
0
1

 / 2
0

1
9

F
R

IL
U

F
T

S
L

IV
M

A
G

A
S

IN
  F

O
R

  N
A

T
U

R
O

P
P

L
E

V
E

L
S

E
W

W
W

.F
R

IL
U

F
T

S
L

IV.N
O

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-01

9 770808 883112

01

RETURUKE 10

NR. 1 - 2019 KR 89

23. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

LANGTUR PÅ DOVREFJELL 
MED SKI, PULK OG TELT 

I 25 MINUS

SKØYTETUR PÅ STÅLIS 
VED JOSTEDALSBREEN

MED SKISEIL TIL 
NEWTONTOPPEN PÅ SVALBARD

ISFISKE PÅ HØYFJELLET 
FOR HELE FAMILIEN

VINTERTUR MED HUNDER 
PÅ HEDMARKSVIDDA

MED FATBIKE OVER 
HARDANGERVIDDA

TURTEKNIKK: SLIK UNNGÅR 
DU KONDENS I VINTERTELTET

Friluftsliv/KRIK  •  Friluftsliv/Ekspedisjon  •  Friluftsliv/UT  •  Friluftsliv/Fjellsport   
Friluftsliv/Vind og Vatn  •  Friluftsliv/Jakt og fiske  •  Friluftsliv/Bu og fritid  
Friluftsliv/Norske eventyr  •  Friluftsliv/Ski og surf  •  Friluftsliv/Vegleiing

Nordfjord folkehøgskule er friluftsliv og fellesskap. Her er det plass til akkurat deg. 
Velkomen hit! Sjekk friluftslivskulen.no og #nordfjordfhs

No er det 
din tur

Naturen er både klasserom og leikeplass. Difor vil vi 
inspirere til ein gjennomtenkt livsstil. Ofte handlar 
det om å ta små, bevisste val. Det nære og det 
enkle heng godt saman. Vi sorterer søppel. Brukar 
matboks i staden for plast eller papir. Skrur av lyset. 
Dusjar passeleg lenge. Brukar vårt eige nærområde 
mest mogleg. Finn norsk, silkemjukt pudder å sette 
spor i. Tar fly så lite vi kan.

Å ta vare på naturen gjev endå større glede over å få 
lov til å bruke den.
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TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

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

Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir 
energi og reduserer stress.Det er bare å komme 
seg ut å gå. Når som helst og hvor som helst,
og gjerne i naturens hvite omgivelser.

UT Å GÅ
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DOBBELSTENGTE 
DNT-HYTTER
Endelig står du på trappa. Sliten, sulten og iskald. 

Men fornøyd med at du klarte å nå helt frem til 
selvbetjeningshytta før mørkets frembrudd. Du 

finner frem DNTs standardnøkkel og skal låse deg inn. Det 
er da du får sjokk. Nøkkelen passer ikke! Et senario mange 
av oss fjellfolk har opplevd.  

Det som har skjedd er at DNT har skiftet ut låsen som 
passer til din standardnøkkel, og festet en helt annen 
hengelås på hyttedøra. Altså; dobbelstengt. 

DNT har 174 selvbetjeningshytter i Norge. 21 av 
disse hyttene stenges om vinteren. Hva er bakgrunnen 
for, og hvorfor skiftes det lås og vinterstenges DNT 
selvbetjeningshytter? Jeg ringte og sendte mail til DNT og 
fikk svar fra kommunikasjonsrådgiver Mari Stephansen.
 –  Noen hytter stenges deler av vinteren på grunn av 
hensyn til villrein og rovfugl. Andre årsaker til stenging 
er at området er såpass krevende i utsatte perioder på 
vinterstid at vi ikke ønsker stor trafikk inn til hytta. 
De som da skal gå i området, må være rutinerte på 
vinterovernatting i telt. Storparten av hyttene våre er låst 
med DNTs standardnøkkel og de som ikke er det, er åpne. 
I enkelte tilfeller brukes en egen nøkkel. Hva som gjelder 
for hver enkelt hytte, informeres det om på nettsidene 
til foreningen som driver hytta og på UT.no, sier Mari 
Stephansen.
 
Jeg har søkt på UT.no med flere stikkordsvarianter av 
«vinterstengte selvbetjeningshytter». Resultatet av søkene 
har vært rot, virvar og veldig lite informativt. Jeg ville ha en 
konkret liste over hvilke selvbetjeningshytter i Norge som 
dobbelstenges. Til det svarer DNT:
 – Gamle UT.no har ikke fungert optimalt og derfor har 
vi jobbet med en oppgradering av eksisterende UT.no i 
lang tid. Vi har også integrert varsom.no som en del av alle 
turforslag og hyttesider. 

 – Å ta ansvar for egen tur er grunnleggende for enhver 
turopplevelse og en del av norsk fjellvett. Det vil si å 
planlegge godt og innhente nødvendig informasjon i 
forkant. Våre foreninger oppdaterer info om sine hytter 
på UT.no jevnlig og vi oppfordrer alle, som del av sin 
turplanlegging, om å ta turen innom UT.no for å sjekke 
at alt er i orden. Majoriteten av våre hytter er åpne for 
turgåere hele året, sier Mari Stephansen.

Jeg har flere ganger sett folk knuse vinduer på hytter for å ta 
seg inn i mørket og uværet. Turfolket var da ikke klar over 
at hyttene var vinterstengt. Jeg forstår at turfolk må sjekke 
åpningstider på forhånd, og at dette kan være livsfarlig om 
så ikke gjøres/sjekkes. Men jeg synes også det kan være 
livsfarlig å vinterstenge hytter uten å informere tilstrekkelig 
om det. 

23. januar lanserte DNT nye UT.no. Jeg tror jeg må ta 
noen nye søk på «vinterstengte selvbetjeningshytter».

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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NORGE HAR 23 NASJONALE MILJØMÅL

På nettstedet Miljøstatus.no kan en følge med i hva som er 
status for miljømålene. Stortinget fastsetter de nasjonale 
miljømålene, mens Klima- og miljødepartementet vedtar 
hvilke indikatorer som utviklingen skal måles på.
Ett av de 23 miljømålene det måles på, er at friluftsliv sin 
posisjon skal tas vare på og utvikles videre. 
På Miljøstatus.no er det laget en kortfattet visuell framstilling 
av måloppnåelse der det er mulig. For alle målene har vi en 
verbal omtale av måloppnåelsen samlet og av hver enkelt 
indikator. Det er pedagogisk framstilt og lett klikkbart for de 
som ønsker å dukke ned i detaljene.

ALLEMANNSRETTEN GIR DEG RETT TIL Å SYKLE

Takket være allemannsretten kan alle ferdes og oppholde 
seg i naturen. I utgangspunktet kan du fritt sykle så mye du 
vil, både på stier og veier i utmark. Befinner du deg på to 
hjul på høyfjellet, kan du også sykle utenfor stier og veier. 
I verneområder, som nasjonalparker og naturreservater, 
er det ofte egne regler for sykkel. Der må du sjekke lokale 
verneforskrifter.
Sykling i det fri omfattes av hensynsregelen som sier at du 
skal opptre hensynsfullt og varsomt. Det kan i praksis bety at 
man senker farten når man møter gående, og at det enkelte 
steder kan være greit å hoppe av sykkelen i områder hvor 
man kan skade grunnen.

FOTO: STEINAR VÆGE
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DEN NORSKE (SKANDINAVISKE) 
ULVENS OPPRINNELSE SKAL 
UTREDES 

Etter en internasjonal anbudsprosess 
ble oppdraget tildelt NTNU 
Vitenskapsmuseet. Oppdraget 
går ut på å undersøke den norske 
(Skandinaviske) ulvebestandens 
opprinnelse, både genetisk og 
geografisk, samt å undersøke spørsmål 
knyttet til hybridisering mellom ulver og 
hunder.
I ulvedebatten hevdes det ofte at det er 
satt ut hybride dyr, og at det ikke finnes 
en genetisk rein norsk ulvestamme. 
Stortinget har bedt om en uavhengig 
utredning av spørsmålet.

FOTO: WIKIPEDIA COMMONS 

FRILUFTS-

NYTT

  be t ter  
together .

T W I N  S K I N  &  T U R N A M I C ®

TWIN SKIN SUPERLITE og TURNAMIC®  er en perfekt kombinasjon med 

en topp smørefri tur- og treningsski der bindingen enkelt flyttes etter 

føreforhold. Skien har todelt fell for god føring og gli.

Husk behandling av fellen.

Finn utstyret hos din nærmeste Fischer-forhandler!

FISCHERSPORTS.COM

Ski: Twin Skin Superlite EF
Binding: Control Step-in IFP 

Care & Wax: Easy Skin Cleaner & Anti Ice Skin HF

twin_skin_225x297.Superlite.no.indd   1 15.01.2019   13:53:35
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IMPONERENDE MILJØINNSATS FRA 
NORSKE FRITIDSDYKKERE I 2018 

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB 
har Norges Dykkeforbund i tre år drevet det 
som kanskje er verdens største organiserte 
ryddeaksjon under vann. Hvert år bidrar 
dykkerforbundets medlemmer med å hente 
ut store mengder avfall fra Norskekysten. 
Over 2200 mennesker har gjennom 2018 
deltatt i ryddeaksjoner under vann. 
Ryddingen bidrar til renere hav og foregår 
på den måten at dykkerne plukker opp 
søppel under vann, på samme måte som 
de ellers kunne plukket opp en krabbe eller 
kamskjell i fangstnett.

FOTO: FREDRIK MYHRE

PREIKESTOLEN FALLER IKKE NED 
En nylig gjennomført stabilitetsanalyse av 
den berømte fjellformasjonen konkluderer 
med at Preikestolen består av solide 
bergarter. Det er Norges geologiske 
undersøkelser (NGU) som har gjennomført 
analysen. Resultatene viser at bergartene 
i Preikestolen tåler høy belastning, og at 
det ikke finnes noen sprekker som går 
gjennom hele fjellpartiet. Det gir en status 
på såkalt høy sikkerhetsfaktor, og at en 
utrasing ikke er sannsynlig i vår levetid.

ØKT FERDSEL I VINDMØLLEPARKER 

Både fra Fitjar og Smøla kommuner i hhv 
Hordaland og Møre og Romsdal fylker, meldes 
det om at bruken av områdene ved og rundt 
vindmølleparkene har økt etter at det ble veier i 
områdene . Det er NRK radio som referer til dette 
i en nyhetssending. Det antas at veiene som er 
anlagt i forbindelse med vindmølleparkene gjør 
områdene mer tilgjengelig for folk flest.
Forklaringen kan være at områdene er mest 
attraktive for de som driver det enkle friluftslivet, 
og ikke de som drar på lengre turer.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STIFTELSEN PREIKESTOLEN

FRILUFTS-

NYTT

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

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

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

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

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

ranaplast.no
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Telefon: 75 19 33 00 • post@ranaplast.no • Stibakken 5, 7562 Saksvik
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Bestil l  GRATIS KATALOG på www.folkehogskole.no 
Opptaket starter 1 .  februar,  men du kan søke nå!

Snart ferdig med videregående?  
Etter 13 år med karakterer, eksamener og forpliktelser er det  
du som bestemmer.  Hva du vil  lære,  oppleve og utforske.  
Og få puste l itt  igjen. 

                  

· 80 SKOLER
· 700 LINJER
· TO TILLEGGSPOENG
· STØTTE FRA LÅNEKASSEN

 FRA KLASSEROM  
TIL PUSTEROM
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

SKØYTETUR S.14  |  HEDMARKSVIDDA S.22  |  SVALBARD S.28
FRILUFTSPROFILEN S.36  |  FOTOGALLERIET S.42  |  VINTERSYKLING S.48  |  DOVREFJELL S.54

Å bo i telt på vinteren er ikke så dramatisk eller 
kaldt som mange vil ha det til. Med de riktige 
forberedelsene på plass kan du få det meget 
komfortabelt og behagelig. I denne avdelingen 
av magasinet Friluftsliv finner du noen gode råd 
og tips som kanskje kan gi deg den nødvendige 
inspirasjonen til å dra på telttur i vinter.

Som en kompis sa til meg for noen år siden: «Det 
spiller ingen rolle hvor du setter opp teltet. For 
inni teltet ser det likedan ut uansett.» Mye sant 
i det, men noen teltplasser er bedre enn andre. 
Det er jo bedre å våkne, titte ut av teltluka og se 
en kritthvit fjellvidde enn biler som suser rundt 
deg der du ligger midt i ei rundkjøring.

Skal du på lange ski- og teltturer i vinterkulda 
dreier det seg om tre ting; rutine, rutine og 
rutine. Gjøre de samme, trygge tingene om att 
og om att. Drilling. Øving. Bli kjent med teltet 
og utstyret.

Hvilken type vintertelt du skal velge, avhenger 
av hvor du skal på tur. Skal du telte i flere netter 
oppå snaufjellet, bør du ha et skikkelig vintertelt 
som tåler storm og uvær. Telt med innertelt er 
viktig for å unngå kondensproblematikken. 
Skal du på tur i lavlandet eller i skogen, så er 
ikke kravene til type telt like store. Men teltet 
bør være stort nok. På vinterturer er det mye 
klær og utstyr som skal inn i teltet. To personer 
på tur bør minst ha et tremannstelt.

FRILUFT

PÅ TELTTUR I SPRENGKULDA
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN LUKSUSLIV: 

Komforten kommer 
fort selv om det er 

sprengkaldt ute. Så 
snart du har fått fyrt 

opp bensinbrenneren, 
rigget teltet med 

liggeunderlag, 
sovepose, klesposer, 

matposer og annet 
nødvendig utstyr så 
er det bare luksus. 

Bedre går det ikke an 
å ha det.

Bestil l  GRATIS KATALOG på www.folkehogskole.no 
Opptaket starter 1 .  februar,  men du kan søke nå!

Snart ferdig med videregående?  
Etter 13 år med karakterer, eksamener og forpliktelser er det  
du som bestemmer.  Hva du vil  lære,  oppleve og utforske.  
Og få puste l itt  igjen. 

                  

· 80 SKOLER
· 700 LINJER
· TO TILLEGGSPOENG
· STØTTE FRA LÅNEKASSEN

 FRA KLASSEROM  
TIL PUSTEROM
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TURSKØYTING PÅ STÅLIS
TEKST OG FOTO: MARIA OG LARS LINDQVIST

Nærmest andektig skøyter vi inn mot 
fronten på breen. En drøm er i ferd med å 
gå i oppfyllelse! To svensker fra Gøteborg 
på perfekt stålis på Styggevatnet foran 
Austdalsbreen.
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STÅLIS: Drømmen går i 
oppfyllelse! Turskøyting 

nære Austdalsbreen på en 
solrik dag med stålis.
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AUSTDALSBREEN

FRILUFT  SKØYTETUR

1. ISKUNST: Maria fryder seg over alle 
de vakre isformasjonene.

2. KALVET: Før isen la seg på 
Styggevatnet hadde isbreen kalvet. 
Nå ligger restene innfryst som vakre 
kunstverk.

1
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Men hvordan havnet vi her? Turskøyting er vår 
lidenskap. I løpet av sesongen bruker vi så mye tid vi 
kan til denne interessen. Det betyr selvsagt at vi går 
veldig mye på skøyter, men også at vi studerer kart, 
værprognoser, webkameraer og satellittbilder. Det vi 
først og fremst søker er nyfryst, snøfri stålis med 5-15 
cm tykkelse. Det er den beste isen å skøyte på. 

114 SKØYTEVANN
De siste fem årene har blikket blitt rettet mot de 
fantastiske mulighetene vår nabo Norge har å tilby 
i turskøyting. Muligheter som vi mener de fleste 
nordmenn ikke forstår at de har. Men vi ser at en 
forandring er på gang og vi tror at turskøyting 
kommer til å vokse stort i Norge i fremtiden. Den 
Norske Turistforening har for eksempel nylig fått 
en turskøytegruppe i Bergen, noe vi synes er veldig 
hyggelig. Man kan allerede i dag se effekten av 
klimaendringer, som gjør at mange plasser i Norge får 
mindre snø eller at snøen kommer senere enn tidligere 
vintre. Det øker mulighetene for å gå på skøyter i en 
periode før snøen legger seg. 

Hittil har vi skøytet 114 norske vann og fjorder, 
i nesten alle fylker i Norge. En av disse er brevatnet 
Styggevatnet, som ligger høyt oppe i Jostedalen. Her 
går en del av Jostedalsbreen ned i vannet i form av 
Austdalsbreen. Dette er en av de få stedene i Norge 
hvor det fortsatt er mulig å oppleve og kanskje det siste 
stedet hvor en isbre i denne størrelsesorden er mulig å 
nå med kajakk, eller som vi kjapt begynner å drømme 
om, skøyter! 

STYGGEVATNET
Allerede i november 2014 var vi på plass ved 
Styggevatnet, men det viste seg at isen var for tynn til å 
kunne skøyte. Og allerede samme kveld kom snøen og 
«stengte» vannet for resten av vinteren. Men drømmen 
er i live! 

Vi har skaffet oss verdifull erfaring og lokale kontakter 
for de kommende år. Siden 2014 har vi fulgt med 
Styggevatnet hvert år i november måned, men det er 
mye som skal falle på plass for at man skal få en perfekt 
skøytetur. Noen år har det bare snødd helt til snøen 
fryser direkte i vannet, og det blir det ingen skøyteis av. 

1. ISKUNST: Maria fryder seg over alle 
de vakre isformasjonene.

2. KALVET: Før isen la seg på 
Styggevatnet hadde isbreen kalvet. 
Nå ligger restene innfryst som vakre 
kunstverk.

2
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Styggevatnet er et av Statkrafts regulerte vann. Frem 
til dammen i den østre enden går det en to mil lang 
anleggsvei, men den brøytes normalt ikke. Faller snøen 
mens du har bil der oppe, kan du hente bilen i juli året 
etter. Styggevatnet reguleres med 90 høydemeter og er 
dermed et av de høyeste regulerte vann i Norge. 

STÅLIS I 2018
I siste halvdel av november 2018 vokser et mektig 
høytrykk frem og legger seg over Norge. Vi befinner 
oss da i Jotunheimen, der vi blant annet trolig blir de 
første skøyteløperne noensinne som har gått på nylagt 
åtte cm stålis over Bessvatnet helt frem til Besseggen. 
Men det er en annen historie. 

Hver kveld studerer vi satellittbilder for å sjekke 
hvilke muligheter som er på gang. En kveld hender 
det! På bildet fra satellitten Sentinel ser vi tydelig 
at Styggevatnet har fått stålis. Ikke overalt, flere 
partier er åpne men nå kan det bli perfekte forhold. 

Værmeldingen lover klart og kaldt vær. Med den 
erfaringen vi har om dette området bestemmer vi oss 
for å gjøre et forsøk om to dager. 
Vår venn Even i Jostedal, som vi ble kjent med i 2014 
og som dessuten jobber på Statkraft, kan fortelle 
at veien inn er kjørbar med bil frem til «den fjerde 
svingen» under demningen. Det passer utmerket, 
derfra er det ikke langt å gå. Våre andre planer blir 
plutselig uinteressante og vi styrer bilen mot Jostedal. 

Lørdag. Er det i dag det skal skje? Skal vi få oppleve 
drømmen? Spenningen stiger i bilen på vei opp til 
«fjerde svingen.» Siste del av veien er blokkert av snø og 
is, men det er ikke langt å gå. Den 51 meter høye og 890 
meter lange dammen ligger foran oss. Hvilket syn venter 
oss når vi kommer frem? Satellittbildet har gitt oss en 
god oppfatning men man vet aldri før man ser det med 
egne øyne. Vi skimter og ser akkurat det vi hadde håpet 
på. Blendende blank stålis så langt øyet rekker. Men også 
åpne partier der vinden får bølgene til å gå høye. 

1
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Her nære dammen, nede på bunnen, er utløpstunnelen 
ned til kraftverket. Med litt fantasi kan man tenke på 
hva som kunne ha skjedd om man blir sugd inn der 
og fyker av gårde i ekspressfart ned den 40 km lange 
tunnelen som bringer vannet 1.186 høydemeter ned til 
kraftverket nede i dalen i indre del av Sognefjorden. På 
denne tiden av året er magasinet helt fullt og overflaten 
ligger på 1.200 moh. Utløpstunnelens påvirkning av 
vannoverflaten er minimal, men likevel… 

ISFLAK
Vi skøyter i vei. Det finnes noen mindre åpne partier, 
med det er ikke noe problem å skøyte mellom disse. Det 
viser seg snart at isen er stabil og trygg. Omgivelsene er 
fantastiske og fjellene speiler seg i den blanke stålisen. 
Vi går langs nordsiden og etter en stund møter vi på 
den første «kalven.» En kalv er en del av breen som 
løsner og faller ned i vannet.  Is som flyter i vann har 
bare 10 % av sin masse over vannoverflaten. Det betyr 
at en kalv som har en gjennomsnittlig masse på EN 
meter på overflaten har motsvarende NI meter under 
vann. Dette gjør at man i kajakk skal være forsiktig 
med å være alt for nære da isflaket fort kan vippe rundt. 

Men nå er det vinter og isflakene ligger innfryst og fast. 
Senere møter vi på flere fastfrosne isflak som lager 
små grupper av øyer på stålisen. Vi kommer rundt 
en odde og nå ser vi den, den mektige Austdalsbreen. 
Når vi nærmer oss møter vi åpent vann. Innsiget fra 
det høyereliggende Kupvatnet danner et stort område 
som ennå ikke er fryst til is. Det ser ut som om det er 
åpent over hele vannets bredde. Men vi skimter så vidt 
at det ligger is på den andre siden framfor isbreen. Vi 
går i land for lunsj og går et stykke opp i fjellsiden for 
å få bedre overblikk av Styggevatnet. Joda, det ligger 
is foran breen. Vi kan komme oss frem til den isen 
fra søndre side av vannet. Vi følger iskanten et stykke 
men møter problemer med alt for tynn is. Vi prøver 
så å krysse vannet lengre øst. Der går det fint, men vi 
kommer inn i et større område med «vrakis». Det er 
is som først er brutt opp av vind for så på nytt frosset 
fast i en salig røre. Slik blandet og rar is har vi aldri sett 
tidligere. Mot breen er det for tynn is og for mye åpent 
vann, så vi må gå et stykke langs land. Klokka begynner 
å bli mye og vi vil helst være tilbake ved dammen før 
det blir mørkt. Vi bestemmer oss for at isbreen kan 
vente til i morgen.

1. ETTERMIDDAG: 
Vi forlater 
Austdalsbreen og 
legger Rundeggi 
bak oss.

2. LITEN PÅ ISEN: 
Fra fjellsiden kan vi 
se at det ligger is på 
vannet i nærheten 
av isbreen. Vi vil dit!

2
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GIGANTISK OPPLEVELSE
Søndag. Det er i dag det skal skje! Vannet har minket 
med 30 cm siden i går. Isen i kanten henger men 
det er likevel ganske enkelt å komme seg på og av 
Styggevatnet. Vi er tilbake i området med vrakis. Isen 
har blitt tykkere siden i går men er fortsatt for tynn 
i retning mot breen. Vi går i land og rusler videre 
langs land. Spenningen er stor. Hva om isen ved breen 
faktisk er tykk nok til at vi kan skøyte på den? Tørr 
vi gjøre det? Å nærme seg en brefront er aldri ufarlig. 
Selv om risikoen er mindre for at breen skal kalve nå 
på vinteren, kan det likevel skje når som helst. Men… 
egentlig er det ok om vi ikke kommer helt frem til 

isbreen. Da kan vi slappe av å være fornøyd med det vi 
allerede har opplevd. 

Det viser seg at det finnes en passasje fra land og ut 
på det store isflaket foran breen. Og det flaket bærer 
oss for skøyting! Nå blir det nærmest kaos i hodet, 
men vi finner kjapt konsentrasjonen igjen. Nå trenger 
vi all den erfaring og kunnskap vi har opparbeidet 
oss gjennom årene. Det aller største øyeblikket vi har 
opplevd på is inntreffer her og nå!

Vi glir ut på isflaket foran breen og føler oss noe 
forvirret foran den gigantiske veggen av is. Først med 
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forsiktig og respektfull avstand til breveggen, men vi 
klarer ikke helt å motstå muligheten vi har til å skøyte 
helt inntil og bort til veggen. En av oss glir helt bort og 
klapper veggen litt der den er som høyest. Andektig tar 
vi inn opplevelsen og kjenner en stor takknemlighet for 
at vi fikk oppleve dette. Og en skøytetur som denne tar 
ikke slutt når vi går av isen. Opplevelsen tar vi med oss 
resten av livet. 

Se den stemningsfulle kortfilmen fra denne 
skøyteturen på: https://youtu.be/FuhjuU5-hes 

VAKKER: Austdalsbreen er 
en brearm i den nordøstlige 
delen av Jostedalsbreen i 
Luster kommune. Så vakker, 
så stor og så majestetisk. 

SKØYTETUR  FRILUFT
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VINTERTUR PÅ

HEDMARKSVIDDA
TEKST OG FOTO: THOMAS SVENDSEN

I jakten på gode vinterlige forhold for en knakende god vintertur med 
huskyen Fenris og Hel drar vi til Hedmarksvidda, nærmere bestemt 
Lavsjølia-Mållia naturreservat. Her nyter vi bål på tyri, stjernehimmel 
og nordlys – og nydelig preparerte hundeløyper.
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TROLSK LANDSKAP: En hundekjører passerer idet vi har slått camp.

Friluftsliv_Innmat_1-19_.indd   23 17/01/2019   13:52



24    FRILUFTSLIV 2019  -  1

H
E

D
M

A
R

K
S

V
ID

D
A

1

2

Friluftsliv_Innmat_1-19_.indd   24 17/01/2019   13:52



1  -  2019 FRILUFTSLIV    25

Det er mørkt, sen start. Hodelykta lyser opp løypa. Det 
glimter i snøkrystaller. Foran kjører Stian og Fenris. I 
febrilsk jakt, på bakskia til Stian, pustende og pesende er 
Hel med meg på slep. Det går oppover og innover i skogene 
i raskt tempo. Vi slukes av skogkledde åser og skituppene 
peker mot Lavsjølia-Mållia naturreservat.
Nord for Nybusjøen brenner det et bål i skogholtet ved en 
myr. Gradestokken har krypet ned til 15 blå og stjernene 
blinker klart mens nordlyset glimtes så vidt.

Vi har nettopp returnert etter et forsøk på å komme oss 
opp og inn i naturreservatet – en bomtur. Etter at vi tok av 
de nydelige preparerte hundeløypene, og skulle ta inn på 
skiløypa ved Kjeltåsen ble vi overrasket av tømmerhogst og 
skogsbilmaskinløyper hvor den upreparerte skiløypa skulle 
gå. En skikkelig ripe og nedtur. Men et knakende bål på 
tyri med gjør skuffelsen litt enklere å fordøye.

HEDMARKSVIDDA
Like nord for Hamar ligger Hedmarken og Hedmarksvidda. 
Området brer seg helt opp til Lillehammer og du kan 
fortsette videre mot Rondane om du virkelig vil på 
langtur. Vårt utgangspunkt var like ved Gåsbusetra. Herfra 
fulgte preparerte hundeløyper før vi etter hvert tok over i 
skiløypene mot Mållia.

På Mållia, blant helgeturister og hyttefolk med karbonski 
og swix-belte, farer vi forbi. Blikk og ironiske kommentarer 
som; «det der er vel ikke oppakning for helgetur, gutter.» 
Kommentarene tar vi med et smil der vi sitter malplasserte 
til, pulker pakket til randen med godsaker, bikkjer og 
fjellski med stålkanter rett ved lysløypa og spiser lunsj. 
Mållia ble trolig tatt i bruk som seter på 1100/1200-tallet.

Etter endel fjomsing på instagram kom jeg over et dagsferskt 
bilde fra Hedmarksvidda, forlokkende vinterlandskap og 
eldgamle trær. Attpåtil er det latterlige gode hundeløyper 
som peker i retningen av Naturreservatet. Og vi har en 
kompis som har flyttet inn hit, rett ved hundeløypene, for 
å drive med hundekjøring. Dermed ble det ikke vanskelig å 
velge område. Området er spesielt egnet for hundekjøring 
pga. av ivrige lokale hundekjørere som preparer løypene.

BÅLKOS
Glissen viddeskog, de mektige furugabbene strekker seg 
mot den tjukke tåka som ligger som et lokk over landskapet.
 
Toppen Gitvola, som i gammel tid ble ansett for å være 
et samlingssted for hekser og svartekunstnere kan så vidt 
skimtes i det fjerne. Ingeborg Knutsdatter ble i 1625 dømt 
og brent på bål, etter anklager om hekseri og blant annet å 
ha ridd på en geit til Gitvola. Det flate lyset oversvømmer 

landskapet og Hufsa fra mummitrollet kan dukke opp når 
som helst.
 
Under en gammel mektig gran, hvit av rim, er det gyllengult 
lys fra bålet i bålgropa. Kvelden kommer snikende og vi 
døser foran bålet. Bikkjene, storkoser seg på tur og skal 
helst ha et par timer alene i teltet før vi får komme inn og 
gi de massasje for dagens innsats.

PRIMITIV KOIE
Fenris er særing, han kan stirre deg i senk med det skarpe 
blikket. Han hører kun på Stian, men ikke med en gang. 
Først når jeg kjører av gårde med Hel begynner han å pipe 
og hyle for å komme av gårde – han liker ikke å bli kjørt ifra. 
Men når han først får motoren i gang jobber han iherdig.

Selv om jeg har kommet i godt lag med Hel, og blir vekket 
av en våt, sprellende tunge på morgenkvisten, lystrer hun 
kun Stian på kommando. Hun følger hele tiden med på 
hva Stian og Fenris gjør. Kommer de for langt frem trapper 
hun opp tempoet, kommer vi foran roer hun ned tempoet. 
Hundene er rutinerte med pulk og ski, nordisk stil. 

Hel er veldig forsiktig og usikker. Hun er veldig skeptisk 
til nye mennesker, og blir stresset av høye lyder. Det tar 
tid og godt håndlag for å bli kjent men hun er veldig 
kontaktsøkende og ytterst tillitsfull om hun bestemmer seg 
for å stole på deg. Hun er også en maskin av en spannhund, 
og kan gi i evigheter selv i galopp. Sterk til å være så liten og 
har alltid mer å gi. Hun er for usikker for kommando, og 
går vanligvis som copilot. Fenris er en langbent sprinthund 
og sjefen i flokken. Han er skarp, selvsikker type som er 
tydelig i signalene og dyktig til å kommunisere med både 
folk og spann. Han er en talentfull kommandoleder med 
sans for høy fart, men må styres av en som han er trygg på. 

Vi streber igjennom skogen, pulken velter og bikkjene 
kaver i løssnøen. Snøen er hoftedyp og vi setter oss stadig 
fast. Innimellom trærne dukker det opp en tømmerkoie. 
Sprekk i døra, hull i taket og jordgulv. En tømmerkoie med 
åpent ildsted er en helt fantastisk måte å overnatte på. Koia 
bærer preg av hyppig bruk. 

På hver side av ildstedet er det en liten brisk, passe nærme 
bålet slik at vi sovner gode og varme. Innerst inne er det 
et bord med en benk. På bordet ligger en sliten hyttebok, 
her har det ikke vært folk på flere måneder skal man tyde 
boken.

1. LITT KOS: Hel er som regel skeptisk, men ikke foran kamera.

2. ROSA HIMMEL: I hjerte av Hedmarksvidda. Dagstur i solnedgang fra gamma.

HEDMARKSVIDDA  FRILUFT
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Med god fyr i ildstedet får vi tørket våte klær og smeltet 
vann. Det er noe med å sitte foran et bål, befriende, 
varmende. 

ULVHAUGENE
Vi blir i koia noen dager. Vi har ikke dårlig tid og vil gjerne 
nyte stillheten og den behagelige følelsen av å være alene. 

Etter en to timer lang frokost foran ildstedet slipper vi Hel 
og Fenris. Vi spenner på ski og en liten dagstursekk på 
ryggen. Skituppene peker mot midten av naturreservatet, 
Ulvhaugene. På kartet ser området veldig spennende ut. 
Små hauger som brer seg utover myra. Haugene er ganske 
artige å gå på ski over i så mye pudder som det er nå, og 
dermed får vi en aldri så liten nedkjøring før vi fortsetter 
over neste haug.

Hel og Fenris viser oppriktig glede, de bakser rundt så 
snøspruten står mens tunga henger langt på utsiden av 
gapet. En varmende følelse å se. Stien sier at denne gleden 
som bikkjene viser, er nok til å få han opp på morgenen.

Store og små hauger dukker opp i terrenget, det flater ut 
men overalt er det små hauger med gamle trær på. Makan 

til flottere vinterlandskap er det lenge siden jeg har besøkt. 
Det er som å forsvinne i et av trolltegningene til Theodor 
Kittelsen, som har preget vår oppfatning av hvordan troll 
ser ut, mens man drømmer seg bort.

Trolskt, grimt og kaldt – men uendelig vakkert og 
ufarliggjort av den blå himmelen. For å dra det enda lenger 
drar vi ut etter middag, til samme sted. Vi pakker lykter. 
Sola er på vei ned og vi får se myrene fylle seg med tåke når 
sola går ned og farger horisonten.

Tilbake i koia nyter vi varmen fra flammene mens en 
stjerneklar himmel får gradestokken til å krype langt 
nedover.

Vi jobber oss sakte men sikkert tilbake til en av de første 
leirplassene. Det blir mange dager med bål og vakkert 
vinterlandskap. Snørekjøringen med Hel og Fenris går 
så det suser og bikkjene er sprekere enn antatt. Tilbake i 
hundekjøreløypene møter vi et spann i full fart, det hilses. 
Vi fyrer det siste bålet og spiser opp det som kan spises fra 
matlageret. Dermed slukkes den siste flammen og vi vender 
tilbake mot sivilisasjonen.

1 2
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1. TØMMERKOIE: En primitiv 
åpen koie bortgjemt i skogen.

2. MAGISK LYS: Utpå kvelden 
fikk et glimt av nordlyset.

3. VARMEKILDE: Naturens ro 
synker inn. Et enkelt liv.

3
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KALDE KÅR: På dager som dette frister det lite å krype ut av soveposen. Det er det 
dårlige været som gjør det gode godt, sies det. Det er en mager trøst på dager som dette.
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SNØFØYK OG BITENDE 
KULDE PÅ SVALBARD

TEKST OG FOTO: LARS PETTER MYKLEBUST

Vi var fire karer som trodde at en 
skiseiltur til Newtontoppen i april var 

en kort, grei og vårlig affære. Det fant 
vi raskt ut at ikke var tilfelle.
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1. SJARMØRETAPPEN: På vei ned 
Von Post-breen mot Villa Fredheim. 
For første gang på mange dager bryter 
solen gjennom skylaget.

2. PROBLEMLØSNING: En 
sjokoladebit løser de fleste utfordringer 
og bedrer humøret betraktelig. Det går 
nesten ikke an å ha med seg for mye 
sjokolade på tur.

NEWTONTOPPEN

Svalbard fanger raskt en skiseilers interesse. Store 
breer, slake vidder og total mangel på vegetasjon høres 
forlokkende ut. Vi var derfor fulle av forventninger da 
vi en dag i april stod i Longyearbyen. Klare for å ta fatt 
på turen til Newtontoppen, Svalbards høyeste fjell.

FRA SOL TIL UVÆR
Vi fikk skutertransport ut av Longyearbyen og østover 
inn Sassendalen. Derifra satt vi kursen nordover. En 
høy og blå himmel hvelvet seg over landskapet, og 
vinden blåste jevnt fra siden. Kilometere ble slukt og 
Longyearbyen virket uendelig langt borte. Trehus i 
alle regnbuens farger og industrien som ingen i Norge 
liker å vedkjenne seg, var byttet ut med ødemark og 
platåfjell så langt øyet kunne se. Utsikten var enorm. 
En hvit kappe av is lå foran oss, og ned til sidene strakk 
brearmer seg ut mot havet. Det er fascinerende at et 
isøde kan være så vakkert.

Ingenting varer evig. For vår del forsvant solen den 
tredje dagen, og det skulle vise seg å bli lenge til vi 
så den igjen. Samtidig ble bris til vind. Vind ble til 
kuling, og etter hvert tiltok kulingen i styrke. Vinden 
ulte. Snøføyken sto flere meter over bakken. Alt vi 
så foran oss var ett hvitt lerret, hvor det var umulig 
å skjelne mellom vidde, bresprekker og stup. Det er 
fascinerende hvordan et landskap, bare på en dag, 
forvandles fra noe av det flotteste på jord til totalt 
ufyselig.

KALDE KÅR
«Travel light, freeze at night» hadde Trygve glist i 
Longyearbyen. Bare dager tidligere hadde han sittet 
god og varm og forklart Gustav om leveregelen han 
liker å trykke til sitt bryst. «Er du klar over hvor mye 
de snøskoene veier Gustav? Du har vel virkelig ikke 
tenkt å dra de med deg over halve Svalbard? For en 
god langveisfarer gjelder det å ha minst mulig å dra 
på, være god til å sulte og seig til å gå. Det er Helge 
Ingstads ord.»
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1. VINTERKVELD: Friluftsliv 
på Svalbard er upåklagelig på 
dager som dette.

2. ENDELIG: Etter åtte dager 
på tur kunne vi strekke hendene 
i været på Newtontoppen, 1.712 
moh. Snøscooterspor på toppen 
var imidlertid et skår i gleden.

1
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Etter utstrakt argumentasjon la derfor Gustav igjen 
sine gode og varme snøsko. Nå, med stivfrosne tær i 
plaststøvler, var gliset borte og et grimt ansiktsuttrykk 
fortalte at oppsetting av telt i kuling og bitende kulde 
ikke var noe høydepunkt. Det gikk opp for oss at i 
Arktis tar ikke naturen hensyn til at det er april. Det 
var ikke spor å finne av vår.

På Svalbard er teltlivet mer komplisert enn ellers, da 
faren for å møte på isbjørn er høyst reell. Det kan fort 
bli utrivelig med en stor bamse vandrende rundt i 
leiren på jakt etter godsaker. Teltleiren beskyttes derfor 
av snublebluss. Oppsetting av snublebluss er ikke en 
strevsom affære, men en forferdelig kald en. Spesielt 
når vinden røsker i klærne og det en ønsker seg mest 
av alt er å komme seg fortest mulig ned i soveposen. 
Akk ja. Vi hadde ikke noe valg, og hver dag vi slo leir 
hutret vi mens votter ble tatt av, snubletråd rullet ut og 
kaldt metall ble skrudd sammen. Bjørnen uteble, men 
ikke Trygve. En kveld ruslet han rett i snubletråden. 
Patronen skrek og freste og alle kvakk til. Det lille 
fyrverkeriet kostet ham fem hundre armhevninger. Til 
stor fornøyelse for resten av turfølget.

Dette bringer meg inn på teltlivets og langturenes 
viktigste regel. Det er umulig å bruke for mye tid på 
å velge dine turkompanjonger. Kløneri, galgenhumor 

og underholdene historier burde vektlegges vel så mye 
som utholdenhet, viljestyrke og mot. Vel så viktig er 
det samtidig å velge turfølge med en personlighet som 
ikke er irriterende. Smatting, snorking og klaging kan 
være ille nok til vanlig. Når man i tillegg skal dele et 
telt på tre kvadratmeter i flere uker, med sure sokker 
hengene fra taket, kan det fort føre til at rifle og 
signalpistol ikke bare brukes mot isbjørn.

SKUFFELSE PÅ NEWTONTOPPEN
Vi holdt humøret oppe, selv om uværet vedvarte. Vi 
hadde for så vidt ikke noe alternativ. For det første var 
vi her frivillig. For det andre hjelper det ikke å klage, 
det ødelegger bare turen. Og for det tredje var vi på 
Svalbard for å seile. Da hadde vi vel tross alt ikke rett 
til å syte over en liten kuling. Men, det var kaldt. 
Fryktelig kaldt. Ufyselig kaldt. Brrrrrr…! Det er det 
dårlige været som gjør det gode godt sies det. Det var 
en mager trøst med neglesprett og kulde til margen.

På den syvende dagen skimtet vi endelig 
Newtontoppen gjennom snødrevet. Svalbards høyeste 
fjell er slak og rund som en jøkel og på langt nær like 
alpin som tindene i Hornsund, Prins Karls Forland og 
Atomfjella. Der skyter fjellene opp fra det gråblå havet, 
med ville stup og bratte breer. Det var likevel en stor 
opplevelse å være mitt i Spitsbergens isøde og milevis 

2
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fra nærmeste sivilisasjon der vi nærmet oss toppen. 
«Snøscooterspor» hørte jeg plutselig noen si foran meg. 
«Er det det her?» spurte en annen av oss lettere overrasket. 
Så langt på turen hadde vi ikke sett antydninger av liv. 
«Har vi slitt oss gjennom ugjestmildt terreng bare for 
å treffe på sivilisasjonens spor her ute på villmarkens 
ytterste utpost?» «Ser sånn ut» svarte Trygve. «Har jeg 
frosset konstant på tærne i en uke nå, mens jeg i stedet 
kunne sittet god og varm i en slede bak en snøscooter 
og drukket varm kakao?» bannet Gustav. «Den virkelige 
villmarkens tid er historie. Og nå fikk vi det bekreftet» 
sa en annen. Skuffelsen var stor. Et friskt drag dro over 
toppen. Vi snudde og tok fatt på hjemturen.

DRØY RETUR
Været hadde lettet såpass på sløret at vi kom oss opp på 
Newtontoppen. Det hadde imidlertid ingen intensjoner 
om å bli værende slik. Og tilbake over Lomonosovfonna 
var det tett snødrev, sterk vind og lite sikt. Det er jo som 
regel en grunn til at breene ligger der de gjør.
 
Skiseilingen krevde også sitt. Langdistanseseiling er ikke 
bare frihet og spenning, men vel så mye en prøvelse 
i statisk styrke og utholdenhet. Kroppen blir sakte, 
men sikkert tappet for krefter. En blir mo i knærne, 
mør i lårene og surrete i hodet av å holde kontroll på 
orientering og skiseil i time etter time. Spesielt når man 
ikke ser stort mer enn skituppene foran seg.

Etter tolv dager på tur skled vi ned fra Von Post 
breen og tok fatt på en drøy marsj ut Tempelfjorden 
til Villa Fredheim. Solen tittet igjen frem og lyste 
opp tilværelsen. Vi var enige om at det hadde vært 
en fin tur, men samtidig fått bekreftet at friluftsliv på 
Svalbard egner seg best med snøskuter. Villa Fredheim 
er for øvrig en gammel fangststasjon noen mil utenfor 
Longyearbyen. Her holdt Kongen av Sassen til i gamle 
dager, en fangstmann ved navn Hilmar Nøis. Vårt kalde 
eventyr nærmet seg heldigvis slutten og satte Nøis sine 
35 fangstovervintringer på Svalbard i et nytt lys. 

1. NASJONALROMANTIKK: Ingen ting varer evig, 
men på starten av turen hadde var det episke forhold. 

2. SNØ OG ATTER SNØ: Klargjøring av utstyr mens 
snøfiller laver ned.

1
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no
Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com
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NATURMANN, LIVSKUNSTNER OG LEGE 

JOHN OLAV VINGE

FRILUFTSPROFILEN  FRILUFT

TEKST: STEINAR VÆGE
FOTO: JOHN OLAV VINGE

Sammenhengen mellom god helse og friluftsliv er godt dokumentert. 
Det er på tide at aktiviteter i naturen kommer lengre opp på 

prioriteringslista i tiltak mot livsstilsykdommer.

UTSIKT: Underveis mot Volkoskogora, den høyeste 
toppen i nærhet av Troll-stasjonen i Antarktis.
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John Olav Vinge har de siste 27 årene praktisert som 
kommunelege i Lensvik i Trøndelag. Siden barndommen 
har han drevet et aktivt friluftsliv, godt over gjennomsnittet. 
 – Jeg plukker bær og sopp, fisker og jakter, padler kajakk, 
sykler og løper, driver med fjellklatring, eller er bare på tur, 
forklarer medisinmannen.

BARNAS FRIHET VAR STOR
Vinge trådte sine barnesko i Østskogen i Buskerud, i et 
byggefelt i skogkanten hvor ingen gikk i barnehage, og 
hvor friheten til barna var stor.
 – Foreldrene mine tok oss med ut i naturen lenge før vi 
selv kunne gå. Det var bærturer, soppturer og etter hvert 
fisketurer innover i fjellet. Pappa var speiderleder og dro oss 
med fra vi var små.  Alt dette formet oss som mennesker, 
gav oss naturglede og nysgjerrighet på naturen, og en 
inderlig kjærlighet.
I 2016 – 2017 var han som lege stasjonert på Troll-
stasjonen i Antarktis, hvorav ni måneder isolert sammen 
med fem andre. 

FRILUFTSLIV PÅ RESEPT
Den skotske legen Chloe Evens står bak et pilotprosjekt 
gjennomført på Shetland med såkalte «naturresepter.» 

NÅ SKAL FUGLETITTING, STRAND- OG FJELLTU-
RER, MED HELSEMYNDIGHETENES VELSIGNELSE, 
KUNNE FORESKRIVES SOM MEDISIN AV LEGER 
PÅ SHETLAND.

 Ideen med å gi natur på resept er at legene skal skreddersy 
kalendere og lister over passende gåturer til pasientene 
som skal gi helseeffekt på kropp og sjel. Dette skal være et 
supplement til tradisjonelle legemidler for pasienter som 
sliter med hjertesykdom, diabetes, stress, psykisk helse og 
andre sykdommer. Anbefaling av aktuelle turer skal skje 
i samarbeid med en interesseorganisasjon for fugler på de 
skotske øyene. 

1
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1. PÅ TO HJUL: Med sykkel i Antarktis, 
fjellet Klovningen i bakgrunnen.

2. BÅLVED: John Olav Vinge samler ved til 
et bål. Det er i naturen han samler energi 
for stressende dager på legekontoret.

3. TIL TOPPS: Klatring  i El Chorro i 
Spania.

PRIORITER TID I NATUREN
Dette er noe som John Olav Vinge kan applaudere. 
 – Jeg anbefaler ofte pasienter som sliter med stress, depresjon 
eller angst å prioritere tid i naturen, gjerne i kombinasjon med 
fysisk aktivitet. Folk med ryggsmerter og belastningsskader har 
også godt av å bevege seg på stier i skog og mark. Jeg kjenner 
selv hvor viktig naturen er for å lade batterier etter en krevende 
dag på jobben. Min favorittløpetur følger en bratt fjellsti opp 
til en varde, og deretter ned en bratt og slynget hjortesti. På en 
slik tur kjenner jeg meg levende og glad.
Dessverre henger helsevesenet etter, og har ikke mandag-til-
fredags-systemer som implementerer dette i praktisk bruk.

NATUREKSPONERING OG HELSE
Vinge viser til at det er gjort mange forskjellige 
forskningsprosjekter på feltet. «Viden om friluftslivets effekter 
på sundhed» er en dansk rapport som er en oppsummering 
av en forskningsoversikt basert på 489 individuelle studier 
om friluftsliv og helse. Rapporten viser en klar sammenheng 
mellom helse og bruk av natur.

2 3
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Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skriver: 
«Undersøkelser av hjerterytme, og andre objektive, fysiologiske og 
målbare funn viser positive sammenhenger mellom natureksponering 
og helsetilstand.”

REDUSERT MEDISINBRUK
En amerikansk forsker på evidence based arcitecture sjekket liggetid, 
bruk av smertestillende og hvor lang tid det tok før pasienten ble 
lagt inn igjen på to hjerteavdelinger som lå vegg i vegg. Avdelingene 
hadde samme betjening og samme type pasienter. Forskjellen på 
de to var at på den ene avdelingen hadde de utsikt til et tre og den 
andre til en murvegg. Han fant at på avdelingen med utsikt til treet 
ble pasientene skrevet ut før, brukte mindre smertestillende og kom 
sjeldnere tilbake.
I en annen undersøkelse på et psykiatrisk sykehus med aggressive 
gamle, fant han et spennende resultat. Avdelingen hadde et svært 
høyt forbruk av beroligende medikamenter. Han satte opp et bilde 
på 2x3 meter på en vegg i dagligstua. Bildet var non-figurativ 
kunst, og bruken av beroligende medikamenter gikk noe ned. 
Etter en måned byttet han ut bildet med mer forståelig kunst, og 
medisinbruken gikk ytterligere ned. En måned etterpå hang han 
opp et bilde av en foss og noen trær, og bruken av beroligende 
medisiner ble nesten halvert.

NATUR REDUSERER STRESS
Friluftsliv og naturkontakt som alternativ til tradisjonell behandling 
er undervurdert som middel for å redusere sykefraværet, hevder to 
lektorer ved Nord Universitet. Forskning viser at kontakt med natur 
reduserer stress, samt har positive effekter for å få syke mennesker 
raskere friske. Refleksjon og tanker får strømme på under en 
skogsvandring. Naturen kan være en stabil base i et ellers kaotisk liv. 
Naturen kan bidra til legende prosesser, samt gi mentalt overskudd 
og energi. Forskning viser at å bo nær grøntarealer gir høyere 
livskvalitet.

BARE BLÅBÆR
Det er snart gått 12 år siden sist vi var hjemme hos Vinge ved 
kjøkkenbordet hans i Lensvik. Den gangen i forbindelse med en 
TV-serie og bokutgivelse. Både TV-serien og boka «Bare blåbær» 
handlet om familien Vinge/Melands seks barn som da var mellom 
10 og 18 år. Det dreide seg om at barna hadde ganske så frie tøyler 
til å drive et aktivt friluftsliv. De fikk lov til å ligge i gapahuk, selv 
om termometeret viste minus 30.
 – Selvfølgelig kan man ikke slippe løs unger ut i naturen på egen 
hånd uten at de har erfaring og kunnskap. Det gjelder å ta ett steg 
om gangen, og samle erfaring etter hvert. Hvis vi overbeskytter 
barn, kommer ulykkene likevel i neste omgang. Jeg har selv sydd 
samtlige unger minst en gang hver, forteller han.

FRILUFTSLIV SKAL IKKE KOSTE MYE
Vinges ideologi er at det skal være enkelt å komme seg ut i naturen, 
og at vi må bruke naturen som ligger nært. Det er svært viktig å lære 
barna å bruke naturen som en arena for livsglede og rekreasjon. Det 
er en god balast å ta med seg videre i livet. 
 – Vi skal glede oss over naturen og kose oss i den. Klær og utstyr 
skal være rimelig og enkelt. Gleden vi opplever ved å se en ørn sveve 
på himmelen, maur som lager sti på bakken eller et landskap som 
åpner seg, gjør at vi blir glade i naturen. Derfor vil vi også ta vare på 
den. Å bli glad i naturen er det beste vern vi kan gi naturen – og vår 
egen helse, sier John Olav Vinge.

1

1. BÆRTUR: Opphold i grønne 
omgivelser er positivt for helsa, 
her på blåbærtur i Lensvikmarka.

2. SKITUR: På vei mot Trollhetta i 
Trollheimen.

3. PÅ ISEN: I sovepose under 
åpen himmel på iskanten av 
Dronning Maud land.
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ISFISKE 
OG FJELLOPPLEVELSER

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Isfiske kan være en kald opplevelse i de tidlige vintermånedene. 
Men med rikelig med klær, varm drikke og noe godt å bite i, kan det 

bli en opplevelse for livet for både liten og stor.
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VIDDER: Storslagen utsikt, 
stillhet og lange skygger.

Friluftsliv_Innmat_1-19_.indd   43 17/01/2019   13:53



44    FRILUFTSLIV 2019  -  1

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.
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1. LYKKE: Jentene prøver 
fiskelykken i det sola går ned og 
kulda kommer krypende.

2.FAST FISK: Ikke store fangsten 
denne gangen. Tre fine og to små, 
men fisk er fisk!

3. TELTKOS: Finnes det noe bedre 
enn å ligge i en varm sovepose? 
Stemningen er på topp når jentene 
får oppleve felleskap i et fjelltelt.

Målet for turen denne gang var Kjemsjøen i Alvdal Vestfjell. 
Et fjellvann som kun er åpent for fiske for utenbysboende i 
vintermånedene. På sommeren er det kun grunneierne som har 
fiskerett.

Vannet ligger helt oppe på snaufjellet i vakre omgivelser midt 
mellom Alvdal og Folldal. Dette er en perfekt plass for isfiske, også 
for barnefamilier, da det er kun 2-3 kilometer fra vinterbrøytet 
parkering ved Kjemsjøsetra i Sølndalen. Når far tar alt av utstyr i 
pulken klyver jentene lett opp bakkene til vannet.

Det er noe spesielt å legge turen opp hit tidlig på vinteren. Vannet 
ligger høyt til med utsikt mot majestetiske Alvdalssølen ragende i 
bakgrunnen. De korte dagene skaper en trolsk stemning og fantastisk 
fargespill over vann og fjell.

Selv om det er kort vei inn til vannet, og det på senvinteren kan 
være mange som ønsker å prøve fiskelykken, er det tidlig på året mer 
normalt å få fjellet for seg selv. På dager som denne får en oppleve 
fjellet på sitt beste!
På Kjemsjøen er du nærmest garantert fangst da vannet er et rikt 
røyevann. Men i motsetning til mange vann med røye som er 
overbefolket, har dette vannet rikt med grov fisk som til tider er 

1 3
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svært så bitevillige. Dette takket være aktivt forvaltning. På vår tur 
var ikke fisken helt på hugget. Det ble med en liten fangst av røyer 
i beskjeden størrelse. Heldigvis var det den minste jenta i flokken 
som fikk fisk først. Ikke så stor, men stor nok. Som hun selv sa; fisk 
er fisk!

Det er rart med det, men det å reklamere med muligheter for å fisk 
virker gjerne motiverende for de yngre medlemmene av familien. 
Det er liksom litt lettere å få med barna når målet er mer enn bare 
en skitur.

Vi fikk en fantastisk tur. Ferske jervspor og kaklende ryper rundt 
vannet bidro til at villmarksfølelsen ble stor. I det sola forsvant 
ned bak Sølnkletten og skyggene ble lange kom tåkedisen sigende. 
Temperaturen krøp ned mot 15-20 blå grader når natta kom. Men 
med fyr på bålet (medbrakt ved), pølser til barna og utsikt til en 
tindrende stjernehimmel er det vanskelig å ikke bli betatt av hvor 
vakkert alt er i det blå lyset! Kunsten å sikre familielykke i slike 
stunder, er å krype ned i en varm sovepose og snøre godt igjen før 
bålet ebber ut. 

Selv om det krever litt organisering å ta med barn på høyfjellet en 
vinternatt, er dette fort glemt når en ser hvordan opplevelsen og 
stemningen virker på unge barnesinn.  Dette er friluftsopplevelser 
som skaper varige minner for hele familien.

1. HVITT FJELL: Ikke vanskelig å være tålmodig i slike 
omgivelser! Majestetiske Storsølnkletten (1.827 moh.) i 
bakgrunnen.

2. VARME: Bål er lykke på slike turer. Her oppe er det dårlig 
med ved, så det tok vi med selv denne gangen!

1

2
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HARDANGERVIDDA: Dette 
bildet oppsummerer perfekt 
hva turen på vidda var: 
Skjønnhet, ensomhet, fint 
vær, imponerende landskap, 
spenning og en litt merkelig/
morsom følelse av å være der 
på en sykkel.
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Hardangervidda
TEKST OG FOTO: SANTIAGO GARCÍA MONTES

PÅ TO HJUL OVER
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Jeg drar tidlig fredag morgen før påske, og litt seinere er 
jeg på den stille veien som fører til Hardangerfjorden. 
Det regner litt denne første dagen, men været skal vise 
seg å bli fantastisk flott på resten av turen. 

Etter noen timer setter jeg opp teltet og overnatter ved 
fjorden. Neste morgen skinner sola og det er bare å 
nyte veien mot Granvin med veldig lite trafikk og noen 
fine stopp for å spise litt og drikke te. Ved Granvin må 
jeg ta av til venstre. Det er ikke lov til å sykle gjennom 
tunnelen til Hardangerbrua. Jeg omgår tunnelen ved å 
sykle gjennom Ulvik. 

Allerede på Espeland får jeg smake vinterfjellet. Det 
går opp for meg at jeg vil komme meg til vidda uten 
problem. Det er deilig og vakkert å sykle mot Eidfjord. 
For meg er det fortsatt imponerende å sykle i Norge, 
sykle gjennom fin og uberørt natur som på en særegen 
måte byr på vann, fjell, skog og snø. 

Framme i Øvre-Eidfjord må jeg finne ut om det er lov 
å sykle på gamleveien. Den går parallelt med den nye 
veien, som har mange tunneler der det ikke er tillatt å 
sykle (det kan være utfordrende å sykle lange distanser 
i Norge, spesielt om vinteren). Jeg hadde sett et skilt 
som advarte mot rasfare i hele dalen, men mannen jeg 
spør sier at han pleier å gå tur der. Det var nok for meg! 
Han anbefaler meg et sted som er egnet til å sette opp 
teltet. Det er ved hovedveien, på en parkeringsplass 
mellom to tunneler.

Neste morgen, den tredje dagen, fortsetter jeg gjennom 
det imponerende juvet. Siden veien er stengt, blir den 
ikke brøytet. Det er mye snø og stein og jeg må ofte gå 
av sykkelen. Jeg er uten tvil ved en av de vanskeligste 
strekningene på turen. Vel ute av den siste tunnelen 
kan jeg igjen sykle på hovedveien de siste kilometerne 
mot Dyranut.

Landskapet har endret seg. Det er masse snø og 
buskene viser at jeg er på vidda allerede. Siden jeg dro 
hjemmefra har jeg hatt samme tanken i bakhodet: 
“Kommer jeg til å finne et godt spor på vidda?” Hvis 
ikke var prosjektet ferdig. Jeg ser noen fargede drager 

Påsken 2018: Bergen-Hardangervidda-
Bergen på Fatbike. Planen er enkel; å dra 
fra, og komme tilbake til Bergen etter å ha 
syklet over Hardangervidda. 
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1. TELTLEIR: Det var påske og jeg syklet forbi flere 
leirer. Her er en gruppe turfolk fra Tyskland som hadde 
satt opp teltene i nærheten av Sandhaug.

2. UTSTYRET: På dekket av båten ligger alt som skal 
brukes på turen.

3. LEIRPLASS: Dagen etter å ha krysset vidda. Leir bak 
ei hytte for å få beskyttelse mot vinden i Haukeliseter.
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langt unna. Det er kitesurfere, så jeg tenker at det må 
være Dyranut. Akkurat. Nå skjer det: Skal jeg kunne 
sykle på Hardangervidda? Ja! Et stort smil vises på 
ansiktet mitt når jeg ser at sporet er perfekt. Det ser 
ut som en motorvei hvor mange snøscootere har kjørt. 
Sola skinner, det er vindstille, en kiter sier smilende 
til meg “God tur”. Nå er det bare å sykle rolig og 
nyte øyeblikket. Det er spennende, vakkert, og noen 
minutter senere er jeg helt alene på vidda. 
Jeg vet at de fleste går på ski eller kjører snøscooter til 
Sandhaug. Det betyr at snøforholdene kanskje ikke er 
gode nok til å sykle videre etter å ha passert Sandhaug. 
Jeg kommer til hytta når det begynner å bli mørkt. Jeg 
går inn for å spørre om en snarvei jeg hadde hørt om 
for å komme til Hellevassbu, men mannen jeg snakker 
med sier at om jeg vil ha så godt spor som mulig, så må 
jeg fortsette mot Litlos. Jeg setter opp teltet i nærheten 
og sjekker sporet. Det er mer enn godt nok! Det er 
et spor som er to eller tre meter bredt, og snøen er 
hard etter de mange som har gått på ski eller kjørt 
snøscootere. 

Neste morgen begynner jeg tidlig. Kaldt, men fint vær. 
Det er første gang jeg er her. Jeg oppdager platået jeg 

HARDANGERVIDDA  FRILUFT
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har hørt så mye om. Av og til sykler jeg forbi skigåere 
og teltere. Alle virker veldig overrasket. «Det er første 
gang at jeg ser en sånn sykkel på fjellet om vinteren. 
Får vi ta et bilde av deg?»

Jeg fortsetter turen og møter ikke folk før jeg 
kommer til Litlos. Derfra vender veien til venstre mot 
Hellevassbu og Haukeliseter. Motvinden er sterk og 
terrenget er nå mer kupert. Noen ganger må jeg gå av 
sykkelen fordi veien er veldig bratt, men mesteparten 
av tiden sykler jeg.  

Når jeg kommer frem til Hellevassbu, blir jeg tatt 
imot av en mann fra Danmark som jobber der. Han 
vil gjerne ha et bilde av meg. Han har jobbet der i 
mange år, men jeg er den første han har sett som sykler 
om vinteren!

Jeg hadde tenkt å sette opp teltet mitt der, men det 
er fortsatt dagslys og jeg føler meg sterk. Jeg fortsetter 
dagsetappen. Terrenget er veldig kupert og noen steder 
må jeg trille sykkelen. Fullmånen kommer frem og 

1. VAKKERT: Imponerende soloppgang nær Sandhaug. Fine 
farger, vindstille, litt kaldt men bra. Neste leir skulle settes 
opp i Haukeliseter.

2. TUNNEL: På en vei uten vedlikehold er det naturen (og 
graffitiartister) som tar ansvar for å skape andre former av 
kunst. Her i Måbødalen.

3. FULLMÅNE: Ubeskrivelig følelse å sykle på vidda med 
fullmåne: For et lys! Her mellom Hellevassbu og Haukeliseter. 
Jeg syklet forbi noen få leire, hvor man kunne høre en rolig 
samtale, en latter, en primus, en hund som visste at jeg var 
der. Ellers var det bare stillhet, lys og spenning.

4. TESTTUR: På vinterferien ble det ”testtur” fra Kirkenes til 
Alta gjennom Nord-Finland og på Finnmarksvidda.

5. UVANLIG: Bildet tatt av den hyggelige, danske 
vaktmannen som jobber i Hellevassbu. Han ble litt overrasket 
når en syklist kom susende ned bakken mot hytta.

FRILUFT  HARDANGERVIDDA
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lyset i horisonten blir lilla. Vakkert. Jeg er helt alene. 
Det er mørkt. Jeg sykler forbi et telt og en hund bjeffer 
innefra teltet. Jeg kommer til en lang nedstigning som 
går gjennom en stor og flat dal, deretter en nedstigning 
i et juv. Nok et telt passeres, stillhet, og det har blitt 
mørkt. Jeg bestemmer meg for å sykle til Haukeliseter 
denne kvelden. Lysstrålen fra hodelykta er ikke veldig 
bra og jeg kjenner ikke veien. Noen ganger er det 
vanskelig å se den neste stokken som markerer løypa, 
men jeg fortsetter. Nå er det ikke lenger landskap, bare 
en liten og svak sirkel av lys. Haukeliseter, de neste 
to eller tre timene, vil være en liten besettelse. Jeg ser 
på GPS-en. Jeg må være nær, men jeg ser ikke noe lys 
fra hytta. Jeg oppdager at jeg holder på å gå meg vill. 
Jeg ser på kartet og ser at jeg er på en annen sti. Jeg 
må tilbake. Jeg vet jeg er i nærheten av hytta, men ser 
fortsatt ingen lys. Plutselig forstår jeg alt. Haukeliseter 
ligger lenger nede i dalen og jeg har bommet på veien. 
Klokken 22.00 kommmer jeg frem til Haukeliseter. 
30 timer har gått siden jeg forlot Dyranut. Det ble en 
lang og strabasiøs dagsetappe. Natten tilbrakte jeg bak 
ei hytte. 

Neste morgen begynner jeg å tråkke hjemover. Et par 
kilometer senere er min frykt bekreftet; jeg kommer til 
en veldig lang tunnel som er forbudt for syklende og 
det er alt for mye snø til at jeg kan gå rundt tunnelen. 
Jeg vurderte et par minutter om jeg likevel skulle sykle 
gjennom tunnelen, men den er veldig smal og lang. Et 
kamera villle fange opp min ulovlige tunnelpassering. 
Også er påsketrafikken farlig tett og stor. Jeg bestemmer 
meg for å haike gjennom tunnelene. 

Olsen, en veldig hyggelig mann fra Stavanger, stopper 
og tar meg med til enden av den siste tunnelen. 
Istedenfor å gjenta veien fra Hardangerbrua (det var 
den eneste måten å komme til Bergen uten å ta en 
ferge), sykler jeg gjennom Jondal og Os ved å bruke to 
ferger; på den måten vil jeg i hvert fall bli kjent med 
et nytt område i Norge. Det er rolig på veien, været er 
fint men jeg blir stadig mer sliten.
Jeg kom hjem til Bergen midt på natten. En flott 
sykkeltur var ved veis ende, og jeg fikk oppleve byer, 
daler, fjorder, fjellpassasjer og et imponerende platå. 

5
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EN
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FORTRYLLENDE

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

SØRFRA: Her går vi mot inngangspartiet 
til Storstyggsvånådalen. Til venstre står 
Storstyggsvånåtinden med sine 2.209 moh.
Foto: Bjørn A. Esaissen
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FRILUFT  DOVREFJELL

Alle som har kjørt bil eller tatt tog over Dovrefjell har 
skimtet Snøhetta-massivet langt der inne på Hjerkinnsletta. 
Storstyggsvånådalen ligger på baksiden, eller vestsiden, av 
Snøhetta.

Man føler seg bitteliten her inne blant spisse topper, isbreer 
og svarte vegger som er revet i stykker av is og vind gjennom 
tusener av år. Storstyggsvånådalen danner en passasje mellom 
fjellkjedene Snøhetta-massivet og Svånåtindene. Dalen ligger 
lett tilgjengelig, selv om det er en meget drøy dagsmarsj inn 
dit. Likevel er det de færreste som tar turen gjennom dalen 
vinterstid. Det har alltid vært den merkede og letteste ruta opp 
til Snøhetta som har vært det store målet for fjellturister som 
besøker Dovre.

VEIEN INN 
Har du ikke vært på skitur inne i denne dalen, så har du gått 
glipp av en fenomenal fjellperle. Sist vinter bodde vi i telt i 
Storstyggsvånådalen. Fire netter og fem dager. Det var stabilt 
vær med rundt 25 minusgrader. Helt vindstille. Knallblå 
himmel og sol. På de fem dagene så vi kun ett menneske. 
Lenger borte ved turisthyttene Reinheim og Åmotdalshytta 
var det langt større folketrykk. Dit ville ikke vi. 

Den enkleste og raskete ruta inn til Storstyggsvånådalen 
er å starte fra Hjerkinn. Det er kjedelig og monotont å gå 
langs Snøheimveien vestover i retning Snøhetta, men det er 
den mest effektive transportetappen. Det er en jobb du bare 
må ta dersom du vil inn på baksiden av Snøhetta og telte i 
Storstyggsvånådalen. 

I perioden slutten av juni til begynnelsen av oktober er det 
satt opp skyttelbuss fra Hjerkinn og inn til Snøheim. Når 
Forsvaret regjerte på Hjerkinn var det mulig å kjøre bil 
innover på Snøheimveien. Nå er forsvarsanlegget nedlagt 
og skyttelbussen kjører ikke om vinteren. Skal du innover 

1

Friluftsliv_Innmat_1-19_.indd   56 17/01/2019   13:54



1  -  2019 FRILUFTSLIV    57

DOVREFJELL  FRILUFT

1. OPP MOT DALEN: På vei opp til 
Storstyggsvånådalen fra den lille hytta 
Maribue. Et trangt parti med ei diger 
snøfonn passeres.
Foto: B. Risan

2. RIGGING: Formiddagens solstråler 
varmer godt. Det er behagelig å tømme 
telt og klargjøre alt for ny dagsetappe i 
slikt vær. Men kaldt var det, minus 25 
grader.
Foto: Bjørn A. Esaissen

3. AMBOLTEN: Det karakteristiske 
fjellet Larstind (2.108 moh.) er formet 
som en ambolt. Larstind er den siste 
jomfru blant Sør-Norges stortopper. 
Larstind ble besteget første gang av 
Bror Wessel Bommen i 1932.
Foto: B. Risan
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Hjerkinnsletta vinterstid er det bare å spenne på seg ski og 
pulk og ta jobben med denne lange transportetappen. 

Etter ca. åtte kilometer (ved Svånålegeret) tar du av fra 
Snøheimveien og går mot sør og Maribue. Strekningen til 
Maribue er på ca. syv kilometer. Du kan enten følge elva 
Svoni eller gå på den gamle anleggsveien som Forsvaret i sin 
tid brukte. Fra Maribu vender du nordvestover og starter den 
slake oppstigningen mot Storstyggsvånådalen. 

Oppstigningen mot inngangspartiet til Storstyggsvånådalen er 
spektakulær. Et stykke opp i den første motbakken skimter du 
den første, spisse fjelltinden. Den taggete fjelltoppen ruver så 
voldsomt mot blåhimmelen at du blir målløs. Det er nesten 
slik at man lurer på om man har havnet i Alpene.

INNE I DALEN
Du kan gå inn i dalen enten fra sørsiden eller fra nordsiden. 
Uansett blir du klemt inne mellom de taggete Svånåtindene 
på vestsiden og det kolossale Snøhetta-massivet på østsiden. 
Inntar du dalen fra nordsiden kommer du opp en meget 
bratt snørenne fra Åmotsdalen. Langt flatere og snillere er 
det fra sørsiden, der du kun har lange slake oppoverbakker 

FRILUFT  DOVREFJELL

2

1

1. SPISS: Den taggete 
fjelltoppen ruver 
så voldsomt mot 
blåhimmelen at du blir 
målløs. Det er nesten slik 
at man lurer på om man 
har havnet i Alpene.
Foto: Bjørn A. Esaissen

2. ØVERST: På 
1.800 moh. er du på 
det høyeste punktet 
på nordenden av 
Storstyggsvånådalen. 
På begge sider hersker 
taggete fjelltopper på 
over 2.000 moh.
Foto: B. Risan
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fra Hjerkinnsletta. Det ligger fire vann inne i Storstyggsvånådalen. To av 
vannene må du gå over på vei gjennom dalen. Det er høydeforskjell mellom 
vannene, og det gjør turen til en tripp-trapp-tur. Sørfra: Først går du opp en 
stigning til det første vannet, så går du over vannet og bort til neste stigning, 
så går du over vann nummer to og møter enda en stigning. Vel oppe på det 
høyete platået ser du karakteristiske Larstind på høyre side, østsiden. Helt 
øverst i kløfta innerst i dalen får du en fenomenal utsikt. Synet vestover 
mot Skrymtheimen og Sunndalsfjella virker fristende. Videre innover i 
Skrymtheimen kan du gå i dagevis fra fjell til fjell. Urørt, mennesketomt, 
fjellrev, moskus, villrein og milevis med fjell og daler. 

TELTPLASS
Inntar du Storstyggsvånådalen fra sør lønner det seg å slå leir ved det åpne 
partiet før inngangen til dalen, altså på sørsiden av Vesttoppen på Snøhetta. 
Setter du opp teltet inne i selve dalen får du verken morgensol eller 
kveldssol. Fjellrekkene på vest- og østsiden skjermer for alt sollys. De deilige 
solstrålene er mer enn velkomne når gradestokken viser 20-30 minusgrader.  

LARSTIND
Den Norske Turistforenings årbok fra 1952 ble i sin helhet tilegnet 
Dovrefjell. I en artikkel i boka skriver Nils A. Sørensen: «Av Store 
Langsvasstind og Larstind, Storstyggsvånådalens praktfulle nordportal, er 
det bare Langvasstindens høyeste topp synlig fra allfarveien over Dovrefjell 
som en liten skarp kjegle over vestranden av Snøhetta. Men la denne skarpe 
kjegle friste deg inn i denne fortryllende dal, hvor bre og tind speiler seg i 
irrgrønne tjern. Her vil du finne vestlandsk villhet og Dovrisk kraft forenet 
i den store alpine syntese.»

Det karakteristiske fjellet Larstind (2.108 moh.) er formet som en ambolt. 
Larstid er den siste jomfru blant Sør-Norges stortopper. Larstind ble 
besteget første gang av Bror Wessel Bommen i 1932.

TELTKOS: Minus 25 grader, 
fullmåne, vindstille og fargerik 
kveldhimmel i øst. Primusen 
freser og kvelden kan komme.
Foto: B. Risan 

Friluftsliv_Innmat_1-19_.indd   60 17/01/2019   13:54



1  -  2019 FRILUFTSLIV    61

TURTEKNIKK S.62  |  FLAGGSPETT S.64  |  OTER S.66  |  GO’BITEN S.72

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Årets turbok fra Trondhjems Turistforening heter ”17 bratte turer midt i Norge”. Stadig flere oppdager den berusende 
følelsen det gir å bestige fjelltopper eller suse utfor flotte nedrenn på ski. I boka får du tips og inspirasjon til bratte 
turer og eventyrlige opplevelser i midtnorske fjell. Her får du forslag til turer, beskrivelser av såkalte ”bratteldoradoer” 
og artikler som tar for seg ulike temaer knyttet til bratt friluftsliv. Boka er rikt illustrert med bilder og kart.

Tur 1. Store Trolla , Trollheimens høyeste fjell

Tur 2. Ukestur innom topper og rygger i Trollheimen

Tur 3. Ryggtur over Kringlehøa og Renndalskammen

Tur 4. Trollheimen på tvers

Tur 5. Varierte og luftige turer over Gjevillvasskamban

Tur 6. Ryggturer over Skjerdingfjellet og Snøfjellet

Tur 7. Todagers skitur om Tohatten og Slanglifjellet

Tur 8. Vandring langs Storlifjellryggen 

Tur 9. ”Haute route” i Fongenmassivet

Tur 10. Den lille Syltraversen 

Tur 11. Slottsrenna og Djevelspinaklene rundt 

Tur 12. Topptur til Bandaklumpen

Tur 13. ”Norge på tvers” over tinder, topper og rygger

Tur 14. Skardsfjelltraversen

Tur 15. Skarvanmassivet på langs

Tur 16. Ekkertinden, Trollheimens svar på Preikestolen

Tur 17. Ryggvandring over Tustnastabban

17
PENSUM

BRATTE TURER
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UNNGÅ KONDENS 
I VINTERTELTET

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Vi har vel alle våknet i teltet og sett is, rim og vanndråper i taket. 
Dette betyr ikke nødvendigvis at teltduken lekker, men skyldes trolig 
kondens.

Her får du en forklaring på hvorfor kondens oppstår og noen tips om 
hva du kan gjøre for å redusere kondensproblematikken.  

Kondens dannes i teltet når den varme lufta inne i teltet møter den 
kalde lufta utenfor teltduken. Dampinnholdet i lufta blir større enn 
hva lufta klarer å holde på og vanndråper og rim dannes. 

Dette oppstår spesielt på kalde vinterturer. Da legger det seg ofte 
is og rim på yttersiden av innerteltet og på innsiden av ytterteltet. 
Rimlaget ryr ned når du kommer i kontakt med innerduken. Er det 
plussgrader utendørs blir innerteltet vått og det kan dryppe vann på 
soveposen og klærne. Kondens dannes også lett mellom bunnduken 
i teltet og liggeunderlaget.

Kondensproblematikken øker ved høy luftfuktighet og/eller lave 
temperaturer. Kondens avsettes på kalde flater, og på et telt er yttertelt 
og bunnduken mest utsatt. Når ytterteltet rister og blafrer i vinden, 
vil kondensen innsiden av ytterteltet falle ned på taket av innerteltet.

Ved bruk av stormmatter på vinterstid er det ekstra viktig å bruke 
ventilasjonsventilene, siden det ikke kommer inn luft nedenfra når 
stormmattene er gravd ned.

DET ER HOVEDSAKELIG TRE KILDER TIL KONDENS I ET TELT:
1. Turfolkene som er inne i teltet (utåndingsluft, våte og fuktige klær)
2. Luftfuktigheten og forholdene på bakken. 
3. Smelting av snø, og koking og steking av mat. 

SLIK KAN DU REDUSERE KONDENSPROBLEMATIKKEN VINTERSTID: 
1. Bruk alltid innertelt på vinterturer. 
2. Ha med børste og børst av all snø fra klær og sko før du går inn i 

teltet.
3. Smelt snø og lag mat i ytterteltet. Bruk lokk på kasserollen.
4. Åpne lufteventilen og sett inngangsdøra på gløtt. Det kan bli kaldt å 

sitte der med bena nedi kuldegropa, men det må du bare hoklde ut.
5. Fyr hardt, godt og lenge inne i teltet. Da fjernes det meste av damp 

og fukt før du kryper ned i soveposen. 

PENSUM  TURTEKNIKK

1. RIM: Det er ikke til å unngå 
å få is og rim på innsiden av 
teltduken på kalde vinterturer. Men 
noe kan du gjøre for å redusere 
kondensproblematikken.

2. MATLAGING: All snøsmelting og 
matlaging bør gjøres i ytterteltet. 
Lukk glidelåsen til innerteltet, åpne 
lufteventilen og ha glidelåsen i døra 
på gløtt. Det kan bli noe kaldt på 
føttene å sitte der i en halvtimes tid 
men det må du bare holde ut.

3. MÅ HA VARME: Fyr med renset 
bensin om vinteren. Gass fungerer 
ikke i sprengkulda. De fleste 
teltprodusenter advarer mot bruk av 
brennere inne i teltet. Det er derfor 
ditt eget ansvar å passe på og 
vurdere hva som er trygt. Men når 
det er styggkaldt og vinden uler der 
ute, må du ha en varmekilde inne 
i teltet. Dessuten er varme og kos 
en viktig faktor på kalde vinterturer. 
Øvelse gjør deg ikke nødvendigvis til 
mester, men du blir mer erfaren og 
får mer kunnskap etter repetisjoner. 
Når du har flyttet brenneren inn i 
innerteltet er det hovedsakelig en 
regel som er viktig: Kun rolige, veldig 
kontrollerte bevegelser og glem 
aldri brenneren! Teltbrann kan få de 
alvorligste konsekvenser.
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1. KONGLE: 
Flaggspetten kan ha 
flere slike konglesmier i 
sitt leveområde.

2. FRØKEN 
HAKKESPETT: Dette er 
en hunn som har funnet 
animalsk føde i en 
gammel stubbe av bjørk.

3.FRØMAT: Når kongla 
er kilt fast i konglesmia, 
kan flaggspetten bruke 
nebbet til å få tak i 
frøene.

FLAGGSPETT 
– SKOGENS SMARTING

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Flaggspetten er et eksempel på at fugler tar i 
bruk redskap for å skaffe seg føde. Dessuten er 
den en av skogens mest staslige fugler.

Flaggspetten er smart når den skal få tak i 
frøene som sitter inne i furukongla. Den setter 
fast kongla i ei spalte i den tørre trestammen. 
Spalta har flaggspetten meislet ut med nebbet 
på forhånd. Når kongla er kilt fast, behøver ikke 
fuglen å holde kongla fast med føttene. De skarpe 
klørne må være fri for å kunne klorer seg fast 
til den loddrette trestammen. I sitt leveområde 
kan spetten ha flere slike konglesmier, som 
anretning kalles. Jeg fikk anledning til å følge en 
flaggspett på en runde med matauke, der flere 
slike konglesmier ble tatt i bruk.

Det var lyden av flere korte serier med hamring 
et sted inne i skogen, som avslørte flaggspetten. 
Av lyden forstod jeg hva den drev på med, og 
begynte å gå etter lyden. Jeg oppdaget fuglen 
på en gammel, død furustamme, hvor den 
hamret løs på ei kongle i konglesmia. Mellom 
serier med hamring, ble det stille etter hvert som 
fuglen plukket ut frø fra kongla.
 

Så fløy den og ble borte ei kort stund, før den 
vendte tilbake med ny kongle. Neste gang den 
fløy bort kom den ikke tilbake. Men snart hørtes 
hamring på nytt, litt lengre inn i skogen. Enda 
en gang gikk jeg etter lyden til jeg fant igjen 
fuglen. Slik fulgte jeg etter flaggspetten på fem 
forflytninger. På siste plassen kunne jeg sitte tett 
på og se at fuglen hentet nye kongler i nabotreet. 
Flaggspetten var så opptatt med sitt at den ikke 
brydde seg om at jeg var i nærheten. Slik fikk 
jeg en fin og spennende naturopplevelse med 
flaggspetten, der jeg erfarte at spetten hadde flere 
konglesmier å velge mellom i sitt leveområde.

Flaggspetten er den vanligste av spettene, 
og finnes som hekkefugl nord til Saltdalen. 
Tyngdepunktet er på Sør- og Østlandet, gjerne i 
gammel løv- og blandingsskog. I vinterhalvåret 
skifter den fra animalsk føde til å spise konglefrø. 
Hunnen skilles fra hannen ved at hunnen 
mangler den røde flekken i nakken. 

FLAGGSPETT  PENSUM
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NYSGJERRIG OG 
KJEMPEDYKTIG TIL Å FISKE
TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Det var ikke rent få fisker av ganske stor størrelse denne oteren i fjæra 
ved Sunndalsøra fanget og spiste. Den var både nysgjerrig og litt sur, 
siden den hadde unger like ved.

Håsøran heter våtmarksområdet der lakseelva 
Driva renner ut ved Sunndalsøra. Det er ett av 
Sunndal kommunes foreslåtte turområder, med 
fint tilrettelagt tursti. Men er man interessert i 
dyr og fugler, kan et besøk ut ved fjære sjø bli 
litt av en opplevelse.

FLOTT STED FOR OPPLEVELSER
Både havørner, vandrefalker, gravender og 
en rekke andre fuglearter er hyppig innom. 
Området er dessuten kjent habitat for den 
sjeldne temmincksnipa på våren. Men denne 
gang dukket plutselig en velvoksen oter opp. 
Oppdaget den først i teleskopet. Så var det å 
liste seg på kloss hold på glatte steiner. Beveget 
meg bare mens den dukket. Men veldig glad for 
at jeg ikke satte meg ned. Den var nemlig ikke 
særlig begeistret for å bli forstyrret. Den fulgte 
etter da jeg snudde og trakk meg unna.

TOTALFREDET
Verdifull pels og skuddpremier satte 
oterbestanden i fare. Den har gått sterkt 
tilbake i hele Europa siden 1950-tallet. Dette 
skyldes både miljøgifter, vannreguleringer, jakt 
og påkjørsel av biler når oteren krysser veier. 
Noen zoologer mener at spredning av mink 
siden 1950-åra har påvirket oterens bestand, 
men dette er ikke avklart. Andre hevder at 
oter utkonkurrerer mink når de lever i samme 
område. Oteren var jaktbar fram til 1970, men 
ble fredet i 1972 på Østlandet og Agder, i 1979 
på Vestlandet. I 1982 ble oteren totalfredet, 
gjennom ratifiseringen av Bernkonvensjonen. 
Da fantes det nesten ikke oter sør for Nordland.

NORGE VIKTIG FOR BESTANDEN
Siden har arten restituert seg, og den norske 
oterbestanden var i fremgang fram mot 1995, 
særlig fra Møre og Romsdal og nordover, for 
deretter å flate ut mot tusenårsskiftet. Etter det 
har bestanden hatt en litt negativ trend, spesielt 
i perioden 2006–2010. Hvor mange dyr som 
finnes her vet ingen med særlig stor grad av 
sikkerhet, men den negative trenden kan ha 
snudd.  Den norske oterbestanden er svært 
betydningsfull og utgjør mellom 5 og 25 prosent 
av den europeiske totalbestanden. Derfor har 
Norge et spesielt forvaltningsansvar for oteren, 
som både omfattes av Bernkonvensjonen og 
CITES (Washingtonkonvensjonen). I Norge 
ble det i 2012 startet et pilotprosjekt for å 
kartlegge innlandsoteren i regi av Norsk institutt 
for naturforskning (NINA). Folk som ser oter, 
oppfordres til å sende inn registrering på: www.
artsobservasjoner.no

GLEDELIG NYHET
Det ble etablert et overvåkingssystem for oter i 
2012, hvor landet er delt inn i ruter på ni ganger 
ni kilometer. I hver rute leter forskerne etter 
avføring under bruer, for å få bekreftet/avkreftet 
om det er oter i det aktuelle området.
Nå kan NINA for første gang sende ut et 
nyhetsbrev om at oter nå offisielt er registrert 
i Lierne, ved grensa mot Sverige nordøst i 
Trøndelag.
 – Lierne kommune var ikke kartlagt før. Her 
fant vi spor under 6 av 49 undersøkte bruer, 
men kun 26 av dem var egnet for å finne spor av 
oter. For oss var det positivt både å få bekreftet at 
det fins oter der, og at metoden for kartlegging 
fungerer, sier Jiska van Dijk, forsker i NINA.

PENSUM  OTER
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SUNNDALSØRA

VANDRER LANGT
Fra ferske ekskrementer kan man trekke ut 
DNA-materiale som gir informasjon om 
individ og kjønn. Det bidrar igjen til å estimere 
størrelsen på lokale bestander av oter. Oteren 
kan vandre langt, så lenge det fins vannveier. 
Den beveger seg både i vassdrag og langs kysten. 
Særlig hannene er reiselystne, når de leter etter 
en partner. Så langt har forskerne funnet oter 
i samtlige områder de har undersøkt i Norge, 
men fortsatt gjenstår å kartlegge cirka 30-40 
prosent av landet vårt.  
 – For å få en best mulig oppdatert oversikt, er vi 
avhengige av at folk registrerer observasjonene 
sine, sier van Dijk.

OTER  PENSUM
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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

Et lett snøfall er ikke nok til å skjule klimaendringene. Det blir 
kortere vintre. Mulighetene til å bygge snømann, ake, gå på ski og 
skøyter blir færre. Utnytt de sjansene som byr seg. Januarregnet er 
ikke lenger forbeholdt ytre kyststrøk.

Vinterfriluftslivet betyr mye for livskvalitet. Skiturer blant 
snøtunge trær. Knitrende kulde under skoa ei stjerneklar natt. 
Frydefulle hyl fra akebakken. Stoltheten når snømannen er 
ferdig. Is og snø lokker fram lekelysten hos mange som for lengst 
trodde de var «voksne». Tapet av vinterdager er sårt.

Likevel er tapte vinterdager egentlig bagateller i forhold til andre 
konsekvenser av klimaendringene. Tørke, flom, havnivåstigning, 
ødelagte avlinger, planter og dyr som dør ut, mennesker i nød 
og på flukt. Lista er lang og vond. Den arten som er årsak til 
klimaendringene bør skamme seg. Eller gjøre noe med det. For 
menneskeskapt innebærer også at mennesket både har et ansvar 
for og mulighet til å gjøre noe med det.

Friluftsliv kan være en del av den løsningen. Økt forståelse for 
sammenhengen mellom natur og menneske er nødvendig for 
demokratisk omlegging til et bærekraftig samfunn. Da er det 
viktig at vi tar med barna ut. Lar de ha det gøy, oppdage og 
oppleve natur, bli glad i den og etter hvert forstå sammenhenger. 
Naturen er barns viktigste aktivitets- og læringsarena. Vi må 
sørge for naturområder der barna er – nær barnehager, skoler og 
boområder. Det gir håp når miljøbevisst friluftslivsungdom setter 
gjenbruk og reparasjon på dagsorden, vil ha utlånssentraler med 
friluftslivsutstyr, arrangerer byttedager, snakker ned utstyrshysteri 
og kjøpepress og stiller spørsmål ved om vi trenger flybillett for å 
ha de beste opplevelsene i livet.

Et nytt år er en god anledning for oss alle til å tenke nytt. Det 
gir oss nye muligheter, og kan være særdeles nyttig for oss sjøl, 
miljøet og klimaet. Godt nytt år i friluft!

NYTT ÅR – 
NYE MULIGHETER?

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

VINTERPADLING
TEKST: MAGNE EKKER, TROLLFJELL FRILUFTSRÅD
FOTO: HANS OLAV ELSEBØ

Vinteren er for mange en tid for lite aktivitet på vannet, 
men du trenger ikke legge kajakken i vinteropplag selv om 
badevannstemperaturen forlengst er blitt ensifret. Kler du deg 
riktig, padler sammen med andre og følger sikkerhetsreglene 
kan vinterpadling by på helt fantastiske naturopplevelser.

Det er derfor viktig å ha 
sikkerheten i høysetet og bruke hodet. Noen få grader i vannet 
gir ikke rom for lengre svømmeturer.

I det ligger det en stor sikkerhet. I hvert fall 
hvis dere kan kameratredning. Husk å ikke padle lenger fra 
hverandre enn at dere kan kommunisere. Hjelp til å entre 
kajakk, samle utstyr og varsle om hjelp ved behov kan være gull 
verdt i en nødsituasjon. 

Sikkerhetsutst Du bør ha med en vanntett pose med varmt tøy, 
varm drikke, håndpumpe, årepose og en varselfløyte i plast. 
Ved dårlig vinterlys (mørketid i Nord-Norge) bør du ha med 
lys/lanterne og refleks.

er kanskje den viktigste 
redningsteknikken ved vinterpadling. Selv om du blir kald etter 
en kjapp tur rundt, unngår du i hvert fall unødig nedkjøling 
ved å bli liggende i vannet. Padler du alene, hold deg alltid 
nært land. Tro ikke at du kan svømme langt i kaldt vann.

Uansett hvor trygg du er på rulla, bør du kle deg med 
et mulig bad i tankene når du padler om vinteren. En tørrdrakt 
som er vanntett og et godt ventilerende materiale å foretrekke. 
Våtdrakt eller tørrtopp- og bukse fungerer også godt. Husk 
hender og hode! Ved redning skal du ha et hode som gjør de 
riktige tingene, og hender/fingrer som det er krefter i.

Kald vannsprut har en farlig nedkjølende effekt! 
Kle deg godt under yttertøyet. 

Er det mange minusgrader kan det legge seg is på kajakken. 
Dette kan være farlig, kajakken blir tung og ustabil. Kom deg 
til land hvis dette skjer.

   Belønningen er 
vinterturer på blikkstille vann, med noen få minusgrader i 
lufta og en lav sol som snart erstattes av den blå timen. Og om 
vinteren er det få andre båter på vannet. 

VINTERPADLING HAR ET FAREPOTENSIAL.

TENK SIKKERHET OG FORBERED DEG GODT!

GOD TUR!

ISING. 

KALD BØLGESPRUT.

KLE DEG RIKTIG.

EN GODT INNØVD ESKIMORULLE

SIKKERHETSUTSTYR.

PADLE MED ANDRE.

1.Vinteren er for mange en tid for lite aktivitet 
på vannet, men du trenger ikke legge kajakken 
i vinteropplag selv om badevannstemperaturen 
forlengst er blitt ensifret. 
Foto: Hans Olav Elsebø

2. Vinterpadling på Helgeland er vakkert 
men har et farepotensial og det er viktig å ha 
sikkerheten i høysetet. Noen få grader i vannet 
gir ikke rom for lengre svømmeturer. 
Foto: Hans Olav Elsebø

1

2
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DEN SMALE STI?
De fire siste årene har Gjensidigestiftelsen og fylkeskommuner over hele landet 
investert 100 millioner kroner og merket 40.000 kilometer turstier i nærom-
rådet der folk bor, gjennom det som kalles Turskiltprosjektet. Friluftsrådene 
er blant dem som har gitt faglig støtte til prosjektet. Nå skal hele stiNorge 
samles til en avsluttende stikonferanse i Bergen. Morten Dåsnes, daglig leder i 
Friluftsrådenes Landsforbund sier at det på konferansen vil bli presentert virke-
midler og redskap for stien videre etter at Turskiltprosjektet nå er i havn.  

ØKENDE INTERESSE
Stikonferansen som ble første gang arrangert i 2015 og DNT og Friluftsrådenes 
Landsforbund som er to av arrangørene av konferansen merker en økende 
interesse og bevissthet rundt stiens betydning. Målet med konferansen er å vise 
stiens betydning, og at tilrettelegging av turstier har en grunnleggende betydning 
for menneskers opplevelse og forståelse av naturen.

Turskiltprosjektet er et stort spleiselag for en bedre folkehelse. Ambisjonen har 
vært å gjøre det enklere for alle å gå på tur i nærområdet. I årene 2014 til 2017 
er det på landsbasis laget 63.900 unike turskilt og 7.300 informasjonstavler, nær 
100.000 frivillige arbeidstimer har gått med til å montere skiltene, og det er søkt 
om over 10.300 grunneiertillatelser til å skilte og merke turruter over offentlig 
og privat eiendom.

Konferansen arrangeres i Bergen 12. og 13. mars i samarbeid mellom DNT og 
Friluftsrådenes Landsforbund, Gjensidigestiftelsen, Hordaland fylkeskommune, 
Bergen kommune, Bergen og Hordaland Turlag, Bergen og Omland Friluftsråd 
og Miljødirektoratet.

MÅLENE FOR KONFERANSEN ER 
• Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
• Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
• Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
• Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
• Oppsummere og feire resultatene av Turskiltprosjektet
• Presentere virkemidler og redskap for stien videre etter turskiltprosjektet 

Du kan ennå melde deg på ved å gå på ved å gå inn på konferansens 
sider på www.friluftsrad.no
Påmeldingsfristen er 1. februar.

DEN VIKTIGE TIMEN!
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) deltok like før 
jul sammen med 10 andre organisasjoner i en 
stor markering foran Stortinget for hvor temaet var 
«Fysisk aktivitet i skolen i teori og praksis».

FL viste sammen med de andre organisasjonene, at hvordan 
få til mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, er et spørsmål som 
mange er opptatt av.

På markeringen foran Stortinget viste elever fra St Sunniva 
skole i Oslo hvordan læring kan foregå i praksis. 

NOE AV DET SOM BLE SAGT: 
• Norsk Friluftslivs Lasse Heimdal sa på vegne av alle sine 

medlemsorganisasjoner deres mål er at fysisk aktivitet blir 
en del av skolehverdagen - hver eneste dag. 

• Per Hanasand styreleder i DNT understreket med tyngde at 
naturen er det det beste klasserommet og at de mener dette 
er noe alle elever bør ta del i.

• Morten Dåsnes daglig leder i FL sa i sin appell at 
friluftsrådene vil fokusere på mulighetsrommet som allerede 
ligger der ved den enkelte skole for å få til en time fysisk 
aktivitet i skolen hver dag.

VERKTØYKASSA ER FULL
FL presenterte Høstingsheftet og sju hefter om ”Læring 
i friluft” der oppgaver i alle fag er relatert til klassetrinn og 
kompetansemål. Alle som vil bruke naturen som læringsarena 
kan velge mellom flere hundre aktivitetsforslag og oppgaver 
basert på friluftsrådenes arbeid med ”Læring i friluft”. 

Videre fortalte FL om ”Stedsbasert læring” som gir skolene 
mulighet til å kartfeste utelærestedene og linke aktuelle 
læringsopplegg til disse i en helt ny digital løsning. Dermed 
blir det enklere for alle lærere å bruke naturen som læringsarena 
med gode opplegg tilpasset skolens muligheter. 

Etter endt markering utenfor ble det seminar innenfor 
Stortingets vegger med mer faglig påfyll for interesserte 
politikere.

S
tikonferansen 2019 program

forside.

Slik kan det enkelt gjøres. Elever fra St Sunniva skole i Oslo 
hvordan læring kan foregå i praksis. 
Foto: Asgeir Knudsen
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ANNONSER

SKARPNES HAR LEVERT NORGES 
TETTESTE TAKSTEIN SIDEN 1919 

> I 2019 LANSERES
 FLAT BETONG*

INDUSTRIVEIEN 11 • ØSTERHUS • 4879 GRIMSTAD • TLF. 37 25 88 00 • WWW.SKARPNES.COM

FØLG OSS PÅ  Å FÅ DE SISTE 
OPPDATERINGENE FRA OSS!

* Kan også leveres med solceller

Legg turen til fjells i vakker natur i Bergsjøområdet. 

Ta kontakt for åpningstider, priser og mer informasjon! 

E-post: info@rodungstol.no      www.rodungstol.no
Tlf: 32 08 46 22  

Vi har: gode preparerte skiløyper, isfiske, alpint i nærområdet og 
akebakke.
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GO’BITEN

Vi ble kjent med noen italienske 

fjelløpere i sommer og som takk for 

invitasjonen hjem til oss, fikk vi et kilo 

med Parmesan. De fortalte at de alltid 

hadde med Parmesan på tur, for med 

sitt høye innhold av proteiner og fett, lite 

vann og fantastisk smak, så var det for 

dem den perfekte tursnaks.

Parmesanen gikk ned på høykant og 

jeg begynte å tenke at noe av det jeg 

lagde her hjemme, måtte da virkelig 

gjøre seg ute på bål. Så tenkt, så gjort 

og dette kommer til å bli en klassiker på 

mine vinterturer fremover. Enkelt å lage, 

masse næringsstoffer og smakene er 

helt fortreffelige sammen.

BÅLSNACKS
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

BRUSCHETTA
Du trenger en loff (kan godt være tørr), pesto, 
soltørkede tomater og Parmesan.

Skjær opp loffen og rist den i ei tørr panne over bålet. 
Når loffen er ristet på begge sider og fått litt gylden 
(brent) farge, så smører du på pesto, legger på 
soltørket tomat (jeg foretrekker de du kjøper i pose, 
er mye mykere) og topper det med en god skive 
Parmesan.

Nyt de mens de fortsatt er varme.

Buon Appetito
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ANNONSER

SpeSialtilbud i Kroatia: 
Priser fra NOK 500,- per leilighet*

Uberørt og autentisk fiskerlandsby i Kroatia: Novigrad, Dalmatia
n Leilighetshotell ApartHotel Mare Nostrum med romslige enheter: separat soverom, stue med kjøkkenbenk (inkl. 
kjøleskap, koketopp) og spiseplass  n  Restaurant som er åpen fra kl. 8-22  n  Norsk vertskap  n  Kort avstand til 
flere nasjonalparker og flotte naturopplevelser, bl. a. fjellturer, sykkelturer, padling, rafting, samt den historiske 
byen Zadar med flotte kulturopplevelser og shopping. 

For bestilling og informasjon: Kontakt Julianne: tlf: 99 72 1945, e-post: marenostrum@online.no
* Gjelder bestillinger for april og mai 2019

WWW.KYPROSREISEN.NO+47 401 29 500 POST@KYPROSREISEN.NO
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Abonner på

fordelene er mange!

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

Neste utgave av Friluftsliv kommer ut 7. mars.
Materiellfristen for annonser er 14. februar.
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

Brillene heter: Julbo Camino Spectron 3CF

Langdistanseturer tilbyr frihet og fornøyelse, med fokus 
på oppdagelse og observasjon trenger du en brille som 
beskytter mot lys og vind, samt gir god sikt. Med Camino 
har Julbo laget et essensielt, lett og funksjonelt produkt 
for fjellvandrere. Med ultrabred dekning og beskyttende 
Spectron-linser gir Camino suveren beskyttelse. 

Spectron3CF er en linse av polykarbonat (kat. 3) med 
flash coating som er tilpasset de fleste typer aktiviteter.

To fargekombinasjoner: Sort/rød og grå/grønn.
 
Pris: 699,-

Mer info: www.7blaner.no

FJELLBRILLER
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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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BESKRIVELSE
Isolasjonsjakke med Primaloft 
Silver fyll (60 g/m2), materialer er 
polyester, polyamid og elastan. To 
store stikklommer med glidelås, en 
brystlomme, tommelhull på ermer, 
stretchpaneler i sidene, hette. 
Pustende, vindtett og vannmotstandig, 
ifølge produsenten. 
Fås i fem farger og størrelser fra small 
til xxxl. Finnes i egen damemodell.
Vaskes på 30 grader.

OPPLEVELSE I BRUK
Innimellom vindjakker, softshelljakker, 
skalljakker og dunjakker har det sneket 
seg en ny nisje: isolasjonsjakker, også 
kalt hybridjakker. Det er enkelt sagt en 
vri på den gamle boblejakka, men er 
mer kroppsnære og har bare et tynt 
lag med teknisk isolasjon, ofte bare på 
utvalgte steder på jakka. Målsettingen 
er at de skal kunne brukes til mer 
lavintensive aktiviteter i vanlige høst/
vintertemperaturer, uten at du koker 
over. 
Denne Vaude-jakka sitter veldig bra, 
passe tight, men ikke trang. Den har 
ingen strikker, borrelåser eller knapper 
for å gjøre reguleringer. Det er noe jeg 
i utgangspunktet syntes var merkelig, 
men som i praksis ikke savnes, siden 
passformen er såpass god. Færre slike 
tekniske detaljer gjør også at færre 
ting kan gå i stykker. 4-veis-stretchen 
i sidene gjør den særlig god å bevege 
seg i.

En vinterjakke laget for aktivitet burde 
i mine øyne ha ventilasjonsglidelåser 
under armene, noe som mangler her. Til 
gjengjeld har den noe annet; store ikke-
vindtette paneler på sidene, videre opp 
under armhulene og på undersidene 
av ermene helt ut til håndleddet. Det 
fungeres som en form for permanent 
ventilasjon, over et ganske stort areal 
av jakka. 

VAUDE SESVENNA II SKI TOURING
HYBRIDJAKKE
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TEST  UTSTYR

PRIS: 1.399,-
VEKT: 450 GRAM I STØRRELSE MEDIUM
BRUKT: DIVERSE SKITURER, SYKLING, 

HVERDAGSBRUK
MER INFO: WWW.VAUDE.DE
TESTET AV: ØYVIND WOLD

I tillegg er hovedglidelåsen to-veis, 
som gir mulighet til å zippe den opp 
nedenfra. På den måten kan man få 
delvis ventilasjon på overkroppen, uten 
å eksponere bryst/hals for kald vind. 
Nice. Glidelåsdrageren er for øvrig så 
stor at den kan betjenes med votter 
på, en detalj undertegnede, som fryser 
ekstremt lett på hendene, verdsetter. 
De samme med tommel-hullene som 
holder jakkeermene på plass et lite 
stykke ut på håndbaken, og varmer 
deilig på håndleddene. 
Hetta er såpass trang at det ikke plass 
til ski- eller sykkelhjelm under. 

Sesvenna er ifølge Vaude laget for 
ski-touring og winter-mountaineering, 
og trekking. På langrenn fungerer den 
bra på rolige turer, takket være den 
isolasjonen kan man klare seg med 
kun en supertrøye eller tynn ulltrøye 
under. 
Den er ikke prøvet i kraftig vind, men jeg 
tror de nevnte ikke-tette sidepanelene 
kanskje kan bli en utfordring og gi 
uønsket nedkjøling om man kommer ut 
for uvær. Jeg har derfor alltid med et 
forsterkningsplagg i sekken som mulig 
mellomlag når jeg går i fjellterreng.
Vanntettheten er ikke satt på større 
prøver enn yr og småregn, noe den 
taklet uten problemer. På direkte 
henvendelse til Vaude, bekrefter de at 
den ikke er vanntett, men at den skal 
likevel tåle en del regn før det blir vann-
gjennomtregning.
 
OPPSUMMERING/ANBEFALING
Vaude Sesvenna er en spennende 
tilnærming til et evig problem; hvordan 
unngå å fryse – eller bli for varm 
– når man ferdes ute om vinteren. 
Isolasjonsnivået her fungerer bra til rolig 
eller middels rolige vinteraktiviteter, 
enten du skal gå på ski, på beina, 
eller sykle. Den er ganske lett og har 
lite pakkvolum, og noe man også kan 
ha i sekken som raste/ekstraplagg 
til litt raskere skiturer. Den er blitt 
hverdagsplagget mitt vinterstid og lett 
å anbefale både i løypa og i byen. 
Mye jakke for pengene.
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ULLJAKKEACLIMA

1. LUN OG GOD: Vi fant fort ut 
at denne jakka er et skikkelig 
tur- og koseplagg.

2. VARMER: Jakka har to 
frontlommer og det er en stor 
fordel med tommelfingergrep.

3. KLAFF: Det er sydd på et 
ekstra tøystykke øverst på 
glidelåsen i halsen. Det gjør 
at glidelåsen ikke kjennes 
ubehagelig ut mot huden/halsen.

4. GODE GLIDELÅSER: Det er 
et kvalitetsstempel at glidelåsene 
i jakka er av merket YKK.

1

2
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TEST  UTSTYR

BRUKT: OVER 100 DØGN
PRIS: 1.099,-

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

BESKRIVELSE:
Jakka har to frontlommer, tommelgrep for å 
sikre god isolasjon rundt håndleddene og 
klaff i halsen slik at ikke glidelåsen gnager. 
Siden hovedbestanddelen er ull, er den også 
naturlig flammehemmende, og man trenger 
ikke være redd for at gnist fra bålet skal lage 
hull i jakken.
Aclima opplyser på sitt nettsted at dette er et 
av Aclimas varmeste produkter som passer 
til friluftsliv, arbeid utendørs, ekspedisjoner, 
posteringsjakt og isfiske.
ERFARINGER ETTER BRUK:
Sist vår fikk vi tilsendt to stk. av denne ulljakka 
fra Aclima. Ei damejakke og en herremodell. 
Jakka er testet på vårskiturer, varmeplagg 
ved sommerbålet, barfrostturer sist høst og 
på ski-fot- og teltturer i vinter. 
Vi har funnet ut at dette er et skikkelig 
koseplagg. Jakka er deilig å trekke over 
skuldrene når temperaturen faller. Den 
fungerer fantastisk som et lunt, behagelig og 
varmt plagg så vel på sene sommerkvelder 
som inne i det kalde teltet på vinterturer. 

Jakkene har vi vasket ca. fem 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. Glidelåsene er av merket YKK 
og det er kvalitet. 

Ingen sømmer synes å løsne. Ingen 
slitasjepunkter på verken rygg eller skuldre 
etter ryggsekken. Jakka har ikke vindstopper, 
og er derfor ikke vindtett. 

Skal vi utsette noe på denne ulljakka, så 
må det være at vi har savnet ei brystlomme. 
Frontlommene nede på begge sider er 
vanskelig å bruke når man bærer ryggsekk 
og strammer et bredt magebelte. Da må man 
løfte opp jakka slik at lommene ligger over/
oppå magebeltet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
70 % myk Merinoull
30 % Polyamide

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 på fotturer sist høst og 
på overnatting i sovepose. I vinter er den 
testet på skiturer i minusgrader og vind. 

Nettinglongsen har helstoff merinoull 
forsterking på knærne. Det er funksjonelt, 
meget mykt og gir sømløsfølelse. Longsen 
sitter meget godt på kroppen og den føles 
behagelig å gå med. God stramming rundt 
anklene. Det brede og passe stramme 
strikket øverst i midjen gjør at longsen ikke 
siger ned på hofta under aktivitet. En longs 
av helstoff ville ha blitt alt for varm for meg, 
men en slik nettinglongs passer utmerket 
på kalde og vindfulle turer.

Det finnes ikke spor av slitasje eller 
nupping. Mye tyder på at dette er en 
kvalitetslongs, selv om jeg har brukt den 
kun på 15 dagsturer. Erfaringene så langs 
er upåklagelige.

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

BRUKSDØGN: 15 DØGN
PRIS: 699,-
MER INFO: WWW.ACLIMA.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

NETTINGLONGS

Friluftsliv_Innmat_1-19_.indd   82 17/01/2019   13:55



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

INSPIRASJON
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MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-01

9 770808 883112

01

RETURUKE 10

NR. 1 - 2019 KR 89

23. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

LANGTUR PÅ DOVREFJELL 
MED SKI, PULK OG TELT 

I 25 MINUS

SKØYTETUR PÅ STÅLIS 
VED JOSTEDALSBREEN

MED SKISEIL TIL 
NEWTONTOPPEN PÅ SVALBARD

ISFISKE PÅ HØYFJELLET 
FOR HELE FAMILIEN

VINTERTUR MED HUNDER 
PÅ HEDMARKSVIDDA

MED FATBIKE OVER 
HARDANGERVIDDA

TURTEKNIKK: SLIK UNNGÅR 
DU KONDENS I VINTERTELTET

Friluftsliv/KRIK  •  Friluftsliv/Ekspedisjon  •  Friluftsliv/UT  •  Friluftsliv/Fjellsport   
Friluftsliv/Vind og Vatn  •  Friluftsliv/Jakt og fiske  •  Friluftsliv/Bu og fritid  
Friluftsliv/Norske eventyr  •  Friluftsliv/Ski og surf  •  Friluftsliv/Vegleiing

Nordfjord folkehøgskule er friluftsliv og fellesskap. Her er det plass til akkurat deg. 
Velkomen hit! Sjekk friluftslivskulen.no og #nordfjordfhs

No er det 
din tur

Naturen er både klasserom og leikeplass. Difor vil vi 
inspirere til ein gjennomtenkt livsstil. Ofte handlar 
det om å ta små, bevisste val. Det nære og det 
enkle heng godt saman. Vi sorterer søppel. Brukar 
matboks i staden for plast eller papir. Skrur av lyset. 
Dusjar passeleg lenge. Brukar vårt eige nærområde 
mest mogleg. Finn norsk, silkemjukt pudder å sette 
spor i. Tar fly så lite vi kan.

Å ta vare på naturen gjev endå større glede over å få 
lov til å bruke den.
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