
når en er helt sikker på å komme helskinnet hjem igjen.

1. SKARVEN: Gutta på 
toppryggen på Skarven. Det er 
slike dagen vi drømmer om når vi 
sitter på jobben og dagdrømmer.

2. OPPTUR: Stø kurs mot 
Skarven (1.048 moh.) i flott 
ettermiddagssol.

2
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

VisdalenPÅ SKI GJENNOM 
VAKRE 

TEKST OG FOTO: ALEKSANDER MYKLEBUST

1
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Den vakre dalen ligger midt mellom Norges 
to høyeste fjelltopper, Galdhøpiggen (2.469 
moh.) og Glittertind (2.464 moh.), og er et 
syn i seg selv. Nederst i dalen finner du landets 
høyestliggende furuskog, som byttes ut med 
snaufjell ved nasjonalparkgrensen. Midt i dalen 
ligger Spiterstulen, som er et perfekt utgangspunkt 
for skiturer i fjellheimen.

Vi starter i overskyet vær på elva nedenfor 
Spiterstulen. Min far tar ansvar for provianten og 
bærer en stor ryggsekk i tillegg til pulk. Min yngre 
bror går med pulk, mens jeg selv går med en stor 
sekk. Alle tre har imidlertid god drahjelp fra hver 
sin ivrige alaska husky. Selv kjører jeg med hunden 
Taiga, og vi har et godt samarbeid gjennom hele 
turen.

De første kilometerne går nærmest på blank stålis, 
og hadde vært vanskelige å forsere uten stålkanter 
på skiene. Etter hvert blir imidlertid føret bedre, og 
behovet for stålkanter byttes ut med fjærlett snø. 

Planen var klar; tre gutter og 
tre hunder skulle på en tredagers 

skitur i vinterfjellet. Vi dro frem 
kartet, og pekte raskt ut Visdalen 

i Jotunheimen.

1. VINTERLYS: 
Skiløper i motlys.

2. SKI OG PULK: 
På vei innover 
Visdalen i 
Jotunheimen 
med ski og pulk.

2
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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

1
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Etter en drøy mil begynner vi å se oss om etter 
en teltplass – og finner den i nordenden av 
Kyrkjetjønne. Her får vi ligge helt for oss selv, 
med det mektige fjellet Kyrkja (2.032 moh.) som 
spektakulær bakgrunnskulisse. Den står som et 
monument i landskapet, og er et imponerende syn. 
Vi slår opp teltet, og lager en fin leirplass. Snart blir 
det stjerneklart, og jeg fotograferer det opplyste 
teltet i vintermørket. Jeg merker imidlertid godt at 
kulda kommer krypende, og idet jeg legger meg har 
gradestokken krøpet ned på 20 minusgrader. Det 
var kaldere enn beregnet.

1. TINDE: Semelholstinden 
(2.147 moh) gjør inntrykk i 
det siste sollyset. 

2. UUUPPPSSS: Nedturen 
går ikke alltid som 
planlagt.

FOTOGALLERIET  FRILUFT

2
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Neste morgen våkner vi til forsiktig rypeskvaldring. 
Sola varmer godt på teltduken, og vi nyter en god 
frokost med havregrøt. Dagens første etappe går 
mot Leirvassbu, som ligger rundt 17 kilometer fra 
Spiterstulen. Uten en nevneverdig bør på ryggen, 
går denne etappen unna i en fart. Vi krysser 
fylkesgrensa til Sogn og Fjordane, og fortsetter 
videre fem-seks kilometer ned i Gravdalen. Ved 
foten av Surtningstinden (1.997 moh.) tar vi oss 
en god pause i solveggen. Her er vi omgitt av høye 
fjell, og har god utsikt nedover dalen. Så settes 
kursen direkte mot teltet og en god middag.

Etter en fortreffelig middag ved teltet, bestående 
av pasta bolognese, pannekaker fra Toro og varm 
fruktsuppe, er vi klare for en ny tur. Denne 
gangen uten hunder. Vi setter kursen direkte mot 
fjellsida bak teltet, der den mektige Visbretinden 

(2.234 moh.) troner mot den blå himmelen. Selv 
om det blir helomvending litt oppe i fjellsida, får 
vi i alle fall en artig nedtur. Jeg bruker tid på å 
fotografere nedkjøringen, og får foreviget både 
vakre svinger og et spektakulært fall. 

Vel nede begynner på ny skyggene og dominere 
nede i dalen, og snart er det bare de øverste toppene 
som har et ørlite streif av sol igjen. Foruten Kyrkja 
og Visbretinden er også Semelholstinden (2.147 
moh.) et fjell som gjør inntrykk. Idet blåtimen gjør 
sitt inntog, kryper vi ned i soveposene. Det blir 
en ny kald og stjerneklar natt, og denne kvelden 
måler vi temperaturen ned i 21 minusgrader.

Da vi våkner neste morgen er det overskyet. Vi 
spiser frokost, pakker utstyr, og suser nedover til 
Spiterstulen på under en time.

GOD NATT: 
Vinternatt i 
Jotunheimen, 
foran det 
karakteristiske 
fjellet Kyrkja 
(2.032 moh).
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ANNONSER

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

Vintertilbud til Reykavik
Pris fra kr 5.440,-
Inkluderer flyreise, hotell i 3 netter med frokost, 
transport, utflukt eller Spa.
Se våre nettsider for reisedager og nærmere 
informasjon.

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! 
Sjekk våre forslag til reise på egenhånd eller bli med på en av våre påmeldingsturer sammen 
med norsktalende guide. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon eller se våre nettsider 
islandspesialisten.no/temareiser.
NYHET - Reiser til Grønland fra Island eller Danmark!  

på Helgelandskysten

Med tusenvis av øyer, holmer, skjær og lune viker blir Helgeland ansett 
som et av Norges beste områder for havkajakk. Helgelandskysten 
er av Den Norske Turistforening sine Facebook-venner kåret 
til Norges vakreste kyststrekning. Nå kan du være med 
Rogaland Aktiv as på en ukes kajakk og fjelleventyr. 

For utfyllende program 
og påmelding, besøk 

www.rogalandaktiv.no 
Bestill flyreise allerede 
i dag og ikke vent med 

å melde deg på.

Kajakk og fjellturer

07 m
edia M

oss
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LILLE KVITTINDEN: Svein Ovesen på vei ned fra Lille 
Kvittinden. I Bakgrunnen sees Austnesfjorden og øya Lillemolla. 
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FEM 
ENKLE 
TOPPTURER 
I LOFOTEN

TEKST OG FOTO: JON OLAV LARSEN

Du trenger ikke dra på de høyeste og bratteste 
fjellene i Lofoten for å få store skiopplevelser. 
Her er fem enkle toppturer i nydelig lofotnatur.

Sammen med Svein Ovesen fra Svolvær er jeg på vei opp 
til Lille Kvittinden ved Austnesfjorden. Helt øst i Lofoten. 
Dette er enkel tur, men vi har utsikt mot mer utfordrende 
fjell. For noen uker siden ble Svein og en kompis tatt av ras 
på vei opp Geitgallien. Med sine 1085 meter over havet er 
Geitgallien Lofotens nest høyeste fjell. 
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 – Vi var et følge på tre, og jeg gikk først. Det hadde kommet 
en del nysnø som ikke hadde festet seg til den harde skaren. Og 
i Lilandsdalen kom det plutselig et ras mot oss. Jeg ropte «RAS! 
RAS!» alt jeg kunne, før jeg ble tatt av snøen og for på magen 
nedover med hodet først, forteller Svein.

Han og den ene kompisen ble ført 150 meter nedover fjellsiden, 
mens tredjemann unngikk snømassene. Ingen av dem ble 
begravd av det meterhøye raset.

 – Da jeg stoppet opp, så jeg at den ene kompisen min lå som 
en snømann like ved meg. Det var steiner der som vi kunne 
ha truffet på vei ned. En veldig ekkel opplevelse, som satte en 
støkk i meg.

UNNGÅR RASFARE
Selv om det er stor snøskredfare i Lofoten, også nå, er det lett 
å unngå rasfarlige områder på dagens tur. Fra en utkjørsel 
ved Småskjæran i Austnesfjorden følger vi den slake ryggen 
på sørsiden av Småskjærdalen oppover mot Lille Kvittinden. 
Denne ruta er to og en halv kilometer lang opp til den 517 
meter høye toppen. Vi skal ned samme vei, men det finnes også 
brattere alternativ.
 – Det er fint å kjøre ned i dalen her, men med de forholdene 
vi har nå er det for rasfarlig, konkluderer Svein, mens vi ser 
ned mot Kvanndalen sør for oss. Også i dag gikk det ras i Øst-

Lofoten, denne gang i Blåtinden ved Svolvær.
Været i Lofoten er fascinerende og vilt, det skifter raskt. På 
grunn av nærheten til golfstrømmen, som varmer opp havet, 
er vintrene her ute gjerne milde. Hvor mye snø det kommer 
varierer fra år til år, det snør og regner ofte om hverandre. 
Størst sjanse for gode snøforhold har du i mars og april, og 
generelt er det mer snø i fjellene jo lenger øst du er i øyriket.

For øyeblikket er et fjærlett skydekke i ferd med å trekkes 
over den blå himmelen over oss. Etter flere dager med sol og 
plussgrader, har det tykke laget med løs snø blitt tungt. Så selv 
om Lille Kvittinden er en enkel topp, kan det bli litt tungt å 
kjøre ned i dag.

72 TURER I VINTER
Siste stykket opp mot toppen er det brattere. Som på så mange 
andre fjell i Øst-Lofoten, er det flust av spor etter folk som har 
kjørt ned her. Både lokale og turister tiltrekkes av de snøkledde 
fjellene som reiser seg opp av havet. Mens jeg bor lenger vest 
i Lofoten, er Svein en av dem som lager mye spor her i øst. 
Dagens tur blir hans topptur nummer 72 i år. Over 50 av dem 
med randoneeski, resten på føttene. 
Naturopplevelsen er en viktig ingrediens når den ivrige 
fjellmannen drar på toppturer. Å se Austnesfjorden omringet 
av det alpine lofotlandskapet, setter en ekstra spiss på smaken 
av omgivelsene i dag.

1
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 – Austnesfjorden har jo vært et enormt gytefelt for skreien, 
men de siste årene har mye mindre skrei gått inn her. Den 
gyter lenger ut i Lofoten. Ved Henningsvær har det vært mye 
skrei år, og kanskje kommer den tilbake hit til Austnesfjorden 
om noen år, funderer Svein. 

Vel oppe på toppen har vi fri utsikt over store deler av Øst-
Lofotens fjellverden. Mange av Lofotens mest populære 
skitopper ligger rundt her. Torskmannnen, Rundtinden, 
Breitinden, Geitgallien, Store Kvittinden, Kistbergtinden, 
Pilan og Sautinden. Når den første snøen kommer, er 
Sautinden gjerne plassen å dra til for folk i Øst-Lofoten. 
Et bra fjell for nybegynnere, samtidig som den er hakket 
hvassere enn dagens tur.  

 – Men selv om Lille Kvittinden er tryggere enn de fleste 
andre fjell på Austvågøya, må man alltid ha respekt for 
naturen, konstaterer Svein før vi setter utfor. 

1. FAMILIEVENNLIG: Området opp 
mot Lille Kvittinden, toppen øverst 
til høyre i bildet, passer for både 
store og små med ski på beina.

2. BRATTERE: Ved Lille Kvittinden 
er det også muligheter for bratte 
nedkjøringer. Her er Svein Ovesen i 
nærheten av toppen.

3. KLEPPSTADHEIA Jan-Ivar Borch 
på Kleppstadheia. Grom utsikt over 
Gimsøystraumen og en flom av 
fjell som strekker seg ut mot Værøy 
ytterst i horisonten.

Må ikke forveksles med Store Kvittinden (696 moh.) 
som ligger litt lenger nord i Austnesfjorden. Store 
Kvittinden er for viderekommende. 

Tid opp i rolig tempo: 1 t 30 min. Passer også for fjell-
ski, og området er flott for hele familien. Man trenger 
ikke gå helt opp på den øverste toppen, og på ned-
turen kan man velge mellom slake og bratte partier. 
Parker på rasteplassen på Sundneset i Austnesfjor-
den, eller på en av utkjørslene ved Småskjæran. Følg 
ryggen sør for Småskjærdalen mot toppen i relativt 
jevn og slak stigning. Siste delen opp til toppen blir 
det brattere. Fra toppen kjører man ned på østsiden 
før man like etter kommer inn på ryggen igjen. Resten 
av turen kjører man ned samme vei man gikk opp. 
Det finnes og flere brattere alternativer hvor man må 
vurdere snøskredfaren-

Tid opp i rolig tempo: 1 t. Like sørøst for Gimsøybrua 
ligger Kleppstad. Sett bilen ved parkeringsplassen 
ved krysset til Brenna. Så følger du ryggen opp 
gjennom bjørkeskogen. Ved cirka 225 høydemeter 
er du gjennom skogen, og du følger da den brede og 
åpne fjellsiden mot den flate toppen i nord. Mot øst 
ligger den spisse Kvasstinden (576 moh.). Kjør ned 
samme vei du kom opp, det vil si nord for de første 
grantrærne du møter på ryggen på nedturen, men sør 
for det største feltet med gran som dekker nordsiden 
av ryggen. Naviger så godt du kan ned gjennom den 
ganske tette bjørkeskogen.

KLEPPSTADHEIA (534 MOH.), AUSTVÅGØYA
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LILLE KVITTINDEN (517 MOH.), AUSTVÅGØYA
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FRILUFT  LOFOTEN

Tid opp i rolig tempo: 1 t 30 min. Passer 
også for fjellski. Gå opp fra veien som 

går innover til Hellosan, når du er ved Lit-
jvatnet. Gjennom en åpen bjørkeskog går 

du her rett opp til Starskaret på nesten 
200 moh. Deretter følger du ryggen 

Steinheia oppover mot sør. Når du har 
rundet 300 moh. flater terrenget ut. Her 

går du mot den østlige ryggen og følger 
den til topps. Unngå det bratte partiet, 

bollen, mellom de to ryggene som leder 
til toppen. Samme vei ned som opp.

Tid opp i rolig tempo: 45 min. Kjapp og 
gøy tur i storslått landskap. På veien 

som leder til surfebygda Unstad, parke-
rer du ved nærmiljøanlegget sørvest for 
Holdalsvatnet. Fra grillhytta går du opp 
til ryggen i vest og følger den til topps. 

Jevn stigning. Kjør ned like sør for 
toppen og deretter følger du østsiden 

av ryggen nedover tilbake til start. 

Tid opp i rolig tempo: 1 t 30 min. 
Passer også for fjellski. Start ved 

parkeringsplassen på Bergland i Tors-
fjorden sør for Fredvang. Gå oppover 

dalen mot skaret Skjettendikan (261 
moh.) rett vest for topp 290. Her oppe 

er det et lite flatt parti før du starter 
oppstigningen på den brede åpne 

fjellsiden til topps. Kjør ned samme 
vei du gikk opp. 

HELLOSTINDEN (573 MOH.), VESTVÅGØYA

ELTOFTTUVA (362 MOH.), VESTVÅGØYA

RYTEN (543 MOH.), MOSKENESØYA

HELLOSTINDEN: Beathe Dømbe på 
toppen av Hellostinden. Herifra får du 
episk utsikt mot fiskeværet Henningsvær.

ELTOFTTUVA: Liten topp med stor utsikt 
over Steinsfjorden. 

RYTEN: Fjellet med den legendariske 
utsikten ned til strendene i Kvalvika. 
Beathe Dømbe er snart på toppen. 
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Om du elsker snø og vinter, er Nordland det rette fylket for deg. 
Her fi nner du perfekt preparerte løyper i slående vakker natur, 
uberørt puddersnø på majestetiske fjell og store skianlegg for 
deg som liker fart og spenning. Vi tar deg dit du skal, enten du 
vil høyt til fjells, langt til skogs eller fi nne de bratteste og beste 
skiløypene. God tur. 

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

Les mer på 177nordland.no/travelpass

KAN OGSÅ KJØPES I APPEN
BILLETT NORDLAND
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FRILUFT  AUSTHEIENE

God jul på
TEKST OG FOTO: THOMAS SVENDSENAustheiene

TÅKEHEIM: Etter 
snøværet kom tåka og 
gjorde utsikten grå.
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FRILUFT  AUSTHEIENE

Det nærmer seg jul og bestemor har fått beskjed om at vi blir 
på heia til neste år.
Vi jobber oss opp lia fra Dølemo. Dølemo ligger i Aust Agder, 
helt sør i området som kalles Austheiene. Området strekker deg 
nordover til Hovden og man kan benytte seg av flere DNT-
hytter hele veien til Hovden.

At vi har pakket for 14 dager kjennes godt i den første lange 
motbakken – det er seigt og vått. Svetten pipler og drypper av 
nesetippen og ned på bakken som er stedvis dekket av speilglatt 
is. Det går i sikksakk oppover lia og snart faller sola ned mellom 
trærne og farger landskapet i flott lys.

SNØDRYSS
Det knitrer og spraker mellom to nyinger som har tørket godt 
opp etter en fuktig start på bålet. Flammene danser og velter seg 
om hverandre. Det er første bålet på turen og den svartsvidde 
kaffekjelen har fått gjennomgå. På hver side av bålet ligger 
to daffe, slitne karer og nyter utsikten over heiene. Samtalen 
går løst om været og hva vi kan forvente. Værvarselet så ikke 
veldig lovende ut, mye vind og overskyet. Mulig nedbør. Sola 
beveger seg bak åsene og vi får et fint glimt av solnedgangen før 
vi sovner foran bålet.

Jeg snur meg i soveposen, gløtter på et øye og trekker inn frisk 
kald morgenluft. Det suser i tretoppene over meg og det glimter 
av rimet som har lagt seg på soveposen i løpet av natta.
Soveposen varmer behagelig på morgenkvisten og den barfrosne 
bakken er dekket av et tynt lag med snødryss. Når øyelokkene 
har kjempet seg åpne og får oversikt må jeg ta stilling til den 
isbelagte duken som nå er en halvmeter nærmere ansiktet enn i 
går kveld. Litt risting i duken og isen sklir av.

DRYPPENDE VÅTE
Vi knyter frosne fjellstøvlene og slenger storsekken på ryggen. 
Vi vandrer mot nord, langs barfrosne myrer og i kronglete 
terreng. I desembermåned er stiene gjerne isbelagt og man skal 
være ytterst nøyaktig i hvor man gjør sitt fotavtrykk for å ikke 
havne i spagaten.

Mens de våte snøfillene blir til regn, snirkler vi oss på kryss 
og tvers av stien og rundt isbelagte svaberg. Dryppende våte 
kommer vi til Skarsvassbu i bunnen av lia. 
Peisen får en god dose bjørkeved og klestørken lager 
vanndammer på gulvet. Varmen stiger og kvelden kommer 
mens vi gjør et slag kort over et flimrende stearinlys.

Med et sterkt ønske om å feire både jul og 
nyttår ute, med bållukt fra tyri sivende i nesen 
og stjernene som blinker på himmelen, dro 
jeg med fetteren min, Tommy, på tur. Det ble 
mange kvelder foran bålet og vi fikk kjenne 
på både vær og vind. Desemberfjellet er ikke 
til å spøke med.
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AUSTHEIENE
Austheiene er navnet på fjell- og 
heistrøkene mellom Setesdal i vest 
og Arendals- og Skiensvassdragene 
i Øst. I nord er det høyfjell med flere 
topper over 1.500 moh. Fra Telemark 
skjærer det seg inn flere dype daler 
med 5-600 m stupbratte sider, mens 
det på Setesdalsiden er mer rolige 
formasjoner.

Vi startet fra Dølemo og hadde 
mange fine overnattinger før vi søkte 
tilflukt for snøvær på Skarsvassbu. 
Siden snøen la seg valgte vi å ikke 
gå videre nordover, men holdt oss i 
området rundt.

Fra Dølemo i sør, til Hovden i nord er 
det ca. en dagsetappe mellom DNT-
hyttene. 

Desember kan være en av de 
fineste månedene å dra på tur. Alt 
avhengig av været, det kan til tider 
være skikkelig grisevær og mye vind. 
Sjekk værmeldingen først og forhør 
deg gjerne med lokale/grunneier om 
føret. Skal du gå til fots som vi gjorde 
er det lurt å ta med truger i tilfelle 
tunge snøfall. 
Sørover er det gjerne gode forhold 
langt ut i desember. Både Austheiene 
og Heimdalsheia/Gautefallheie er 
fine turmål.

1. DYRESPOR: I det ellers 
livløse landskapet var det 
dyrespor å se.

2. BÅLTID: Turens første bål.

1

2
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Snøen daler ned utenfor hyttevinduet. Tett i tett kommer 
snøfillene ned. Det veksler mellom sludd, regn og nysnø og 
sikten er ikke god. Med ett er det blå himmel og sol, i det 
neste sekund er det piskende snø. Snøen legger seg godt og vi 
blir værende på hytta og tar ting med ro. Det er dette som er 
vakkert med å være på tur i desember. Og få oppleve høst gå 
over til vinter.

JULAFTEN
Det blir noen late dager på Skarsvassbu. Mye soffasliting og 
kort spiller mens vi venter på bedre vær. Det store spørsmålet 
er om det skal slutte å snø, ellers må vi vurdere å avbryte turen 
så vi ikke snør inne. Vi labber noen korte turer i terrenget når 
været tillater det. 
Julaften våkner vi opp til blå himmel og 10-15 cm nysnø i et 
utrolig vakkert skoglandskap.

Vi gjør ikke så mye ut av julaften egentlig. Vi deler en 
marsipangris, lager noe godt fra matlageret og spiller kort. Men 
alene er vi ikke denne julaften. Det er noen smågnagere her 
som nyter godt av varmen vi har opparbeidet i hytta. Utpå 
ettermiddagen går vi en tur i høyden for å jakte på dekning. Vi 
ringer hjem til familien og ønsker god jul.

VÆRFASTE IGJEN
Første juledag drar vi fra både hytte og mus. Vi går langs vannet 
og ender opp ved utløpet. I tåke og vind søker vi le. Ved elva 
spenner vi barduner og gjør opp bål. Her er utsikt og mørket 
sniker seg innpå mens vi nyter varmen av bålet. Det blåser opp 
til en kraftig voksen vind som pisker opp snødriv. Bål og utsikt 
byttes ut med sovepose og telt.

FRILUFT  AUSTHEIENE
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Neste morgen pisker vinden på teltduken og snøen legger seg 
godt. Vi er værfaste igjen. Etter rekord i kortspill denne dagen 
sovner vi til voldsomme vindkast, snøen slår mot teltduken og 
elva bruser.

Jeg vrir meg i posen, lytter. Reiser meg opp og lytter igjen. Kun 
bruset fra elva, ingen vind og snø som drar i teltduken. Jeg glir 
opp teltdøra og får Austheiene med soloppgang midt i fleisen. 
En drøy time senere labber vi avgårde i glitrende solskinn og 

vind. Ett dyrespor krysser stien som vi ikke kan se, forde den 
er nedsnødd. Vi krysser myrer og små berg. Turkameraten 
plumper til låret. Dermed slår vi tidlig leir kort etter, ved et 
nydelig vann. Sola står på og vi får tørket det meste av utstyret 
før den forsvinner bak heiene. Bålet knitrer og jeg sovner ved 
siden av under stjerneklar himmel. 

NYTTÅRSAFTEN
Vi ligger på en liten åskam, jeg varmer de kalde tørne foran 
bålet. Vinden blåser på bålet og flammene eter opp småveden 
som ligger imellom nyingen. 
Nyttårsaften har vi ikke foretatt oss stort. Vi har funnet tilbake 
til til turens første leirplass. Sanket ved for nyttårskvelden, 
pratet om stort og smått, nye -og gamle turer.
Snart er det midnatt, vi går litt ned i lia hvor vi har utsikt over 
Dølemo. Og der fyker raketten og farger himmelen i all slags 
farger og former. Vi sovner dermed foran bålet nyttårskvelden 
og gleder oss allerede til neste tur.

1. FROST: Det er lett å forsere 
frosne myrer, men verre med 
islagte stier.

2. SOLNEDGANG: Tommy 
holder liv i bålet mens 
solnedgangen holder på for 
fullt.

2
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TEKST OG FOTO: BJØRNAR HOEM

Nyttår på hytta i skogen
Etter å ha drømt om å feire jul på 
hytta i mange år kom endelig sjansen. 
Desember var snørik og de to siste 
helgene før juleaften var det perfekte 
forhold på hytta.

Men et stort lavtrykk fem dager før julaften spolerte det 
hele. Bilveien innover skogen lignet mer på en nyvannet 
ishockeybane, vindstyrke på 10-12 m/s, plussgrader med regn 
og sludd ødela hele drømmen.

En meget skuffet husfar måtte innse at det ikke var lurt å dra 
med barn, kone og svigermor over myra på trass i det været for 
å få oppfylt juledrømmen. Men heldigvis ble det et stort plaster 
på såret! Været snudde og romjulen ble snørik. Nå lå skogen 
der i sin hvite prakt klar til å ta imot oss for nyttårsfeiring.

30. desember skinte solen på blå himmel, trærne var dekt med 
snø, vinden hadde dratt sin vei og skiføre var upåklagelig. 
Pulken var tung, her skulle det ikke spares på kosen de siste 
dagene av året. Stemningen var på topp og Emma (7) og Emil 
(9) suste i nylagt skispor inn til hytta.
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Hytta ligger ti minutter fra Skogn sentrum nord i Trøndelag. 
Vi må gå 1,5 km fra bilen uansett årstid. Hytta er uten strøm 
og vann. Fra parkeringen går det en bratt bakke opp til myra. 
Derfra og inn er det flatt myrterreng. Hytta er på hele 25 
kvadratmeter og består av et hovedrom som inneholder stue 
og kjøkken, et lite soverom med køyeseng samt en hems med 
tre soveplasser. Palasset har vi arvet etter mine besteforeldre 
og jeg har vært her i over 40 år. Da vi tok over for fire år siden 
var det på tide med noen oppgraderinger etter som tiden har 
stått stille de siste 30 årene. Men sjelen og de gode minene 
er bevart og nå skal en ny generasjon få lære om friluftsliv, 
jakt og fiske. 

Vel framme, etter litt baksing i løssnø de siste 300 m inn til 
hytta, fikk vi måket fram døra. Inne var det like kaldt som 
ute. Her var det bare å sprengfyre det ovnen tålte. Fordelen 
med liten hytte er at det fort blir varm når man først har fått 
ut den råe lufta.

Det obligatoriske kveldsbålet ble tent i blåtimen. Utrolig 
hvor fascinerende lyset er på slike kalde, klare vinterdager. 

På selveste nyttårsaften våknet vi til samme været som vi 
hadde dagen før. Knall blå himmel men kaldt. For å korte 
ned ventetiden til kveldens feiring, tok vi oss en skitur i 
de siste timene med sol i dette året. Sprettkaldt over isen, 
men heldigvis varmet solen litt. Selv om det er et populært 
skiterreng var vi helt alene og hadde skogen for oss selv. Bare 
et par forfrosne ravner var å se høyt på den blå himmelen. 

Vel tilbake i den varme hytta, med røde kinn, var det på tide 
å forberede nyttårsmiddagen. Like før midnatt tente vi et 
digert nyttårsbål. Selvsagt begynte det å blåse litt når vi tente 
bålet men det gjorde ingen ting for vinden laget enorme 
mengder med gnister som minnet om raketter. Det er noe 
fascinerende med et stort bål i en mørk skog dekt av snø de 
siste timene av året. Selv Emma og Emil ble stående og stirre 
dypt inn i bålet. Lurer på hva de tenkte?

Det å feire jul og nyttår en annen plass enn hva man er vant 
med anbefales. Jeg pleier å si at jeg skal feire 80 julekvelder 
og 80 nyttårsaftenen så noen av de 80 kan være annerledes. 
Og det er garantert de feiringene som blir litt annerledes som 
vil bli husket av både store og små. 

NYTTÅR I HYTTA  FRILUFT
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ANNONSER
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SIDENSVANS S.64  |  RISLAPPER S.66  |  GO’BITEN S.72

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Viddene og fjellskogen mellom Hafjell/
Øyerfjellet og Sjusjøen er som skapt for 
langrenn, og tiltrekker seg alt fra verdensmestre 
til nybegynnere på ski. 

 – Med denne boka ønsker vi å gi den første 
samlede presentasjon av denne enestående 
langrenns-destinasjonen, som vi påstår faktisk er 
i verdensklasse. Dette sier mangeårig freelancer 
i magasinet Friluftsliv, Øyvind Wold, som på 
vegne av Øyer turskiløyper har fått i oppdrag å 
lage teksten.
 – Foruten turene har vi også lagt vekt på å få fram 
den unike tilretteleggingen og servicetilbudet 
som finnes i dette store skiområdet, her er det 
virkelig attraktivt å være skiløper. En annen 
sak er at vi tror at ganske mange ikke er klar 
over de mange flotte løypene nordover fra 
Mosetertoppen, og vi håper de vil bli litt mer 
nysgjerrige på denne delen av fjellet, sier Wold.

Boka tar for seg turmuligheter ut fra fem 
forskjellige utgangspunkter, og har detaljerte 
kart og mange nyttige fakta for den som skal 
planlegge skiturer. Du finner blant annet forslag 
til korte «Bli kjent»-turer, beskyttede uværsløyper, 
turer til serveringssteder, lengre snaufjellsrunder 
og toppturer med utsikt i alle kompassretninger. 
De fleste turene er kortere enn 30 kilometer, 
men det finnes mer krevende forslag, som for 
eksempel «Birken-testen», en temmelig kupert 
runde ut fra Mosetertoppen skistadion.
 
Boka er gjennomillustrert og er ment å inspirere 
skiløpere på alle nivåer til å prøve nye turer. 

NY SKIBOK: 
35 TURER I VERDENS BESTE SKITERRENG 
HAFJELL – ØYEFJELLET – NORDSETER – SJUSJØEN

PENSUM

35 TURER 
I VERDENS BESTE SKITERRENG

Hafjell – Øyerfjellet – Nordseter – Sjusjøen

Utgiver: Øyer turskiløyper
Forfatter: Øyvind Wold

Fotografer: Geir Olsen/Øyvind Wold
Kart: Bernt Bjørnsgård

I salg fra midten av november
Kjøpsinfo på hjemmesiden til Øyer turskiløyper

Pris: Kr 398,-
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PENSUM  SIDENSVANS

SIDENSVANS 
– FUGL MED 

«HENTESVEIS»
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

1
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Flokkene med sidensvans som årvisst ankommer hit til landet om høsten, 
er et trivelig innslag i naturen. De pynter fint opp, der de forenes med 
høstens vakre fargespill.
 
Av utseende minner sidensvans om en papegøye fra Amazonas`s urskoger. 
Evolusjonen har vært kreativ i både utforming og fargevalg, og skapt en av 
de vakreste fuglene som er å se i den nordiske naturen.

Sidensvans er spesiell på andre måter også, ved at den er en «omvendt» 
trekkfugl hos oss. Mens de vanlige trekkfuglene forlater våre områder om 
høsten, ankommer sidensvansen. I september/oktober kommer den i store 
flokker for å spise rognebær og bær fra busker i hager og parker. Ankomsten 
er et sikkert tegn på at vinteren har etablert seg på nordkalotten.

Gjennom hele vinteren kan en se større og mindre flokker som streifer 
rundt på jakt etter bær. Når de ikke beiter, samles de gjerne i toppen av 
trær. Da lyder et unisont og vedvarende srrri-srrri fra flokken.
 
Når våren kommer setter de kursen nordover igjen, til de store 
barskogområdene nord i Sverige, Finland og Russland. Et lite antall kan 
finne på å hekke i Norge. Helst i Øst-Finnmark, men også fåtallig lenger 
sør. Da lever de på fluesnappervis på insekter.

Jeg synes forøvrig at sidensvansens feiende flotte topp minner om en viss 
persons hentesveis, men jeg nevner ikke navn. I respekt for fuglen…

1. BÆR: Sidensvans ankommer 
hit om høsten for å spise bær fra 
busker og trær.

2. HENTESVEIS: Ingen andre av 
de nordiske fuglene har feiende 
flott hentesveis som sidensvans!

2
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Ta barna med på tur ut i skogen. Tenn et bål og lag rislapper ute i det 
fri. Det er ekte julekos det.
Rislapper er kjempegodt. Ikke kast restene etter risengrynsgrøten, 
men lag deilige rislapper. Det er bare å tilsette litt egg, sukker og mel, 
og vips har du tryllet frem deilige lapper fra de kjedelige restene. 

Rislappene serveres varme med sukker eller syltetøy.

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

OPPSKRIFT FOR 3-4 
PERSONER, DERSOM DET 
ER EN LITT RAUS TALLERKEN:

Eggene vispes og røres i grøten. Det 
øvrige tilsettes. Legges med skje på 
smurt panne og stekes lysebrune ved 
svak varme. 

• 1 dyp tallerken med risengrynsgrøt
• 2-3 egg
• 1 ss sukker
• 4 ss hvetemel
• ¼ ts kardemomme

FRILUFT  RISLAPPER

Rislapper
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ER DET JUL SNART?

Hva med et julegave-abonnement til turkompisen?
Bestill på friluftsliv.no eller send mail til abo@friluftsliv.no
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Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for  
Lindesnesregionen 
www.iflir.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.friluftsrad.no/polarsirkelen

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

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

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

EYVIND LYCHESV 23 B, 1338 SANDVIKA 
TLF: 67 81 51 80 | WWW.POLARSIRKELEN-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

Vi går mot den mørkeste og kaldeste tida på året. Den tida 
på året da vi tenner alle lys, og koser oss inne med varme fra 
strømforbrukende panelovner eller CO2 utslippende vedfyring. 
Den tida på året da vi bruker mest strøm. Strømforbruket øker 
også som følge av det grønne skiftet med elektriske biler som 
fanesak, og nye behov som følge av dataalderens inntog. Elektrisk 
kraft fra vann og vind slipper ikke ut klimagasser og forurenser 
ikke.
Men utbygging av vann- og vindkraft endrer landskap, 
fragmenterer naturområder og ødelegger leveområder for 
planter og dyr. Reduksjonen i naturmangfold er vår tids andre 
store miljøutfordring. Det er et fryktelig dilemma for miljø- 
og friluftslivsengasjerte når klimautfordringene settes opp mot 
dramatiske reduksjoner i antall arter og dyretall på kloden. 
Myndighetene arbeider nå med Nasjonal ramme for vindkraft. 
Den skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om 
virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egna 
områdene for vindkraft. Det arbeidet burde vært gjort for lengst. 
Nå er det allerede bygd ut viktige natur- og friluftsområder 
og nye områder er til konsesjonsbehandling parallelt med 
utredningsarbeidet. Derfor har myndighetene hastverk. NVE 
skal levere sin rapport til Olje- og energidepartementet innen 1. 
april. Er det mulig å gjøre faglig gode nok utredning av de 43 
store områdene spredd over hele landet, gjennomføre høringer og 
vurdere konsekvenser på så kort tid?

Og hvor mye natur skal vi ta i bruk til vindkraftanlegg? Burde 
vi heller satse langt mer på energisparing og -effektivisering? 
Kanskje bør vi ta en liten tenkepause og vente på utbygging 
av vindkraftanlegg til havs? Spørsmåla er mange, og noen fasit 
fins ikke. Likevel har vi en plikt til å bidra til utredninger og 
vurderinger med den kunnskap vi har om verdien av natur- og 
friluftslivsområder. Og delta i de demokratiske prosessene. Det 
hevdes at klokskapen er rimelig jevnt fordelt rundt i landet – 
og ikke konsentrert på NVEs kontorer. Miljødilemmaer, floker 
og paradokser vil snurre rundt i hodet til mange miljø- og 
friluftslivsengasjerte i årets adventstid. Vil adventslysa blinke som 
varsellamper mot nye vindkraftanlegg? Eller viser adventsstjerna 
veien mot flere vindparker?

MOT
VINDMØLLER?

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

VINTERTUR PÅ JÆREN 

Strandtur langs Jærkysten krev lite utstyr, eit par sko, som du 
ikkje er redd for å fylle med sand, vindtette kler og så mykje 
varme kler som du treng. Lue og vottar kan vere godt ein hustren 
dag. For det kan vere bitande kald vind langs kysten. Likevel ser 
vi at strendene blir brukt dagleg. Folk reiser ut til strendene for å 
ta ein trimtur, lufte hunden, oppleve natur, fotografere og nokre 
badar eller surfar i bølgene. Vinterlyset, havet og stranda lokkar, 
og ein solsøndag i januar kan du møte like mange på tur, som 
ein soldag i juli. Ut frå registrerte passeringar av tellepunkt og 
berekningar er det anslagsvis 600.000 som besøker   jærstrendene, 
gjennom året. Sandflata toler mykje, men sanddynene er sårbare, 
og derfor er det laga stiar av treverk som tilkomstvegar til ein 
del sandstrender. Det gjer det lettare for folk å kome seg ned til 
stranda, og det skåner vegetasjonen i området. Parkeringsplassar 
for bil og syklar er laga til. Du kan ta toget til Brusand, Ogna 
eller Sirevåg, og gå tur derfrå. Der kan du velje om du vil gå over 
sand- eller bergstrand eller langs turvegar. 

Og no medan eg skriv denne teksten, så får eg så inderleg lyst til 
ein tur ut til sjøen, stranda og det mektige Jærlyset. 

GOD VINTERTUR

Tekst og foto: Jæren Friluftsråd, Ingun Haukedal
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

NÅ KOMMER 
FRILUFTSKORTET 
HUGO TINGVOLL, DAGLIG LEDER NORD-TROMS FRILUFTSRÅD/FINNMARK FRILUFTSRÅD

Nå får også friluftsfolket sitt eget kompetansekort. Kajakkpadlerne har «Vått kort», klatrerne «Bratt kort», 
mens golfspillerne var tidlig ute med sitt «Green card». Friluftskortet som friluftrådene i Nord-Troms 
og Finnmark lanserer i løpet av vinteren ligner bare litt på de nevnte kompetansekortene. Ingen trenger 
«adgangskort» for å gå på tur i Norge. Naturen og friluftslivet er for alle. Men kompetanse og opplæring kan 
lokke fram ekstra turglede samtidig som kunnskap og sikkerhet kan være to sider av samme sak.
Tanken bak «Friluftskort», som i starten blir et tilbud til turfolk lengst nord i landet, er at det skal være 
en grunnopplæring. Allemannsretten og en kort innføring i friluftsloven vil bli tatt opp. Likeså vil kart 
og kompass inngå som en del av grunnopplæringen. Andre tema som friluftsrådene vil bake inn er 
bekledning og utstyr tilpasset årstidene, utemat på bål, leirliv og sporløs ferdsel. Kurset som skal føre fram 
til «Friluftskort» er beregnet å vare 15 timer. I tillegg vil deltakere som ønsker det også få tilbud om å være 
med på overnattingstur. 
Det tenkes bredt når det gjelder målgrupper for «Friluftskort». Elever som tar friluftsliv valgfag på 
ungdomsskolen er aktuell. Også andre ungdommer og voksne som ønsker «faglig påfyll» vil få tilbud om å 
være med. Personer med innvandrerbakgrunn som er ukjent med norske friluftslivstradisjoner vil også bli 
invitert med på grunnopplæringen. Samtidig som det arbeides med å gjøre ferdig kursheftet jobbes det med 
å rekruttere ledere som skal stå for gjennomføringen av «Friluftskort». 
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FØRSTE NATT I SNØEN
TEKST OG FOTO: FRILUFTSRÅDET SØR

Friluftsrådet Sør har et samarbeid med Arendal kommune om 
å tilby alle i 7.-10. klasse et gratis fritidstilbud rettet mot natur 
og friluftsliv, kalt Marka Friluft. Vi har aktivitet hver onsdag i 
partallsuker fra 17:00-20:00 og flere turer gjennom året. I Marka 
har vi ikke en fast møteplass, men treffes ulike steder i kommunen. 
Aktiviteten avgjør «klubblokalet». Oppmøte på de faste onsdagene 
varierer fra noen til mange, men turene er alltid like populære. En 
av disse er snøhuleturen til Rauland i mars. 

EN ILDDÅP I SNØ OG IS 
Med inspirasjon fra George R.R. Martin er nok en ilddåp i snø og 
is den beste beskrivelsen flere av ungdommene får på denne turen. 
Faktisk har flere deltakere aldri tidligere overnattet ute. Vi legger 
derfor til rette for en komfortabel natt, med mulighet for retrett 
til hytte, dersom behovet skulle melde seg for sterkt. Avhengig 
av snømengden varierer mellom kantgrop og snøhule. På lørdag 
morgen drar vi ut med niste i sekken og begynner gravingen i 
dagslys. Dette er en viktig del av forberedelsene til selve natten. 
Alle ungdommene får her sett og deltatt i gravingen. Dette gir 
en gradvis tilvenning til en tilværelse omsluttet av snø gjennom 
natten. Når mørket kommer på ettermiddagen trekker vi oss tilbake 
på hytta for middag og tørking av tøy. Etter noen timers hvile 
pakker vi sekken og vender nesa mot det mørke vinterfjellet. Vel 
framme fylles snøhulene med soveposer, liggeunderlag og spente 
ungdommer. Natten går knirkefritt og de fleste har holdt seg gode 
og varme. Vi pakker sammen og går tilbake til frokost på hytta. 
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GO’BITEN

Årsaken til at ekspedisjonen til Amundsen 
ble en suksess og Scott sin ikke, var flere 
grunner. Muligens hadde valget av proviant 
stor betydning. De hadde mye likt, men noen 
forskjeller var det. Der Amundsen hadde med 
seg kakao til varm drikke, hadde Scott med te. 

Begge hadde med kjeks. Amundsen sin kjeks 
var bakt på fullkornmel, mens Scott sin var 
bakt på hvetemel.

På tur, spesielt vintertur, er det viktig med 
både energi og kos. Her får dere oppskrift på 
kaker med masse energi og smak, som gjør 
turen til en suksess.

KAKER PÅ TUR

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

KJØLESKAPSKAKE 
Denne lærte jeg å lage av min 
engelske svigerinne og som navnet 
sier skal den ikke stekes, bare stå i 
kjøleskapet.

Smelt på svak varme: 150 gram 
smør, 150 gram sukker, 1/2 boks 
kondensert melk. 
Rør hele tiden så det ikke brenner 
seg.

I en annen bolle moser du til små 
smuler 1 pk digestivekjeks, som 
du blander med 100 gram rosiner 
og 200 gram glaserte kirsebær 
(eller annen tørket frukt). Tilsett den 
smeltede blandingen og bland godt. 
Hell blandingen over i en kakeform 
som er kledd med bakepapir (20 
x 30 cm form) og klem den godt 
ned. Smelt 400 gram sjokolade og 
hell over blandingen. Sett formen 
deretter i kjøleskapet til den har satt 
seg.
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MILLIONAIRE SHORTBREAD

HAVREKAKER

Dette er også en kake jeg har blitt introdusert 
til av min engelske familie. Ved å bruke 
kondensert melk, istedenfor fløte i karamellen, 
opplever jeg at karamellen ikke blir så hard når 
kaken er kald. Noe som er veldig bra på en 
vintertur. 

Til bunnen: Bland 250 gram mel (evt. kan du 
bruke grovmel) 75 gram sukker, 175 gram 
smør.
Bland dette godt sammen til det blir en deig 
(her gjelder det å bruke hendene) og press 
det deretter i en kakeform (20 x 30 cm form). 
Stekes på 160 grader i 20 min, til overflaten har 
fått en gyllen farge. Deretter avkjøles den.

Karamell: Smelt sammen 150 gram smør, 100 
gram Golden sirup (lys/mørk sirup går også 
bra), 1 boks kondensert melk, rør dette sammen 
til det begynner å koke og la det småkoke i 10 
min, rør HELE tiden. Hell blandingen deretter 
over bunnen og sett det til kjøling.

Smelt 300 gram sjokolade (jeg foretrekker 70 
% sjokolade) og hell over karamellen når den 
har satt seg. Sett kaken til kjøling til sjokoladen 
har blitt stiv.

Denne oppskriften fikk jeg av en 
venninne, men har modifisert den til 
å bli akkurat slik jeg liker det, sunt, 
næringsrikt, men ikke for søt.

Bland: 6 dl havregryn, 1,2 dl sammalt 
hvete, 1 dl sukker, 1/2 ts salt, 1 
ts bakepulver, 100 gram hakket 
sjokolade og 3 dl blanding av tørket 
frukt og nøtter (jeg brukte hasselnøtter, 
rosiner og tørkede aprikoser).
Smelt: 100 gram smør og 3 ss 
peanøttsmør (kan droppes).
Pisk sammen 3 egg, bland det 
med smørblandingen og hell over 
havregrynblandingen.
Bruk en liten kopp (50 ml), trykk 
blandingen inn i den, og ha den så på et 
stekebrett (om de er sammenpresset 
så går de ikke så lett i stykker). Gjør 
dette med hele blandingen og stek det 
deretter på 200 grader i 10 minutter.
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Abonner på

fordelene er mange!

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

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

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

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

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

Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,
Friluftsveien 19 B, 7221 Melhus
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BESTILL PÅ 

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

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

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

Foto: Bjørn A. Esaissen
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1. BILFRI BY?: 
Gratis parkering 
for alle medlemmer 
i MDG?

2. VARM DRIKKE: 
Det er godt med 
en kopp kaffe eller 
te etter endt skitur.

3. BILLIGSALG: 
Variert og godt 
vintertilbud dette.

4. FULL GASS: 
Ikke bra å sette fra 
seg bilen helt inntil 
skiløypa.

5. FISK ER SUNT: 
Da er det bare å 
fråtse i vei. God jul!

MORSOMME SKILT OG PLAKATER
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Friluftsliv 6_18.indd   76 02/01/2019   15:10



6  -  2018 FRILUFTSLIV    77

VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

Ull kontra bomull: Sokker, truser og undertøy i bomull 
er mye billigere enn kvalitetstøy av ull. Men skal du på 
vintertur bør du styre unna undertøy av bomull. 

De fleste vet at ull isolerer selv om det er vått, og at 
bomull blir kaldt og tørker sent. Men hvorfor?
 
Et eksperiment: Ta en dott rå bomull og rå ull. Når 
fibrene er tørre er de spenstige og gir god isolasjon. 
Dypp begge i vann slik at de blir gjennomtrukket. Ta 
dottene opp og klem vannet ut av dem. Ullfibrene har 
fremdeles spenst og åpner seg. Det gjør sitt til at det 
danner et luftlag som isolerer. Ved at de åpner seg gjør 
også at de tørker raskere. Bomullsfibrene kollapser helt, 
gir ingen isolasjon og tørker sent. 

 Konklusjonen er klar: Det er like viktig med ull i 
boxeren og sokkene som i selve undertøyet! Bli kvitt 
all bomullen på kroppen og du vil holde deg varm og 
komfortabel. 
Ull absorberer svette og vanndamp, og ull isolerer godt 
også når det er vått. Det er blant de mest allsidige 
fibrene som finnes; den er spenstig, slitesterk og 
motstandsdyktig mot smuss og vann, som igjen 
fører til at lukt ikke setter seg i plagget. Ull er også 
brannhemmende takket være det høye innholdet av 
nitrogen og naturlig fuktighet. Konklusjonen er at i 
ullklær holder vi oss tørre når det er varmt, og varme 
når det er kaldt. 

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

TEST AV 
UTSTYR
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BRUKT: DRØYT 100 BRUKSDAGER, 
VANDRING I SKOG OG FJELL, 

HVERDAGSBRUK, 
SYKKELTURER/STISYKLING.

PRIS: 1.499,- (SETT PÅ TILBUD TIL 599.-)
VEKT: 1.070 GRAM PR PAR, STR 43 (DA-
MEMODELL 890 GRAM PR PAR, STR 38)

MER INFO: WWW.MERRELL.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

BESKRIVELSE: 
Halvhøy vanntett tursko med skinnoverdel. 
Avstivning i mellomsåle, EVA materiale i innersåle 
og mellomsåle, M-select dry membran. Merrell 
select grip såle. Forsterket tupp. Finnes i egen 
damemodell. Chamelon finnes også i en dyrere 
modell med Gore-Tex-membran.

OPPLEVELSE I BRUK:
Dagens moderne lave tursko er ofte svært lette og 
komfortable, men på lengre vandretur på varierte 
og steinete stier kan de gi liten støtte for ankelen. I 
den andre enden av skalaen er skikkelige fjellstøvler 
tunge, og ofte i overkant stive for hverdagsturer og 
enklere fjellterreng. 
Her kommer Merrells variant Chameleon 7 mid inn 
som et interessant alternativ. Den har solid halvstiv 
såle, og en ankelhøy utforming som gir en del ekstra 
støtte. De få ekstra centimeters høyde ved ankelen 
utgjør en ganske stor forskjell. De gir stabilitet også 
for litt røffere stier, og gjør at man gå i litt dypere 
vann/gjørme før man blir våt. Skoen er med sine 
nesten elleve hundre gram ingen lettvekter, årsaken 
ligger i den grove halvstive sålen. Denne fungerer 
også på ganske steinete underlag.
Når det kommer til stykket, er komforten helt 
avgjørende ved bruk av turstøvler, det hjelper 

ikke om de er aldri så avanserte, om de er vonde 
å bruke. Denne modellen har en ganske nøytral 
følelse, verken spesielt stiv eller myk, tung eller 
lett, men jevnt over behagelig på foten. På varme 
dager (over 20+) blir de litt klamme under vandring, 
noe som til en viss grad avhjelpes ved å bruke 
tynne sokker. På høsten har jeg byttet ut den tynne 
innleggsålen med en ullsåle, og skoene holder 
varmen ned til rundt null grader.
Slitestyrken virker god, ingen rifter, spjærede 
sømmer eller ødelagte lissefester så langt.
Vanntetthet: Modellen kommer med Merrells egen 
M-select dry-membran, som skal være vanntett og 
pustende. Før de ble tatt i bruk ga jeg dem en liten 
dusj med 52Bones-sprayimpregnering. Sommeren 
2018 var imidlertid så tørr at jeg ikke fikk testet dem 
i regnvær. Jeg tok derfor og senket dem i en bøtte 
med 7-8 cm vann, såpass dypt at det dekket sidene 
og hele forfoten av skoen. Etter 30 minutter var de 
fortsatt helt tørre innvendig, noe jeg vurderer som 
mer enn godkjent på vanntetthet. 
Oppsummering/anbefaling: Merrell Chamelon 
7 mid har et bruksområde for diverse friluftsliv, 
inkludert turer med og uten lett/middelstung sekk, 
foruten som en robust hverdagssko til vår- og 
høstbruk.  

MERRELL CHAMELON 
7 LIMIT MID TURSKO
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TEST  UTSTYR

BRUKT: OVER 100 DØGN
PRIS: KR 59,-

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

BESKRIVELSE: 
Varm og behagelig sokk til allsidig bruk.
Ull holder som kjent godt på varmen og 
denne sokken har meget god fukttransport. 
Polyamid sørger for god passform. Innvendig 
er sokken helfrottert, det gjør den bløt, 
myk og behagelig på foten. Sportsokken 
er meget godt egnet til alle typer sport og 
friluftsliv, i skistøvlene, i fjellstøvlene, på 
padleturen osv.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg har brukt denne deilige ullfrottesokken i 
mange år, til alskens friluftsaktiviteter til alle 
årstider. Sokkene er varme, myke og meget 
behagelig å ha på. Trekker du dem helt opp, 
når de til midt oppe på leggen. Sokkene er 
slitesterke og passe tykke. Jeg har vasket 
dem på både 40 og 60 grader, uten at de 
har krymep eller nuppet seg vesentlig. Etter 
langtidsbruk på turer (over 100 turer) går 
det til slutt hull på sokken. Til meg har hullet/
slitasjen alltid kommet midt under helen. Det 
har ikke gått hull på tærne eller andre steder 
på sokken.

Sokkene selges flere steder på nettet, 
men jeg har alltid kjøpt denne sokken 
på forsvarets overskuddslager. Sjekk 
nettstedet www.overskuddsmateriell.no 
og finn utsalgsstedene rundt omkring i 
Norge. Forsvaret selger mye brukt militært 
utstyr, men disse sokkene er nye og ikke 
brukt. Forsvaret selger til privatkunder via 
utsalgene i landet. Forsvaret har ingen faste 
utsalgssteder, men er på hvert sted for 
kortere perioder av gangen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
70 % ull
30 % polyamid
Finnes i størrelser fra 37 til 48.

SPORTSOKK I ULLFROTTE
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BESKRIVELSE:
100 % merinoull. Aclimas beskrivelse av denne 
genseren: «Denne hettegenseren holder på 
varmen under aktiviteter som alpint, friluftsliv, 
padling, klatring og lignende.»
Hoodie Zip er en videreutvikling av Aclimas 
hettegenser, som passer perfekt for de som er 
i større aktivitet der man tidvis svetter mye som 
f.eks toppturer. 
Med glidelåsen på brystet kan man raskt bli 
kvitt overskuddsvarme, og stenge når man 
blir kaldere. Produktet har i tillegg glidelåser 
på varmelommen slik at man kan oppbevare 
eksempelvis telefon nær kroppen så ikke 
batteriet blir utladet like raskt.

WW
HOODIE ZIP

1. ALLSIDIG: Aclimas Hoodie Zip er en meget allsidig 
genser som kan brukes til et variert turliv året rundt.

2. TOMMELFINGERGREP: Det er viktig å holde seg 
varm på håndleddene. Da er tommelfingergrep viktig 
og riktig.  

3. GLIDELÅS: Varmelomma på magen kan lukkes 
med glidelås på begge sider. Da mister du ikke 
gjenstander du har puttet inn i lomma på magen.

4. REN HALS: Blir det for varmt kan du trekke av 
hette og hals, åpne glidelåsen og lufte litt.

1
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TEST  UTSTYR

BRUKT: CA. 70 DØGN
PRIS: 949,-

MER INFO: WWW.ACLIMA.NO
TESTET AV: BENTE OG BJØRN

ERFARINGER ETTER BRUK:
Vi i Friluftsliv er enige i Aclimas egen 
beskrivelse av genseren. Men vi har også 
funnet ut at dette er en skikkelig kosegenser. 
Den fungerer fantastisk som et lunt, 
behagelig og varmt plagg så vel på sene 
sommerkvelder som inne i det kalde teltet på 
vår-, høst- og vinterturer. 

Dessuten er den stilig designmessig. Tøffe 
farger med uortodoks sammensetning av 
farger. Dette er en genser folk legger merke 
til! Mange har kommet bort til meg og spurt 
hva slags genser dette er og hvor jeg har 
kjøpt den. Og det er jo morsomt... sjelden det 
skjer. 

Den øverste delen med krage, hals og hette 
er spesiell. Kombinasjonen av ren genser, 
muligheten for å trekke over kun halsen eller 
å trekke over hetta, gjør dette til et komplett 
plagg. Bruksmåtene blir mange. 

Genseren har vi vasket ca. 15 ganger på 
varierende ulltemperatur fra 40 til 60 grader. 
60 ble vi nødt til å bruke flere ganger da 
bålrøyken hadde satt seg skikkelig. Likevel…
ingen tegn til slitasje eller nupping i stoffet. 
Glidelåsene har hold stand etter alle turene 
vi har vært på. Ingen sømmer synes å løsne. 
Ingen slitasjepunkter på verken rygg eller 
skuldre etter ryggsekken.

I de 23 årene jeg har jobbet i magasinet 
Friluftsliv, vært på turer og testet bekledning 
og utstyr, så kan jeg med hånden på 
hjertet si at dette er et av de mest perfekte 
ullplagg jeg har prøvd. Dette er den optimale 
turgenseren for varierte aktiviteter utendørs. 
Den er lett og ledig å ha på seg, den er myk 
og deilig og er laget i ren merinoull.

Nesten tusen kroner for denne 
merinoullgenseren kan kanskje virke noe 
dyrt, men den er verdt det!

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
100 % Merinoull

2

3

4
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BESKRIVELSE:
Nettinglongs. Helstoff merinoull i truse og forsterkning på 
knær. Bredt, tykt og kraftig strikk i midjen. 
Aclima beskriver bruksområder for longsen slik: «Middels- 
til høy aktivitet der det kreves litt ekstra isolasjon som 
fjellturer, langrenn, jakt og toppturer.»

ERFARINGER ETTER BRUK:
Longsen er brukt til padling, overnatting i sovepose, fjell- 
og markaturer. Også i minusgrader.
Nettinglongsen har helstoff merinoull forsterking på 
knærne. Det er funksjonelt, meget mykt og gir sømløsfølelse. 
I starten føltes midjen litt lav, men opplevdes raskt som 
behagelig og en fordel i forhold til bukselinningen. Longsen 
er meget behagelig å ha på, og tørker fort på kroppen. 
Longsen har blitt vasket ti ganger på ullvask 40 grader. 
Det finnes ikke spor av slitasje eller nupping. Dette er en 
kvalitetslongs!

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
91 % Merinoull
7 % Polyamid
2 % Elastan

BRUKSDØGN: OVER 25 DØGN
PRIS: 699,-

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

ACLIMA DAMELONGS
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Nosi 76 
En fantastisk lett toppturski, 
en drøm på lange turer

Rabb 68 
Arbeidsverktøy for 
kjøreglade fjellfolk

  stålkant
  fellelås
  race base-såle

Lengde 164,172,180
Vekt 1075 g (172 cm)
Bredde 108-76-98

  stålkant
  fellelås
  race base-såle

Lengde 172,180,188
Vekt 1130 g (180 cm)
Bredde 105-68-95

nyhet

Nosi 76 er en svært lett toppturski. Den 
vil kjennes som en tradisjonell toppturski i 
nedkjøringene og gir deg følelsen av å gå 
opp med en ski i Race-klassen. Svingradius 
på 18,2 m (172 cm) og et slankt midjemål 
gjør at Nosi 76 er perfekt til å dra svinger 
på fast og hardt underlag. På snøtunge 
vinterdager vil den myke tuppen og rocker/
taper konstruksjonen løfte deg lekende lett ut 
av nysnøen. Og med bare 1075 g under foten 
er det vel ingen grenser for hvor turen kan gå?

En perfekt ski for de som har mål om 
å utforske fjellet og skal logge mange 
høydemeter.

For å holde vekten lav og opprettholde 
kjøreegenskapene har skien en trekjerne i 
poppel og paulownia, armert med karbon og 
glassfiber. Skien leveres med feste for Access 
Skin (tilkomstfell). Denne modellen kan med 
fordel velges i lengder som er 5–10 cm lavere 
enn egen kroppshøyde.

Rabb 68 er en superlett og kjørevillilg ski 
som plasserer seg midt mellom fjellski og 
toppturski. En ski som egner seg like godt for 
telemarksentusiasten som til vektfokuserte 
toppturentusiaster. Skien er konstruert med en 
responsiv og solid poppelkjerne, armert med 
karbon for optimal torsjonsstivhet.

Skien har rocker/taper i både tupp og tail for 
å optimalisere kjøreegenskapene under alle 
forhold. Det lave spennet gjør denne skien 

meget god for nedkjøring, uten at man mister 
for mye av klatreegenskapene. Skien har en 
svingradius på 17,2 meter i 180 cm, perfekt 
for bratt kjøring og krevende terreng.

Dette er et arbeidsverktøy for erfarne fjellfolk 
som ferdes langt i krevende terreng. Skien 
leveres med fellelås, som gjør det mulig å 
benytte X-Skin. I tillegg er det feste for fell 
både i tupp og tail, noe som muligjør bruk av 
Race-feller fra Pomoca/Colltex.

www.asnes.com

nyhet
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

TIDSAM 1142-06
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RETURUKE 5

NR. 6 - 2018 KR 89

22. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

PÅ SPORET AV ULV I HEDMARK

5 FLOTTE TOPPTURER I LOFOTEN

VINTERTUR PÅ AUSTHEIENE I AUST-AGDER

HULEUTFORSKNING MED BARN

SKITUR GJENNOM VISDALEN I JOTUNHEIMEN

FRILUFTSPROFILEN: LEGEN VAR KLAR: «KOM 
DEG UT I NATUREN.» DET BLE REDNINGEN FRA ET 
LIV MED ANGST OG PSYKISKE PLAGER.

RØROSVIDDA
– MED SKI, PULK OG TELT I MINUS 30

RAGO SUPERLIGHT
Dette er soveposen for gramjegeren som trenger å pakke lett, 
men samtidig holde varm seg god og varm.

Skann for mer info om 
Rago Superlight

RAGO SUPERLIGHT er vår letteste og mest effektive sovepose noensinne. 
Med utgangspunkt i bestselgeren Rago, tilbyr vi nå en dunsovepose for de 
som verdsetter svært lav vekt, uten at det går utover den komfortable og 
varmeeffektive konstruksjonen. 

www.helsport.no

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

RAGO SUPERLIGHT:
T-Lim: -8°C | Vekt: 0,78 kg
RAGO SUPERLIGHT WINTER:
T-Lim: -17°C | Vekt: 1,00 kg

RAGO SUPERLIGHT LADY:
T-Lim: -9°C | Vekt: 0,80 kg
RAGO SUPERLIGHT WINTER LADY:
T-Lim: -19°C | Vekt: 1,10 kg
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