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TIL TOPPS PÅ 
GALDHØPIGGEN 

TOPPTURER I 
LYNGSALPENE I TROMS

4 FLOTTE SKITURER: 
HAFJELL, SJUSJØEN, 
ØYERFJELLET OG NORDSETER

TØFF ISKLATRING
I BUSKERUD

4 GUTTER OVERLEVDE SNØSKRED
 - LES DEN DRAMATISKE HISTORIEN

LET OG FINN GULL I 
ELVER OG BEKKER

FAKTA:
ISBREENES UTVIKLING I NORGE
DEN MYSTISKE UGLA
FUGLEN HORNDYKKER ER TRUET
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HVORDAN KLE SEG
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å regulere 
kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves

Elgveien 6, 1640 Råde

NM Bobil & Fritid

BARE HEKT DEN PÅ, 
SETT DEG I BILEN, 

OG KJØR!
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Det tar bare et øyeblikk: Fra du spontant får lyst på en 
overnattingstur, til du er ute på veien. Mot fjellet eller ut 
til sjøen. For med Basecamp er du klar på no time. Denne 
smarte, kompakte campingvogna lever virkelig opp til 
navnet sitt: Om å være det komfortable hovedkvarteret 
du starter eventyret fra, og etterpå vender tilbake til.
 
Lille Basecamp har fasiliteter og praktiske løsninger som 
flere av dens langt mer volumiøse fettere kan misunne 

den. Her savner du intet: De praktiske og lekre sitteplas-
sene kan i en håndvending gjøres om til en romslig dob-
beltseng. Kjøkkenkroken er utstyrt med tre gasskokeplat-
er, komfyr, og kjøl/frysskap på 85 liter. Toalettrommet har 
en god og kraftig dusj. Og TV er en selvfølge.

Så har du behov å stikke av fra hverdagens mas og kjas 
i blant, er Basecamp en kjempefin følgesvenn. Kom og 
opplev den hos oss.

Ta kontakt på telefon 69 37 99 99 for et uforpliktende tilbud
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opplev den hos oss.

Ta kontakt på telefon 69 37 99 99 for et uforpliktende tilbud
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SLÅ AV LYSET!

I      vinter har jeg opplevd klare og kalde 
netter. Jeg har ligget på snøen og tittet 
opp på himmelen. Et vakkert syn: Enorm 

stjernehimmel, stjerneskudd, nordlys, månelys 
og ukjente fremmedelementer som trolig var 
satellitter i bane.

Mørket er behagelig og flott. Det er ikke bare 
når vi sover vi trenger å ha det mørkt. Mørket 
gir naturlig fred, ro, stillhet og vakker ensomhet. 
Det gir tid til refleksjon, tanker og filosofering. 
Dessverre er det alt for mye som ødelegger 
den vakre mørkestemningen. 

Mang en gang har jeg kommet ned fra fjellturer 
i mørket. Sklidd sakte og stille på nysnø ned 
gjennom hyttefelt. Hyttene står der i hopetall, 
låst og folketomme. Eierne har ikke vært 
der på flere uker, ja kanskje måneder. Men 
ytterlysene står på. Hvorfor har så mange av 
disse hytteeierne glemt å slå av ytterlysene 
når de dro ned fra hytta? Det kan vel ikke være 
mulig at lysene står på med hensikt? Hvem er 
det de lyser for? Tror de kanskje at risikoen for 
innbrudd blir mindre når de har på ytterlysene?

Jeg synes dette er en uting, og jeg kaller 
det rett og slett for uomtenksom og egoistisk 
lysforurensning. Tenker de i det hele tatt 
på miljøet og energisløsing? At de kan få 
strømregningsjokk er bare på sin plass.

Noen hevder at belysning ute i den mørke 
vinterkulda skaper trivsel og lyser opp 
tilværelsen. Andre mener unødvendig og 
overdreven bruk av kunstig belysning i naturen 
er forurensning. Lysforurensning ødelegger 
i hvert fall nattesynet, og ødelegger den fine 
utsikten opp mot verdensrommet. Jeg håper 
det gikk opp et lys for noen nå? 

Vi går lysere tider i møte. Neste utgave 
av magasinet Friluftsliv dukker opp i din 
postkasse 11. april. I mellomtiden kan du følge 
oss på Facebook; Friluftsliv – magasin for 
naturopplevelse.

Bjørn Andreas Esaissen
Ansvarlig redaktør

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

– Jeg er en allsidig 
friluftsmann med spesiell 
interesse for laksefiske og 
lange skiturer med telt og 
pulk. Var på Nordpolen i 
1998 som pressetalsmann 
for en ekspedisjon. Har 
tilbakelagt åtte langturer 
på Svalbard, samt Alaska 
sommeren 2013. Har fartet 
rundt på ski i norske fjell 
i 30 år. Er daglig leder og 
hovedeier av Friluftsliv. 
redaksjonen@friluftsliv.no

 
STEINAR VÆGE

– Jeg befinner meg ofte i 
bratt terreng, og har vært 
guide for DNT på bre- og 
toppturer. Har lang erfaring 
med skiturer, fotturer 
og tinderangling. Har 
gjennomført en rekke turer 
til de høyeste toppene i de 
europeiske fjellmassivene. 
Frilansjournalist med 
friluftsstoff som spesialitet.
steinar@fjellmann.no
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G3 UNIVERSITY

ALPINIST

For alle typer terreng og forhold. 
Universal nylonduk med god hold-
barhet og bredt bruksområde. 
Beste fellen på våt snø.

UNIVERSAL
Allsidig og rask, utviklet for kalde 
og tørre forhold. 70% mohair gir 
optimal glid og 30% nylon for økt 
holdbarhet.

GLIDE
Den letteste og raskeste fellen.
Spesielt god under kalde forhold.
100% mohair-duk som øker 
hastighet og glid i fjellet.

SPEED
Maksimalt grep i bratte stigninger 
og isete traverser. Nylonduk med 
god trekkraft, holdbarhet og bredt 
bruksområde.

GRIP
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KAN SKISESONGEN FORLENGES? 

Skiforeningen i Oslo frykter kortere skisesong som en følge av 
klimaendringer. Derfor har foreningen tatt initiativ til et teknologisk 
samarbeid med løypekjøremiljøer over hele landet. Skiforeningen 
ønsker å dele kunnskap i miljøet om hvordan man preparerer løyper 
med lite snø. Prosjektet har fått støtte over statsbudsjettet med 1 
million kroner. 

VERDIFULLE VÅTMARKER VISES PÅ NETT

I anledning verdens våtmarksdag som var den 2. februar lanserte 
Miljødirektoratet en kartløsning for Norges 63 Ramsarområder. 
Disse internasjonalt verdifulle våtmarksområdene er viktige for 
både klima og biologisk mangfold.
Ramsarkonvensjonen er en internasjonal miljøvernavtale som 
skal bidra til at medlemslandene tar vare på våtmarker i bred 
forstand, både som leveområde for planter og dyr, og som viktig 
naturressurs for mennesker. Norge er et av 170 land som har 
sluttet seg til avtalen, inngått i byen Ramsar i Iran 2.februar 1971.

FOTO: STEINAR VÆGE

TA HENSYN I SKILØYPENE

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 
17 friluftslivsorganisasjoner med til sammen 950.000 
medlemmer, oppfordrer alle til å opptre hensynsfullt i 
preparerte skiløyper.

Dette er fritidsanlegg, som er ment å brukes til skigåing 
og ikke noe annet. I tillegg sier allemannsretten at vi har 
plikt til å ferdes hensynsfullt i naturen. Det å tråkke i et 
skispor, er jo ikke særlig hensynsfull oppførsel, mener 
organisasjonen.

FOTO: STEINAR VÆGE
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MAGISKE SENJA
Ditt nye favorittsted for turer hele året!
Storslagne vidder, variert turterreng og noen av Norges råeste toppturfjell

Bruk Hamn i Senja resort som base for de gode naturopplevelsene 
Mange aktivitetsmuligheter! Avslappende atmosfære
Kajakk, fiske, sightseeing, bodyrafting i malstrøm, sykling m.m. 
Overnatting i komfortable leiligheter og rom. Trivelig Spiseri. 

Booking: 400 200 05 booking@hamnisenja.no  www.hamnisenja.no

Kun ca 1,5 time med 
direktefly fra Oslo til 

Bardufoss eller 
Tromsø Lufthavn

Oppgi kode FLL319 og få et gratis besøk 
i utendørs boblebad «with a view»
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NASJONAL RAMME FOR 
VINDKRAFT PÅ LAND
En rapporten fra Norsk 
klimaservicesenter (KSS), viser 
at klimaendringene på Svalbard 
allerede har kommet langt. I 
perioden 1971-2000 var den årlige 
gjennomsnittstemperaturen -8,7 
grader for hele øygruppa og -5,9 i 
Longyearbyen. 
Fra 1971 til 2017 har Svalbard 
blitt 3-5 grader varmere i 
årsgjennomsnitt – minst i sør og 
mer lengre nord. Vintrene har blitt 
rundt 8 grader varmere i denne 
perioden. Havet har blitt varmere 
og store områder rundt øygruppa 
er blitt isfrie hele året.

NASJONAL RAMME FOR 
VINDKRAFT PÅ LAND
Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er gitt i oppdrag og legge fram 
forslaget til nasjonal ramme for vindkraft 
på land. Forslaget skal leveres innen 
1.4.2019 og skal gjøres tilgjengelig 
for en offentlig høring. Det er Olje- og 
energidepartementet som skal stå for 
høringsprosessen.
Noe av bakgrunnen og formålet med 
rammeplanen er å bedre kunne styre 
hvor det kan være egnet å søke om 
konsesjon for vindkraftverk og at de 
beste vindkraftlokalitetene blir valgt når 
det søkes om konsesjon.

LUFTKVALITETEN – NYTT 
VARSLINGSSYSTEM 
Varsling om luftkvaliteten er viktig 
for alle, ikke minst for de som 
driver med friluftsaktiviteter. Den 
nye tjenesten Luftkvalitet i Norge, 
er utviklet i samarbeid mellom 
Meteorologisk institutt, Statens 
vegvesen Vegdirektoratet, 
Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet og 
Miljødirektoratet. Fram til nå har 
den lokale luftkvaliteten vært 
varslet for 13 av landets byer 
og tettsteder på Luftkvalitet.
info. Luftkvalitet i Norge varsler 
luftkvaliteten i alle landets 
kommuner.. 

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

FRILUFTS-

NYTT
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ANNONSER

TA PÅ DEG SKIA UTAFOR DØRA VÅR 
       GÅ RETT UT I  

      DNT’S LØYPENETT   

                I JOTUNHEIMEN 

Vintersesong 14 februar - 3 mai  
Sommer/Høstsesong 14 juni - 6 oktober 

fjellski - langrenn   
randonee - hundeslede - trugetur 

OVERNATTING - KAFÉ 
 fjellvafler 

valdresekspressen direkte (ca. 3,5 t) 

OSLO - BEITOSTØLEN 
(BYGDIN) 
åpen vei  

BYGDIN HØIFIELDSHOTEL - TLF: 61 34 14 00 - WWW.BYGDIN.COM - BOOKING@BYGDIN.COM 

Til fjells - 
virkelig til fjells 

www.martonoutdoor.no
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

SKITURER S.14  |  ISKLATRING S.22  |  GALDHØPIGGEN S.28
FRILUFTSPROFILEN S.36  |  FOTOGALLERIET S.42  |  GULLGRAVING S.48

Isfiske er en flott friluftslivaktivitet for alle. 
Ta gjerne med venner og familien på en 
søndagstur med fiske, skøyter, ski, god mat, 
varm drikke og bålkos. Kanskje napper det i 
snøret også?

Isfiske kan gjøres meget avansert med et 
lass av kostbart spesialutstyr. Men isfiske 
kan også gjøres meget enkelt, billig og med 
minimalt utstyr. Noe utstyr er det derimot 
helt nødvendig å ha. Det er en isbor, ispigger, 
sene, kroker og agn. 

Ispigger er viktig når man beveger seg på isen, 
det er en billig livsforsikring. I tillegg er det 
lurt å ha med et langt tau som kan kastes til 
den uheldige som har gått igjennom isen. 

Noen sverger til ei bittelita fiskestang, 
pimpelstikke heter det visst på fagspråket, 
men en senestump på ca. 20 meter surret 
rundt en dorullkjerne/trepinne kan gjøre 
samme nytten. Når du har senket agnet ned 
i hullet kan du feste snøret til ei bjørkegrein 
eller en skistav/trepinne. Senen bør ikke være 
for tynn eller for tykk. 0,20 mm eller 0,25 
mm er passe. 

Ta også med noen enkeltkroker i størrelse 
14. Det finnes større kroker og mindre 
kroker. Det finnes dobbelkroker og dregger 
(trippellekroker), men kjør på enkelt/
singelkroker størrelse 14. 

Butikkene har kjempestort utvalg av fargerike 
sluker/blinker som er spesialdesignet for isfiske 
etter røye. Vel og bra det... men det koster 
penger. Har du noen gamle sluker liggende i 
fiskeveska? Finn en fargerik sprayboks og sett 
farge på dine egne metallbiter. Ta gjerne en 
gammel t-skje i kjøkkenskuffa og lag din egen 
blink/sluk. Det kan gjør samme nytten.

Nederst på snøret knyter du på sluken/blinken. 
Under sluken bør det være en senestump på 
15-20 cm. På enden av den senestumpen 
knyter du på kroken. På kroken fester du 
agnet. Noen anbefaler et maiskorn, en ostebit, 
eller en spekepølsebit. Men det beste er 
meitemark eller levende larver/maggot.

FRILUFT

PRØV 
ISFISKE 
I VINTER
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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FIRE FAVORITTER 
I VERDENS BESTE SKITERRENG

Nordseter ved Lillehammer: Et lite snødryss har i løpet av natta lagt et 
mykt, delikat teppe over landskapet. Jeg tar de første stavtakene ut i de 
nypreppa, lekre og ubrukte skisporene. Det går fristende løyper i alle 
retninger, så valget nå er et luksusproblem. Hvor går turen i dag?

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD
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FLOTTE SPOR: 
Den som står 
tidlig opp, får 

de lekreste 
skisporene, her 
på vei opp mot 

Nordseterfjellet.
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I aksen Hafjell – Øyerfjellet – Nordseter – Sjusjøen, på østsiden 
av Gudbrandsdalen, er skiløping alvor. Ti tusen hytteeiere 
og mange tilreisende søker hit grunnet en unik satsing og 
tilrettelegging for langrenn. Området trekker til seg et stort 
spekter skiløpere, og ikke bare stressa birken-gubber med 
pulsbelter og karbonstaver, som noen kanskje tror. I disse 
løypene møter man godt innpakkede treåringer på sin første tur, 
danske turister med bobledress og bambusstaver, tolvåringer med 
strøken skøyteteknikk, Martin Johnsrud Sundbye på en rolig 
tur med familien, og masse pensjonister med slitt fjellanorakk, 
termos i sekken og god tid. Forskjellige forutsetninger, fart og 
ambisjoner, men alle med samme mål; nyte noen av de beste 
langrennsløypene som finnes. 

ØYVIND WOLD  
Øyvind Wold fra Oslo har skrevet 
jevnlig for Friluftsliv i mer enn ti år. 
Hans hovedinteresse er tursykling 
og stisykling, men han har også 
levert stoff om langrenn og padling. 
Han har nylig skrevet boka «35 turer i 
verdens beste skiterreng» som tar for 
seg skimulighetene i destinasjonen 
Hafjell, Øyerfjellet, Nordseter og 
Sjusjøen.

600 KM SPOR: Profesjonell og svært 
hyppig løypeprepping, tilrettelagt for både 
klassisk og skøyting er noe destinasjonen 
er blitt berømt for, og noe som verdsettes 

uansett skiferdighet. Størrelsen på det hele, 
med drøyt 600 kilometer spor og et utall 

muligheter for rundturer er også attraktivt.   
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SERIØS LØYPEPREPARERING
Det er flere årsaker til at de vil akkurat hit. En skisesong på 
rundt seks måneder er et veldig bra utgangspunkt. Profesjonell 
og svært hyppig løypeprepping, tilrettelagt for både klassisk og 
skøyting er noe destinasjonen er blitt berømt for, og noe som 
verdsettes uansett skiferdighet. Størrelsen på det hele, med drøyt 
600 kilometer spor og et utall muligheter for rundturer er også 
attraktivt. Det samme med den gode skiltingen, med kart-tavler 
som viser hvor du befinner deg, i alle større løypekryss. Turmål i 
form av tretten serveringsteder rundt om i fjellet, gir motivasjon 
for å gå et par ekstra kilometer. 

UTFORDRINGENE
Milslukerne og skieventyrere kan også finne sine utfordringer. 
Fra Sjusjøen kan man følge Birken-løypa østover til Rena 
i Østerdalen, eller følge Trollski-løypa nordover over hele 
Øyerfjellet, gjennom Goppollen og helt fram til Venabygdsfjellet 
i Ringebu. 
Trives du utenom de oppkjørte løypene, kan du lage dine egne 
spor og overnatte på de ulåste buene til Øyer fjellstyre, lang nord 
i Øyerfjellet. Disse har enkel standard, med sengebrisker, ved 
og gass. Da kan du samtidig ta med deg noen av toppturene 
i området, som her ligger rundt 1.150 – 1.200 meters høyde. 
P-plassene ved Brennlia eller Holmsetra (oppkjøring fra E6 ved 
Tretten) er bra utgangspunkter.
Synes du fjellterrenget er for slakt, kan du velge å starte turen i 
Lillehammer ved Stampesletta, og følge Nordseterløypa gjennom 
Gropmarka opp til Nordseter og fortsette løypa til Lunkefjell, da 
har du fått drøyt sju hundre meter stigning.

X-FAKTOREN
Det innbydende slake og overraskende lettgåtte fjellterrenget er 
likevel kanskje x-faktoren for områdets popularitet. Dette er et 
vinterlandskap der kan alle trives på ski, enten de bare skal ut å 
gå en rolig tur, eller trener for deltagelse til Norgescuprenn eller 
verdenscupen. Her møter skiløperen store åpne lier og myrer, 

små setergrender, diverse innsjøer. Er det vind eller snøfokk kan 
man velge mer beskyttede traseer gjennom bjørk og granskog. 
Lange strekninger er så flate at de kan stakes eller skøytes. Dette 
bidrar til mestringsfølelse og gir god anledning til bare å senke 
skuldrene og bare nyte turen.

ENKLE TOPPTURER
Området har en også en rekke større åser/berg rundt tusen 
meters høyde, hvorav noen også har preparerte spor helt til topps. 
Med tanke på hvor lite innsats som kreves, gir disse toppene en 
utrolig utsikt. Her kan man få med seg skivante barn fra seks-
syv års alder opp for å se langt utover i fjell-Norge, blant annet 
til Norefjell, Synnfjell, Skeifjellene, Jotunheimen, Rondane og 
Hedmarksvidda. 

FIRE FAVORITTER
I et så stort løypenett er det ikke enkelt å plukke ut de fineste 
turene. Jeg har valgt noen som er relativt korte, og tilgjengelige 
for de aller fleste, også for familier med skivante barn fra 8-10 
års alder. For variasjonens del vil jeg ta for meg turer fra fire 
forskjellige utgangspunkter. 
Alle turene har god skilting, du trenger absolutt ikke å ha med en 
kjentmann for å finne veien.

FAKTA LANGRENNS-DESTINASJONEN 
HAFJELL – ØYERFJELLET – NORDSETER – SJUSJØEN
Antall hytter totalt: Ca. 10 000 

Langrennssesong med oppkjørte spor: Ca. 1. 
november – 1. mai

Høyde: De preparerte løypene ligger hovedsaklig 
mellom 850 og 950 meter over havet, den høyeste går 
opp på Kriksfjellet, 1052 moh.

Skiutleie: Sjusjøen skisenter, Nordseter fjellpark, 
Hafjell alpinsenter

Sportsbutikker: Sport1-butikker på Sjusjøen, Øyer 
og i Lillehammer

Webkamera: https://hafjell.roundshot.com/
hafjelltoppen

Værstasjon: http://www.hwiig.no/birken/sjusjoen

Prepareringsstatus: skisporet.no

Løypekart: Øyerfjellet 1: 50 000, og Nordseter –  
Sjusjøen – Lillehammer – Hafjell 1: 50 000

Kjøretid fra Oslo: ca 2,5 timer med bil, 2 timer 10 
minutter med tog til Lillehammer, lokalbusser derfra til 
Sjusjøen og Nordseter flere ganger daglig (tar ca 30 
minutter)

Aktuelle linker: lillehammer.com, visitsjusjoen.no, 
hafjell.no, pellestova.no, skisporet.no, nordseter.no
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KEIKEN-RUNDEN FRA MOSETERTOPPEN (780 MOH.)
Oppkjøring fra E6 ved Øyer, eller ta 
gondolbanen fra Øyer til toppen 

Distanse: 25 km

Vanskelighetsgrad: Lett

Rute: Utsikten-Brennbakken-Langmy-
råsen-Svartåsen-Stormyra-Kjerringknap-
pen-Rognmyra-Langmyråsen-Blekkmyra-Mo-
setertoppen 

Servering: Skavlen kafe ved Mosetertoppen
Mosetertoppen er et flott utgangspunkt for å 
utforske viddene og åsene på Øyerfjellet, på 
nordsiden av Hafjell. Selv om Mosetertoppen 
(også kalt Gondoltoppen) ligger midt i et alpin-
anlegg og en stor hytteby, er det kun ti minutter 
å gå på ski før man er ute av hyttefeltene og 
inne i det svært lettgåtte løypenettet nordover.
Denne runden via toppen ved Keiken, er 
inngangsbilletten til skiopplevelser i Øyerfjel-
let. Selv om det ikke er en eneste bratt bakke 
underveis, gir turen storslått utsikt fra høyde-
draget rundt Kjerringknappen og Vedemslia, 
på rundt tusen meters høyde. Da er vi også 
såpass langt nord at vi er i en del av løype-
nettet med mye mindre trafikk enn i selve 
Hafjell-området. Ved å holde både ut- og inntur 
vi Langmyåsen, beholder vi høyden mer enn 
om vi skulle brukt Skogsløypa. 

Ønsker du å forlenge turen, blir det fire kilome-
ter ekstra og enda mere utsikt, om du går fra 
Stormyra via Pølkrysset og Storhaugen (1.033 
moh.) til Kjerringknappen.

1. 1000 METER: 
Den nordlige delen 

av Keikenrunden 
går på snaufjellet, 

her fra området ved 
Kjerringknappen, 
tusen meter over 

havet.

2. GOD SKILTING: 
Skidestinasjonen fra 

Øyerfjellet til Sjusjøen 
utmerker seg på flere 

måter, blant annet 
ved grundig og god 

skilting, selv de som 
bruker løypene for 

første gang vil finne 
veien.

1
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HITFJELL-RUNDEN FRA PELLESTOVA (980 MOH.)
Oppkjøring fra E6 ved Øyer

Distanse: 17 km

Vanskelighetsgrad: Lett

Rute: Reinslia-Kriksvika-Hitdalen-Grytfjell-
krysset-Veslefjellia-Moksjøbekken-Rautjønn-
såsen-Pellestova 

Servering: Kafe og pizzarestaurant ved 
Pellestova

Hitfjellrunden er av mange regnet som den 
flotteste skituren i disse traktene, og den som 
gir den størst viddeopplevelsen. Likevel er 
den ikke krevende på noen måte. En stor del 
av runden går over tregrensa og helt utenom 
hyttebebyggelse og naturinngrep. 

Man følger hovedløypa 4,8 kilometer øst-
over fra Pellestova, og tar av nordover ved 
Kriksvika. Da er det kort tid før man er oppe 
på snaufjellet og får lange siktlinjer og super 
fjellskiløping. Fra Veslefjellia blir det en lang fin 
nedkjøring mot løypekrysset ved Moksjøbek-
ken, der man bør velge den øvre traseen via 
Rautjønnsåsen på returen mot Pellestova, for 
å få litt ekstra utsikt. Denne turen er værek-
sponert og man bør ha med fjellklær i sekken.

Turen kan gjøres sju kilometer kortere ved å 
gå fra Kriksvika rundt Reinsfjell i stedet for 
Hitfjell, men fortsatt være i det samme områ-
det.

MANGE PÅ SKI: 
Begynnelsen på 

Hitfjellrunden går 
østover fra Pellestova, 

på det som på 
folkemunne kalles 
”Karl Johan”, med 

firefelts løype og plass 
til mange skiløpere.
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LUNKEFJELL-
RUNDEN FRA NORDSETER FJELLPARK (840 MOH.)
Oppkjøring fra E6 ved Lillehammer

Distanse: 13,5 km

Vanskelighetsgrad: Lett til middels

Rute: Nordseterfjellet-Lunkefjell-Kroksjølia-
Melsjøen-Nysetra-Nevelvannet-Nordseter

Servering: Storkiosk/kafe på Nordseter 
fjellpark

Lunkefjellrunden er kort, men har likevel 
det meste; lange bakker, små daler, store 
myrer, og flere utsiktspunkter. Starten fra 
Nordseter er litt stri, mer enn en kilometer 
sammenhengende motbakke tar deg over 
tregrensa til løypekrysset ved Nordseterfjellet. 

Her kan man velge den enklere mellom-løypa 
mot Sjusjøen, men vi skal høyere opp. Etter 
litt lettkuperte løyper er det en ny kneik opp til 
toppen av Lunkefjell. Med sine 1.012 meter er 
det det høyeste i området rundt Sjusjøen og 
har suveren utsikt. Tid for en selfie..?

Turen videre mot Kroksjømyrene har to lengre 
halv-bratte utforkjøringer som kan gi god 
fart, før det blir nesten helt flatt nordover til 
Melsjøen. Turen videre forbi Nysetra og tilbake 
til utgangspunktet går i typisk Nordseter-
terreng, opp og ned over lave åser og gjennom 
noen mindre hyttefelt og setre før man får en 
kilometerlang nedoverbakke til slutt. Turen kan 
passe for skivante barn fra 9-10 års alder.

HVITT: Fra 
Lunkefjellet (1.012 
moh.), det høyeste 
ved Sjusjøen, her 

er det værhardt og 
trærne kan over 

natten bli til en skog 
av hvite trollskulpturer. 
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EN SMAK AV BIRKEN, RUNDE 
FRA SJUSJØEN LANGRENNSARENA (880 MOH.)
Oppkjøring fra  E6 ved Moelv, 
Rudshøgda eller Lillehammer

Distanse: 14,5 km

Vanskelighetsgrad: Lett til middels

Rute: Fjellelva-Herramsbekken-Mostfjellets 
østside-Kopnaglen-Midtfjellkrysset-
Birkebeinerløypa-Sjusjøen langennsarena 

Servering: Låven bar og kafe ved Sjusjøen, 
Midtfjellkoia (sesongåpent)

Selv om du ikke trener eller konkurrerer på ski 
burde du prøve denne runden, som får med 
seg en veldig fin og lettgått del av Birkebeiner-
traseen. Om du aldri har gått her, tror jeg du 
vil bli overrasket over hvor enkel skiløping 
man møter den halve mila fra Midtfjellkoia 
mot Sjusjøen. Selv om vi starter i en åttespors 
skiløype minst i landets største hytteby, går 
faktisk nesten hele denne foreslåtte rundturen i 
terreng uten hytter eller bebyggelse. 

Turen begynner på den superbrede 
og flate Birkebeinertraseen østover fra 
langrennsarenaen på Sjusjøen, etter en 

kilometer tar vi av sørover og krysser myrene 
ved fjellelva. På østsiden av Sjusjøen kommer 
turens eneste skikkelige motbakke, drøyt 
hundre høydemeter opp til skaret mellom 
Mostfjellet og Herramsbekken, 940 meter over 
havet. Med en gang man tar av fra løypa som 
går rundt selve Sjusjøen, merker man at det blir 
færre folk i løypene. Fra skaret er det strålende 
utsikt mot vest og nordvest. 

Man holder høyden et stykke, før man får en 
herlig og virkelig lang nedkjøring på østsiden 
av Mostfjellet. Flott fjellterreng over Kopnaglen 
og nordover mot Midtfjellkoia, som har enkel 
servering og et yrende folkeliv i høysesongen.
 
Fra Midtfjellkoia er vi igjen inne på Birken-
løypa, som følges over de store flate myrene 
fem kilometer tilbake til utgangspunktet ved 
langrennsarenaen. 

Ønsker du å forlenge turen er det fortsatt 
svært lett terreng nordover fra Midfjellkoia 
via Gjestbodsåen, og Kroksjøen og tilbake til 
Sjusjøen. Denne varianten er fire kilometer 
lenger.

VINTERPARADIS: 
Fra skaret mellom 

Mostefjell og 
Sollifjell, dette 

er bare en drøy 
kilometer øst for 
skiløypene rundt 

selve Sjusjø-
vannet, men 

likevel en løype 
med lite trafikk, 

Hedmarksvidda i 
bakgrunnen.
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INGEN ”VANLIG”
SØNDAGSTUR FOR

TEKST: ELI BONDLID 
FOTO: PRIVAT

PYSER
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PRIVAT TUR: Lars 
Wegge og de andre er 

med i Norsk T indeklub, 
men dette var en 

privattur.
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Når noen gremmes over ukevis med iskalde vinternetter og mange 
«blå», bobler det i blodet på disse karene. Sist vinter kunne de 
endelig drive isklatring langs Andersnattens «hvite stripe».

 – Vi gledet oss som småbarn til julenissen. Vi har klatret 
en masse is i sesongen så langt, og jeg tenker på frosne 
fosser når jeg legger meg og når jeg våkner, skildrer 
Cornelius Häusler.

ENDELIG MULIG I ANDERSNATTEN
For ham og Lars Wegge og Jakob Vinge Møllersen 
er det ikke lange skiturer som lokker mest. Når den 
kalde årstiden setter inn for fullt, er det bratte iskledde 
fjellvegger de lengter mest etter å legge søndagsturen til. 
Interessen er definitivt ikke for folk med høydeskrekk.

 – Vi klatrer masse langs «den hvite stripen» i Andersnatten 
på sommeren. På grunn av stadig mildere vintre, har 
det dessverre ikke vært mulig de siste årene å drive med 
isklatring der. Vi prøvde så vidt i forfjor, men det var 
altfor lite is der, sier Häusler.
Han er opprinnelig østerriker, og nærmest født med 
klatretau, hjelm og sko med stegjern.

 – Klatring har vært en lidenskap siden jeg var bitte liten, 
forteller han.

FAREMOMENTER
Cornelius Häusler poengterer at de tre kameratene 
fra Bærum ikke trenger å reise til Jotunheimen eller 
Vestlandet når de har Andersnatten, som byr på minst 
like flotte og spektakulære opplevelser.

Denne dagen var det skyfri, blå himmel og gnistrende 
solskinn. De var spent da de dro opp til Sigdal. Ville isen 
i fjellveggen være sterk nok?

– ISKLATRING BYR PÅ ANDRE UTFORDRINGER 
ENN KLATRING PÅ SOMMEREN. VI MÅ BEDØMME 
OM DET ER IS NOK, OG SKREDFARE, VÆR OG 
VIND.

 – Faremomentene er litt større på vinteren, med tanke på 
å falle ned, sier han.

At det er iskaldt, og ofte svært trekkfullt der oppe, 
medfører at de må kle seg godt. Mer klær gjør det tyngre 
å klatre.

1
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1. IKKE 
SKREMMENDE: 
Overhenget var skjult i is.

2. SOLID IS: Cornelius 
smeller isøksa i veggen og 
fester taket.
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SIGDAL

Østlandets største klatrevegg er opptil 230 meter høy. Den hvite 
stripa (grad 6+) på Andersnatten er kjent for noen lange runouts 
(utklatringer), med fallpotensial, på sva, på opptil 25 meter. 
Andersnatten er et fjell i Sigdal kommune i Buskerud. Det har en 
høyde på 733 meter over havet. Sørøstveggen av Andersnatten 
er populær blant fjellklatrere. Den første ruta ble gått i 1942 av 
Einar Hoff Hansen og Egmont Nørregaard. Om vinteren fryser 
deler av veggen til is og blir en fin rute for isklatring.

ANDERSNATTEN

2
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GLEDER SEG OVER ISKALDE VINTRE
Cornelius Häusler forklarer at det renner et vannsig ned 
langs den hvite stripa. På sommeren tørker den ut. På 
høsten er det vått. Når kulden kommer, fryser vannet til is.
 – Siden veggen ligger sørvendt, trengs det en stabil, kald 
vinter for at det danner seg nok is til at klatringen blir 
forsvarlig. Og slike gammeldagse vintre har vi ikke vært 
velsignet med de senere årene, sier han.

Häusler tipper at det er mange år siden det sist ble drevet 
isklatring i Andersnatten.

 – Med de elendig dårlige vintrene vi har hatt i flere år.

1. ISKLATRERNES DRØM: Lars Wegge (f.v.) og 
Cornelius Häusler på vei opp den loddrette isfossen.

2. ENDELIG OPPE: Snøføyk mot toppen. Et vakkert 
sted for lunsj.

1
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ISKLATRERNES DRØM
De var spente på om isen var solid nok til å klatre i denne 
gang. De tok sjansen.

 – Jakob og Lars brukte truger, mens jeg gikk inn på 
randoski.

 – Det gikk ikke mange minutter før vi så en skikkelig 
issvulst på toppen av den store veggen. Etter en drøy 
halvtime lå den hvite stripa foran oss. Og den var dekket 
av et stort lag med is, fra topp til bunn. Isklatrernes drøm! 
skildrer Cornelius Häusler.
Han var gira og ville lede den første spennende delen av 
ruta.
 – Jeg kom meg greit over den store sprekken i starten 
og fikk inn en god sikring før det lille overhenget som 
vi husket fra sommerbestigninger. Overhenget er lite 
skremmende på vinteren, fordi snøen gjør det nesten 
fraværende. Uten store problemer klatret jeg over, og i 
min motivasjon spurtet jeg oppover i den fine isen.

LUNSJ I «WINTER WONDERLAND»
Skuffelsen kom da han skulle sette andre 
mellomforankring.

 – Skruen gikk inn akkurat halvveis før den beit på granitt. 
Tredje og fjærde skrue delte samme skjebne og plutselig 

sto jeg 40 meter oppe i veggen med noen halvdårlige 
sikringer under meg, skildrer Cornelius Häusler.

Han forteller at brattheten var heller ikke fryktinngytende, 
så han var aldri redd for at han måtte ta seg en uønsket 
aketur.

Fornøyd med bragden tok de tre seg en velfortjent 
lunsj rett under toppen av Andersnatten, i et «Winter 
Wonderland.»

FRYKTET FOR NEDTUREN
De var litt redde for å rappellere ned samme ruta. Det 
virket skummelt. De valgte en mindre dramatisk nedtur.

Nå håper Cornelius Häusler at kulden fortsetter så de kan 
få flere slike klatreturer i Andersnatten.

 – Vi klatrer i Rjukanfossen også, men den går ned i en 
mørk og skyggefull dal. Naturmessig er Andersnatten 
vakrere, sier han.

Men dette er langt fra noen «vanlig søndagstur.» I hvert 
fall ikke for folk med høydeskrekk. Og driver du med 
klatring, bør du være godt rutinert. Dette er ingen tur for 
nybegynnere.

2
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GALDHØPIGGEN
– DER JOTNENE BOR

TEKST OG FOTO: JAN OLE MIKALSEN

Galdhøpiggen i Jotunheimen er Norges høyeste 
fjell, men likevel et tilgjengelig turmål for 

barnefamilier.
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LETTSKYET: Vi går 
i slush-aktig snø 

over Styggebreen. 
Galdhøpiggen skimtes 

bak skylaget.
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”Pappa, fortell om Tor og hammeren igjen!” Min sønn Jørgen på 
åtte år går like bak meg i taulaget over Styggebreen – i retning 
mot Galdhøpiggen. Han har blitt fortalt historien fra det norrøne 
gudediktet ”Trymskvida” i bilen på vei oppover Bøverdalen fra Lom, 
men vil gjerne høre den igjen. 

Jotnen Trym stjeler hammeren Mjølner fra Tor, og tar den med 
hjem til Jotunheimen. Æsenes verden kommer dermed i ubalanse. 
Tussekongen vil bare gi hammeren tilbake hvis han får Frøya til brud. 
Hun nekter. Heimdall finner da på at Tor skal reise til Jotunheimen 
forkledd som Frøya, med Loke som terne – og tilby giftermål. Den 
vidløftige planen lykkes. Tor får hammeren tilbake under bryllupet 
og knuser jotunætten. Dermed kommer verden igjen i balanse.
I grunnskolen lærer barna om norrøn mytologi og litteratur, og i 
geografitimene at Galdhøpiggen i Jotunheimen er Norges høyeste 
fjell – 2.469 meter over havet. Kanskje får de til og med vite at 
Galdhøpiggen etymologisk stammer fra ”gald”, bratt bergvegg, og 
”hø” som slår fast at den er høy. De mest vitebegjærlige får kunnskap 
om at fjellet ligger i Lom kommune i Oppland fylke, mellom 
Visdalen og Leirdalen. 

UTROLIG BILVEI 
I 1884 bygde Knud O. Vole Juvasshytta (1.881 moh.) som 
overnattingssted for turister som han guidet opp på Galdhøpiggen. 
Sekstito år seinere anla sønnen Knut bilvei opp. På nettsidene til 
Juvasshytta blir bragden kalt en revolusjon for turismen opp til 
Galdhøpiggen. Ikke før i 1997 endres traseen på det som er Nord-
Europas høyest beliggende vei.

I dag driver femte generasjon Vole hytta, som er modernisert. Med 
120 sengeplasser fordelt på 36 rom er Juvasshytta et populært 
utgangspunkt for bestigning av Galdhøpiggen. I sesongen, som går 
fra juni til september, koster det 900 kroner å gå med brefører for 
en familie på fire. 

BRATT: Vi har koblet oss av tauet. 
Om halvannen time må vi være 
tilbake igjen. ”Piggura” og det bratte 
partiet opp mot toppen venter.
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1. HYTTA: Ingen ”krasafaren 
steinbu” 2.469 meter over havet. Det 
er en godt besøkt liten kiosk i den 
solide hytta på Galdhøpiggens topp.

2. OPPOVER: Den første markante 
stigningen opp fra Styggebreen er 
tung å forsere.

Vi har overnattet på Raudbergstulen, om lag 1.000 meter over 
havet, men har kjørt opp den bratte veien til Juvass. Klokka ti 
om formiddagen er vi på plass vest for hovedhytta, der stien 
mot Galdhøpiggen begynner. Sola skinner, det er enkelte skyer 
på himmelen, men vindstille. Sammen med i underkant av 
femti vandrere får vi nødvendig informasjon fra breførerne. På 
sommerskisenteret, som vi ser foran oss på Vesljuvbreen, er det 
ingen synlig aktivitet. 
Til sammen er distansen vi skal gå 11 kilometer, med 650 meters 
høydeforskjell. Turen beregnes til 6,5-7 timer. Aldersgrensen er satt 
til 7 år, og deltakerne må være i middels god form. Første del av turen 
går fram til Styggebreen, den andre går over breen, og den tredje går 
oppover i fjellsida og til topps. 

Før avmarsj blir vi utstyrt med seler, som er sikkerhetsutrustning over 
breen, og noen av oss må i tillegg bære bretauene inn til brekanten. 
Dit bruker vi en times tid.

GALDHØPIGGEN  FRILUFT

2
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BREVANDRING
Ved Styggebreens inngang får vi et kort brekurs, der breførerne legger 
ut tau, viser hvor i rekka vi skal gå og hvordan vi skal binde oss inn. De 
er både kyndige, grundige og bestemte. Jørgen på åtte år blir utnevnt 
til hjelpegutt av en av dem, og sammen demonstrerer de riktig måte 
å behandle tauet på. ”Døk kan gjenne ha littegrann slakk på det,” sier 
hun på sin lune Lom-dialekt, et talemål som mange kjenner fra Arne 
Brimis tv-programmer. 

Lettlivede skyer følger oss over Styggebreen, der vi går i slush-aktig 
snø. Likevel er tempoet greit. Inkludert et par korte stopp tar det 
omtrent femti minutter til vi er ved steinura der stigninga opp mot 
toppunktet virkelig begynner. Der kobler vi oss av tauet. Halvannen 
time senere må vi være tilbake. 
Bortsett fra noen skumle passasjer i bratta gjennom ”piggura”, der 
man kan se flere hundre meter rett ned på hver side, går det sakte, 
men sikkert oppover mot hytta på toppen. Det siste stykket er tungt. 
Vi blir gode og svette av stigninga, men det er lutter glede på toppen. 
Galdhøpiggen benevnes som Norges tak. Det er ikke uten grunn. 
Fra toppen kan man se langt og lenger enn langt, som det heter 
i eventyrene. På en godværsdag er en tiendedel av Norge synlig, 
for eksempel Snøhetta i nord og Drammensfjellene i sørøst. Siden 
skyene kommer og går, får vi ikke se det hele. Likevel er utsikten 
formidabel. Vi glemmer fort at Solo-boksen i steinhytta koster 
femti kroner. ”Den passer til landskapet,” slår Nora enkelt og greit 
fast. 

Nedstigningen går uten problemer. Syv timer etter avmarsj sitter 
vi og slapper av med leskende drikke i resepsjonsområdet på 
Juvasshytta, hvor vi skal overnatte. Før vi går til sengs på kvelden 
blir vi skjønt enig om at opplevelsen har vært majestetisk – og at 
Galdhøpiggen er selveste Dronninga av den norske fjellheimen.

FRILUFT  GALDHØPIGGEN

DÅRLIG SIKT: Trolske 
skysystemer gjør 
brekryssingen magisk 
i Jotunheimen.
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no
Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com
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TATT AV 
SNØSKRED

TEKST: STEINAR VÆGE 
FOTO: PRIVAT

MOT FJELLET: På vei innover til 
Mannfjellet som ligger med sol i 
bakgrunnen av bildet.

FRILUFTS-
PROFILEN
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FAKTA OM SNØSKRED
• Snøskred kan utløses i terreng brattere enn 30 grader, i sjeldne tilfeller 

også mindre bratt enn det.
• En av fire omkommer mens skredet er i bevegelse. Av de som overlever 

første fase, dør tre av fire om de ikke blir gravd fram innen en time. Det 
som gjelder er altså kameratredning. Er du alene er det «game over.»

• Før bratt skikjøring/randone ble mer vanlig, omkom i snitt 1 – 2 pr. år. De 
senere år er tallet økt til 8 – 10 pr. år.

• Flakskred kan oppnå en fart på 80 meter i sekundet, og er som regel 
umulig å kjøre ifra.

• En kubikkmeter med snø, for eksempel ei snøblokk som er en meter 
bred, en meter lang og en meter høy, veier om lag 0,5 tonn.

• Små skred kan være svært farlig, og flere er omkommet fordi de har 
søkt til bekkedaler for å finne le, eller fordi terrenget rundt er snøfattig. 

1. LARS ANDREAS VALSTAD: 
Han befant seg i utkanten av 
skredet og ble ikke sittende fast.

2. ARNE JOHAN EIDEM 
REINEN: Han ble begravd av 
snømassene til oppå brystet.

3. ERLEND GRANDE: Han kom 
seg løs etter å ha fått en spade 
av Martin.

4. MARTIN DAHL WANDERÅS: 
Han satt fast i skredet til midjen.

1
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Det er søndag den 16. desember 2018, og de 
fire kompisene Erlend Grande, Lars Valstad, 
Arne Johan Eidem Reinen og Martin Dahl 
Wanderås, alle først i tjueårene, er på vei opp 
Mannfjellet i Meråker, Trøndelag. De regner seg 
som ferskinger i brattskikjøring, men har noe 
erfaring fra forrige sesong.

– Interessen er nok større enn erfaringen, sier 
Martin Dahl Wanderås, som forteller oss hva 
som hendte denne søndagen like oppunder jul.

Vinteren i Trøndelag var liksom ikke kommet 
helt i gang enda. Det var lite snø i fjella, men 
kanskje er det nok til en første fjelltur med 
brattski. I Trondheim, der vennegjengen bor 
for tida, var det oppholdsvær dagene før. Men 
i Meråker snødde det ganske mye lørdagen før 
turen, noe vennegjengen ikke hadde fått med 
seg. 

TRODDE IKKE DET VAR SKREDFARE
De sjekket likevel skredvarslingen varsom.no, 
men den dekket ikke området ved Mannfjellet. 
Den svenske skredvarslingstjenesten 
avinprognoser.se dekker områder like ved, men 
starter ikke varslingssesongen før 20. desember.
 

–  Vi trodde knapt det skulle være nok snø 
for skikjøring, derfor hadde vi egentlig ikke 
skredfare i tankene, sier Martin.

De er godt utstyrt med sikringsutstyr for skred. 
Med seg har de sender/mottaker for skredsøker, 
søkestang og spader.

–  Jeg kjøpte sikringsutstyret samtidig med 
skiene, forklarer Martin.

SNØFØYKE OG DÅRLIG SIKT
På vei oppover fjellet møter de mange toppturfolk 
som er på vei ned. Da de starter turen er været 
rolig og snøen løs, tørr og fin. Over tregrensa 
tiltar vinden, og det blir snøføyke med dårlig 
sikt. De får problemer med å tolke terrenget, 
men dropper en planlagt matpause og fortsetter 
oppover mot toppen. De kommer inn i ei renne 
i terrenget, uten at de egentlig er klar over det.
 

–  Da hører jeg at Arne roper noe, samtidig 
som det føles som om den ene skia mi sklir. Jeg 
registrerer at vi befinner oss på et stort flak som 
er i ferd med å sprekke opp. Så rutsjer vi i vei 
nedover mot en del stein og en liten skrent. Jeg 
prøver å holde meg flytende oppå skredet, men 
er helt uten kontroll. Da vi rutsjer utfor skrenten 
på et par meter tenker jeg, at nå er det slutt og 
at vi kommer til å dø alle fire, forteller Martin.

Da de fire kompisene seilte 
nedover fjellsida sammen 
med snømassene, var det 
slutt på moroa. Heldigvis 
stanset den ville ferden 
mens de fremdeles bare 
var delvis begravd.

2 3 4
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SATT BOM FAST
Omkranset av snømassene og mjuk landing 
unngikk de å bli skadet av steiner og skrent. 
Plutselig stoppet skredet. 

–  Jeg satt fast til midja, mens Arne var begravd 
opp til brystet. Selv om jeg satt bom fast, hadde 
jeg hendene fri. Derfor kunne jeg ta fram spaden 
fra sekken, som jeg gav til Erlend. Han kom seg 
løs med egen hjelp og startet straks med å grave 
fram Arne, som var helt hjelpeløs. Jeg hadde heller 
ingen mulighet til å komme meg fri av egen hjelp, 
og måtte måkes fram. Skiene mine fikk vi også 
opp. Arne mistet imidlertid den ene skia mens 
raset var i bevegelse. Bindingen var knekt og 
revet løs, noe som forteller hvilke krefter som var 
virksomme i skredet. Denne skia ble liggende igjen 
et eller annet sted i skredet, og vi fant den ikke 
igjen, forteller Martin.

STOPPET I SISTE ØYEBLIKK
Fjerdemann, Lars, hadde vært i utkanten av 
skredet og ble ikke sittende fast.

–  Et øyeblikk trodde vi at Lars befant seg nede 
i snømassene, men da han kom skliene rundt 
snøfonna hylte vi av glede.

Skredet anslår de til å ha vært om lag 20 meter 
bredt og 40 meter langt. De mener at det stoppet 
opp i siste øyeblikk. Hadde det fortsatt litt lengre 
ville de blitt begravd.

–  Vi trodde knapt det skulle være nok snø til å 
gå på tur, så skredfare anså vi som utelukket. Men 
denne opplevelsen blir med oss resten av livet, 
og skredfaren kommer vi til å vurdere uansett 
forhold. Vi kommer aldri til å tro at terrenget er 

trygt, selv om mange andre har vært der før oss, 
slik som denne søndagen, sier Martin.

HVA KAN MAN LÆRE AV HENDELSEN
Karene har gjort det meste riktig. De forsøkte 
å skaffe seg opplysninger om skredfaren, men 
skredvarslingen var ikke tilgjengelig. De var godt 
utstyrt med sikringsutstyr, skredsøkere, søkestang 
og spader.

Værmeldingen gikk ut på greit turvær. Da de 
startet oppstigningen var det lite skyer og vind, 
men dette endret seg underveis. Snøføyke og 
dårlig sikt førte dem ut i et rennelignende terreng, 
der det antagelig var minst 30 grader bratt.
 

–  Vi burde nok hatt skredfare i tanken der, 
sier Martin.

Mannfjellet er regnet som et sikkert fjell med 
hensyn til skred. Likevel gikk det et skred som 
kunne blitt fatalt. Det, sammen med annen 
erfaring om snøskred, forteller at skredfaren kan 
være umulig å forutsi. Det er kjent fra mange 
tilfeller fra Alpene, der skredeksperter og guider 
er omkommet. Det har også skjedd i Norge. 

MANNFJELLET (1.043 MOH.)
Mannfjellet ligger i Meråker, en times kjøretur 
nordover fra Trondheim, og er et av de mest 
besøkte fjellene i Meråker av brattskikjørere. 
Fra Mannlibekken/Mannseterbakken er det fire 
kilometer til toppen, og tar om lag to timer. 
Mannfjellet er et lett tilgjengelig fjell, som også 
kan være et godt alternativ for nybegynnere, om 
en skal teste vinterutstyr. Det regnes som et trygt 
fjell for brattskikjøring. Skredfaren i området bør 
likevel alltid sjekkes.

1. I SKREDET: Bildet 
viser situasjonen etter 
at skredet stanset, og 
før alle er gravd fri. De 
største snøblokkene veier 
enkeltvis flere tonn.

2. GIKK BRA: Alle kom 
velberget fra raset. Fra 
venstre: Erlend Grande, 
Lars Andreas Valstad, 
Martin Dahl Wanderås, 
Arne Johan Eidem 
Reinen.

2
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TOPPTURER I 
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Lyngsalpene
Noe av den råeste naturen Norge kan by på finner du mot nord, og kanskje 
spesielt i Lyngen. Lyngsalpene rager loddrett opp fra smale fjorder og byr på 

dramatisk natur du knapt finner noe annet sted på denne kloden!
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med 

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

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

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

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

Nå bosatt i Nittedal utenfor Oslo 
og arbeider som avdelingsleder 

ved elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.

NETTSIDE: WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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1. TOPP TO: Topp nummer to 
denne dagen! Det er fantastisk 
utsikt fra toppen av Rørnestinden 
(1.019 moh. Nede ved fjorden 
ligger Lyngseidet. I bakgrunnen 
ser vi Olderdalen og tinderekkene 
mellom Lyngen og Nordreisa.

2. IDYLLISK: Fra vårt 
utgangspunktet ved Straumen 
er det idyllisk stemning inn 
fjorden og inn Nord-Lenangsbotn. 
Kvasstindan og Vaggastindan i 
bakgrunnen.
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Ved første øyekast er fjellene så bratte at det er lett å bli forledet 
til å tro at dette kun er skikjøring for de mest ekstreme. Men 
Lyngen har noe å by på for de fleste som er i noenlunde god form 
og har hatt toppturski på beina tidligere.
Denne turen er fra siste helga i april. Vi fløy til Tromsø og leide 
minibuss. Kjøreturen er ca. to timer og inkluderer ferje.

Med oss hadde vi en tidligere studiekamerat og toppturentusiast. 
Han er bosatt i Tromsø og lokalkjent i området. Noe som 
er en fordel når en skal plukke topper ut fra snøforhold og 
potensiell skredfare. Vår venn plukket ut tre topper; Storgalten, 
Kavringtind og Rørnestind. Alle er Lyngen-klassikere som er lett 
tilgjengelige og byr på strålende nedkjøring og fabelaktig utsikt!

STORGALTEN (1.219 MOH.)
Storgalten er en av de mest besøkte toppene i Lyngsalpene. Den 
ligger helt nord på Lyngenhalvøya og har fantastisk utsikt mot 
havet i vest og de spisse tindene sørover. Fjellet har mange og 
varierte nedkjøringsmuligheter.

Vi startet ved Galtdalen i Nord-Lenangen. Herfra er det jevn 
stigning før det blir litt brattere opp mot skardet mellom 
Storgalten og Litlegalten på rundt 700 moh. Den siste biten til 
toppen gikk vi i nærheten av fjellets nordrygg. Selv om en gjerne 
begynner å bli litt sliten når en har klatret nær 1.000 høydemeter, 
var dette stykket ren nytelse. Utsikten er rett og slett fantastisk!
Ned kan man velge rute etter ferdigheter og forhold. Den 
bratteste ruten er lengst mot sør og det er enkelt sagt gradvis 
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1.BRATT OPP: Med 
utgangspunkt fra 
Lyngseidet har vi stø 
kurs mot Kavringtind 
(1.289 moh.) I 
bakgrunnen stuper det 
bratt ned fra Kjostindane.

2. PUDDERKJØRING: 
På vei ned fra 
Storgalten! 1.219 meter 
med pudder ned den 
store nordvestvendte 
snøflanken!ostindane.

slakere jo lengre nord du legger ruten. Vi var heldige med vær 
og føre og Storgalten ga meg en av de beste skidagene jeg har 
opplevd.

KAVRINGTIND (1.289 MOH.) OG RØRNESTIND (1.041 MOH.)
Kavringtinden eller Goalsevarri er en de mest klassiske 
fjelltoppene i Lyngsalpene. Den lar seg lett kombinere med den 
litt lavere Rørnestind om en ønsker to topper på en dag. Begge 
er lett tilgjengelig fra Lyngseidet sentrum. 

Vi startet med å bestige Kavringtind. Fra parkeringa ved de 
øverste boligene i Lyngseidet følger ruta scooterspor opp 
gjennom bjørkeskogen opp til snaufjellet.  Herfra blir det 
brattere opp mot nordryggen til Kavringtinden. Det er et bratt 
parti (ca. 30 grader) i ca. 500 høydemeter før du kommer opp 
på selve toppryggen. Den siste biten til toppen er langs en 

ganske smal rygg, hvor det henger en skavvel. Her må en vurdere 
snøforholdene før en fortsetter til topps. Vår lokale kjentmann 
gravde snøprofil før vi fortsatte helt til topps. Om en ikke vil gå 
den smale ryggen helt til topps, er det glimrende skikjøring ned 
samme vei som turen gikk opp.

Fra selve toppen er det flere mulige nedfarter. Vi valgte å 
«droppe» ned fra toppskavvelen og kjøre ned renna til den flotte 
nordøstlige snøflanken. Renna fra toppen er ca. 35 grader i 300 
høydemeter før den blir slakere. Denne nedkjøringa ga en lengre 
tur til Rørnestind, men skikjøring var råflott.

Rørnestind ble en bonus i det flotte været. Toppen stuper bratt 
mot nord, og utsikten er fantastisk i alle himmelretninger. Å 
kjøre ned mot Lyngseidet gir fin skikjøring i starten og deretter 
litt variert kjøring ned skogen tilbake til utgangspunktet.

LYNGSALPAN
Lyngsalpan er et fjellområde i Troms 

fylke. Området er vernet som Lyngsaplan 
landskapsvernområde. I den sørlige delen ligger  

Jiehhevarri  (1.833 moh.), som er det høyeste 
fjellet i Troms. Lyngsalpene er blitt en klassiker 

for toppturer i Norge. Hit kommer skientusiaster 
fra hele verden for å kjøre ned de uberørte og 

snødekte fjellsidene som strekker seg helt ned i 
fjæra langs Lyngenfjorden

LYNGSEIDET
Tettstedet har ca. 800 innbyggere og ligger sen-
tralt i Lyngsalpene og er et glimrende utgangs-
punkt for toppturer. Stedet har de senere årene 

blitt et mekka for toppturentusiaster. Det er rikelig 
med gode og rimelige overnattingssteder. Et flott 
sted å starte planlegging av topptur til Lyngen er: 

https://visit-lyngenfjord.com

1
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1. FRA SJØ TIL FJELL: Vi har satt 
kurs mot Storgalten (1.219 moh.). Det 
er en spesiell opplevelse å spenne 
på seg skia i sjøkanten nede ved 
Lenangsstraumen og sakte krysse seg 
opp den store snøflanken opp mot selve 
toppen.

2. BRATT OPP: Med utgangspunkt 
fra Lyngseidet har vi stø kurs mot 
Kavringtind (1.289 moh.) I bakgrunnen 
stuper det bratt ned fra Kjostindane.

3. PUDDERKJØRING: På vei ned fra 
Storgalten! 1.219 meter med pudder ned 
den store nordvestvendte snøflanken!
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SPENNINGEN: Frank Chr Bakke vasker 
tålmodig i Anarjohka-vassdraget, og håper 
på gull i bunnen av pannen.
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EKTE 
SKATTEJAKT

TEKST OG FOTO: MORTEN LEO MATHISEN

Ønsker du å gi barna større motivasjon, 
når dere skal på tur? Hva med å fortelle 

barna at dere skal på en spennende 
skattejakt etter gull?

«Nå skal vi ut på skattejakt. Vi skal prøve å finne gull», 
er en setning du kan prøve neste gang dere skal på tur.
Det høres mye mer spennende ut, enn bare en tur i 
skogen eller fjellet. Barn er lette å motivere med litt 
spenning. Og gull er jo noe som forbindes med mange 
barneeventyr som Pippi og Kaptein Sabeltann bare for 
å nevne noen. 

Du må handle inn vaskepanne og lære å bruke den. 
Bruksanvisning finner du ved å søke gold panning på 
Youtube. Så er det bare å ta med familien på skattejakt. 
Ja! Det finnes gull ute i den norske naturen som bare 
ligger og venter på å bli funnet, hvis du leter på de 
riktige stedene.

FEM TING OM GULL
• Gull er så sjeldent at det produseres mer stål 

på en enkelt time enn alt gull som noensinne er 
utvunnet.

• Frem til 1912 var gullmedaljene i OL laget av rent 
gull. I dag inneholder en olympisk gullmedalje 
bare 1.34% rent gull.

• Europeerne oversatte Aztekernes ord for gull, 
«teocuitatl», til «ekskrement fra Gudene».

• Hvert år mister en giftering over 6 milligram 
bare ved å ha den på fingeren. Hagearbeid og 
badestrender er noe av det som sliter mest på 
gullringene.

• Gull er så formbart at det kan bankes flatt 
nok til å bli gjennomsiktig, og så lite som 1 
gram gull kan flates ut til en hel kvadratmeter.                
(Kilde: Realverdier.no)
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HVOR KAN DU FINNE GULL?
Gull er kanskje ikke i tankene dine, når du er på skog eller 
fjelltur i Norge. Men en bekk eller elv du passerer på turen, 
kan inneholde gull uten at du vet det.  Høres helt utrolig ut, 
ikke sant?  
 –  Gull i løsmasser kommer fra forskjellige bergarter som finnes 
i Norge. Derfor kan du finne små mengder av gull i grus og 
sand fra nedmalt stein, eller gammel morenesand. Forteller Jan 
Sverre Sandstad fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Men for å øke sjansen til å finne det edle metallet kan det være 
lurt å legge turen til et område der det er funnet gull før.
 –  Ønsker du å vaske etter gull i grus og sand med bruk av 
vaskepanne kan du for eksempel prøve deg i bekker og elver 
som ligger nedstrøms i allerede kjente mineraliseringer/
forekomster med gull, skriver NGU.

De mest kjente stedene er gullgruvene i Eidsvoll, Bømlo, 
Bindalen, Svartdal og Biddjovagge i Finnmark. Men det 
er funnet mange andre steder i løsmasse også. Så her er det 
muligheter for alle som ønsker å lete etter det edle metallet, 
selv om du bor i nord, sør, øst eller vest i landet. Det krever 
selvfølgelig litt research for å finne steder som er aktuelle for 
deg og din familie. Men det gjøres enkelt på nettet. Her har 
NGU gjort grovjobben. De har laget en karttjeneste som alle 
kan bruke. Der har de også merket av hvor det er offisielt 
registrert gullfunn i Norge. Så er det bare å planlegge neste tur 
som blir en ekte skattejakt.

1. GULLGRAVERE: Små gullgravere har funnet sitt 
eget sted, på skattejakt etter gull.

2. GULLFEBER: Det eneste som hjelper mot 
gullfeber, er gull i vaskepanna.

3. SKATTEKART: Her har Norges Geologiske 
Undersøkelse laget et kart over de plassene som det 
er offisielt funnet gull i fjell, og løsmasser i Norge.

4. MAGISK: En vellykket gullgravertur lagret på glass.

1

2

Friluftsliv 2/19.indd   50 22/02/2019   10:02



2  -  2019 FRILUFTSLIV    51

GULLGRAVING  FRILUFT

KJØP AV PAYDIRT
Har du lett, men ikke funnet noe gull enda? Eller har lyst til 
å se hvordan det er å finne gull i vaskepannen? Eller bare 
ønsker litt spenning i hverdagen med resten av familien, 
hjemme? Da kan du kjøpe paydirt, som er gullholdig sand 
hos http://arctic-paydirt.no/ Det kan også være lurt å melde 
seg inn i de forskjellige gruppene på Facebook, som driver 
med denne hobbyen. Der vil du få svar på spørsmål om 
bruk av utstyr, treff, opplevelser, steder å grave, kjøp/salg 
og mange andre ting innen gullgraving. 

NY MINERALLOV
Den nye mineralloven kom i 2009 og gjelder alle – både 
amatørgeologer og hobbyletere, forskere og industri.
Det viktigste å huske er: Dersom man ikke er på egen 
grunn, må du kontakte grunneier i forkant. Det er også 
grunneier som eier såkalt ”alluvialt gull”, dvs. gull som 
finnes i løs masse.    

Har du ytterligere spørsmål til mineralloven og tilhørende 
forskrifter, kan Direktoratet for Mineralforvaltning, hjelpe 
deg. 

Kommunene kan ofte hjelpe til å finne ut hvem som er 
grunneiere i ulike områder. (Kilde: Norges Geologiske 
Undersøkelser)

3

4

Friluftsliv 2/19.indd   51 22/02/2019   10:02



52    FRILUFTSLIV 2019  -  2

HVA ER EN VASKEPANNE (GOLDPAN)?
Det er enkelt å lære seg, men øvelse må til for å 
finne din teknikk. Youtube har masse filmer om 
forskjellige vasketeknikker med vaskepanne. Her 
er det bare å taste inn Gold Panning og trykke søk, 
så finner du garantert den som passer for deg. 
Siden gull er 19.3 ganger tyngre enn vann, så må 
du ha noe som ligner litt på tyngden gull har for 
å øve hjemme. Da er et lite fiskelodd av bly det 
nærmeste med en vekt som er 11.3 ganger tyngre 
enn vann. Mal den med rød neglelakk så den er 
lett å se, og legg den i panna med litt sand og grus 
og fyll med vann. Så er det bare å øve hjemme 
over et vaskefat med vann.  Øvelse gjør mester! BRUK NGU SITT KART OG FINN DITT STED

Du går inn på http://www.ngu.no/kart/mineralressurser/, 
gå til Standardkart under kart-fanen til venstre og velg 
Metaller – Edelmetaller. Da er det bare å finne et sted 
som passer for deg, og planlegge om du velger en 
dagstur eller lengere tur.

SISTE STORE FUNN
Du kan lese om da Ove Jensen og Mattias Kristiansen 
(2014) fant en gullklump som veide 17,1 g i elva Gisna 
mellom Oppdal og Rennebu i Sør Trøndelag. http://
www.ngu.no/publikasjon/geologiske-undersokelser-i-
gisnadalen-i-2015-og-2016  

I 2017 publiserte NGU på sin side om et stort gull 
funn i samme elv. www.ngu.no. Dette er den største 
gullklumpen som er funnet i en elv i Norge. Den ble 
funnet av Marius Frang. Den veier hele 34,9 gram. Ikke 
så mye det, tenker du nå? Men når gullprisen er over 
300 kroner grammet, så gir det en grei avkastning. Det 
som er spesielt med denne typen gullklumper eller 
nuggets som det kalles, er at den har en mye større 
verdi ubehandlet for samlere. Med en størrelse og 
vekt fra 1 gram og oppover kan verdien bli opp mot 10 
ganger av gram verdien, hvis den ikke smeltes, men 
selges hel. 

HOBBY FOR SMÅ OG STORE
Dette er en hobby som passer for både barn og voksne. Masse 
frisk luft og naturopplevelser, kombinert med skattejakt blir det 
litt ekstra spennende også.  
 –  De færreste er klar over at gullgraving lenge har vært en 
populær hobby i Norge. Men nå er det mer populært enn noen 
gang. Kanskje det skyldes de nye funnene av gullnuggets, som 
ble gjort i Gisnadalen nord for Oppdal. De har jo vært mye 
omtalt i ulike media, forteller Sandstad.
Denne hobbyen kan fint kombineres med turer i skog og fjell. 
Ja til og med på fisketur. Så leting etter en bekk eller elv på veien 
for å vaske etter gull gjør nok turen litt annerledes, men også 
kanskje mer spennende for de små. Er du heldig og finner noen 
gullkorn kommer det til å bli husket resten av livet.

OPPLEVELSEN BARNA HUSKER
Lag en god opplevelse med matpakke, drikke og kanskje litt 
kjeks eller noe annet godt, som kombineres med turen. Men 
man må huske at gullvasking er litt som å fiske. Smøre seg med 
litt tålmodighet er viktig. Det er ikke alltid du får fisk og må 
prøve et annet sted. Sånn er det også når du er på skattejakt. Så 
om du ikke blir rik på gull når du er ute og leter, så blir du i hvert 
fall rik på frisk luft og naturopplevelser. Bare det er gull verdt. Så 
er det bare å huske det gamle ordtaket som gullgraverne har som 
svar på hvor gullet er: «Gull er der du finner det.»

TIDLIG START: Etter en lang 
vinterdvale, kommer gullfeberen 

snikende, og jakten på gullet starter 
så fort snøen begynner å smelte.

FRILUFT  GULLGRAVING
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: STEINAR VÆGE

En omfattende rapport, den største av sitt slag, viser at verdens økosystemer 
står overfor en katastrofal kollaps, fordi insektene er i ferd med å bli utryddet. 
Rapportens hovedkonklusjon er klar. Vi mennesker tar for mye plass. Rapporten 
finner du her: www.sciencedirect.com

Verdens insekter vil være utryddet innen et århundre om insektdøden fortsetter i 
samme takt. Det er flest biller og sommerfugler som er truet, men også 18 prosent 
av bieartene, som inkluderer humler, er truet i Norge.
Hovedårsaken til insektdøden er at landbruket ødelegger den naturlige floraen, 
dernest kommer bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel. Så kommer bebyggelse 
og utvidelse av bolig- og næringsområder, fremmede arter og klimaendringer.
Insektene pollinerer, resirkulerer og er mat for andre dyr. De holder hele 
økosystemet i gang. Mennesket kan ikke overleve uten dem.

PENSUM

INSEKTER 
UTRYDDES
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Å ha med kaffe på tur en selvfølge for oss som bor 
i verdens nest mest kaffedrikkende land. Men hva 
med å ta kaffekokingen til nye høyder ved å selv 
brenne bønnene på bålet?

Dette er noe jeg har lært av min eritreiske 
venninne. I Eritrea er det å lage kaffe en egen 
seremoni, der bønnene brennes, males og så 
kokes, mens alle sitter rundt og nyter kaffeduften. 

For å lage en liter med kaffe trenger du 1 dl med rå 
kaffebønner.

Bønnene heller du i en tørr stekepanne og så 
rister du bønnene i ca. 10 min. Du må hele tiden 
ha stekepanna i bevegelse, slik at bønne blir brent 
jevnt. Når bønnene har fått en god farge og lukter 
godt, så heller du bønnene på en kaffekvern (jeg 
har en liten og lett håndkvern) og kverner bønnene 
til ca. filtermalt størrelse. Kok opp vann, hell i kaffen 
og gi det et oppkok sammen, før kaffen får hvile litt, 
for deretter å nytes. Jeg er veldig glad i solo stove-
kjelen min, kaffen filtreres i lokket når jeg heller i 
koppen, så unngås eventuelle kaffebiter. Noe annet 
jeg også er glad i å bruke er espressokokeren min, 
spesielt om man bare skal lage kaffe til en eller to. 
Mal da bønnene enda finere. Blir espressoen for 
heftig, kan du ha i mer varmt vann i koppen.

Kaffekos
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

Brenning av bønner på bål.
Espressokoker.
Steking av scones. 
Nystekte scones med brunost.

1
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SCONES

• Til 8 små scones
• 125 gram sammalt spelt/hvete
• 375 gram siktet spelt/hvetemel
• 50 gram sukker
• 125 gram blandet nøtter og rosiner
• 3 ts bakepulver
• 225 ml kokosmelk, Rema har pappkar-

tong med denne mengden. 

Nystekte scones går i skjønn forening med kaffen. 

Jeg blander de tørre ingrediensene sammen i en 
pose hjemme og heller i kokosmelk når jeg er klar 
til å steke sconesene på tur. Siden det er så mye 
fett i kokosmelken, holder disse seg fint til dagen 
etter, om det skulle bli noe til overs.

Hell kokosmelken i posen med de tørre 
ingrediensene og klem og kna i vei. Når det 
har blitt til en deig, deles det opp i 8 små 
emner, klem de litt flate og stek de deretter 
i smør. Snu de ofte slik at de ikke brennes. 
Stek de over glør, ikke flammer. Stekes i ca. 
5 min på hver side. Nyt de som de er, eller 
del de i to å ta på brunost.

GO’BITEN

1. Nystekte scones med brunost.

2. Espressokoker.

3. Steking av scones. 

4. Brenning av bønner på bål.

2

3
4
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VIL DE NORSKE ISBREENE 
SMELTE BORT?

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

De norske breene trekker seg tilbake i 
større fart enn hva de har gjort på svært 

lenge. Men det er bare knappe 30 år 
siden de vokste med en fart som man 

må tilbake til «den lille istiden» på 1700-tallet 
for finne maken til. Hva er det som skjer,

 skal vi ha is i magen, eller?

BLÅIS: Isbreene er ikke bare hvite, 
men har et fantastisk fargespill.

Foto: Bjørn A. Esaissen
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Fra 8.000 år og til for ca. 4.000 år siden var breene 
i Norges fjellområder små eller helt borte. Dagens 
breer er altså nyskapninger som på 1700-tallet, 
også kalt «den lille istiden», hadde sin største 
utbredelse etter siste istid. Tiden etterpå har de i 
periode rykket fram og tilbake. Hovedtrenden er 
imidlertid at de har minsket jevnt og trutt siden de 
nådde sin største utbredelse for vel 250 år siden. For 
omlag 25 – 30 år siden, startet tilbaketrekkingen 
som fremdeles pågår. Men kan de begynne å vokse 
igjen, og hvilke prosesser er det som styrer breene?

MASSEBALANSEN STYRER BREENE
Kort fortalt vokser breene når de tilføres mer masse 
(snø) enn de smelter gjennom året. De minker når 
smeltingen er større enn det de tilføres av masse. 
 – Massebalansen er produktet av vinterens snøfall 
(vinterbalansen) og den påfølgende sommerens 
smelting (sommerbalansen). Om balansen for 
vinter og sommer er lik, vil breen ligge i ro. 
Bratte breer, som for eksempel Briksdalsbreen, vil 
reagere raskere på endringer i massebalansen enn 
for eksempel Nigardsbreen, som er en slakere bre 
og har et stort areal oppe på breplatået, forklarer 
Bjarne Kjøllemoen, senioringeniør i seksjon bre, 
is og snø i Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE).
Det er her vi finner forklaringen på breenes 
framrykking for om lag 30 år siden. I årene før 
framveksten var det en periode med noen snørike 
vintre, etterfulgt av noen kjølige somre. I denne 
perioden ble breene tilført mere masse enn 
avsmeltingen.

TEMPERATUR OG NEDBØR VIL ØKE
Breene påvirkes altså av både nedbørsmengde og 
temperatur, og også lengde på avsmeltingsperioden. 
Sein vår etterfulgt av tidlig høst gir kortere 
avsmeltingsperiode, noe som påvirker 
massebalansen. Kan vi få ny framrykking av de 
norske breene, slik som for ca. 30 år siden?
 – Meteorologiske fagmiljøer er rimelige entydige 
på at både temperatur og nedbør vil øke, både i 
vinter- og sommerhalvåret. Hvor mye, og hvor 
raskt, er imidlertid usikkert. Økt vinternedbør 
vil gi økt massetilførsel til breene. Framskrivingen 
av modeller viser imidlertid at økt vinternedbør i 
framtida ikke vil kompensere for økt smelting, på 
grunn av forventet økning av temperaturen. Dette 
gjelder imidlertid for langsiktige trender. I korte 

BREVANDRING: Det 
er en økende interesse 
blant turister for å oppleve 
de norske breene. Foto: 
Steinar Væge
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perioder vil vi fortsatt kunne oppleve at breene 
legger på seg. Gitt en temperaturøkning på 0,5 – 1 
grad og samme vinternedbør som i årene 1986 – 
95, så vil breene vokse, men på langt nær som for 
30 år siden, mener Kjøllemoen.

ASKESKY FRA ISLAND TIL NORGE
I 2011 skapte et vulkanutbrudd på Island en 
askesky som drev innover Norge. Resultatet av 
askeskyen var godt synlig på Folgefonna i august 
og oktober, da NVE var der på feltarbeid. 
 – Slike askelag på breoverflaten vil føre til større 
avsmelting. Vi så tydelig at askelaget påvirket 
smeltingen ved at det smeltet ujevnt på overflaten, 
forteller Kjøllemoen.
Vi kommer til å tenke på forskning som viser at 
partikler som antas å komme fra industriutslipp, 
bil- båt- og flytrafikk, er observert på isen i arktiske 
strøk. Det er skjedd en stor øking i trailer- og 
cruiseskiptrafikk de senere år. Kan det tenkes at 
slik nedsoting er med på å påvirke nedsmeltingen 
av breene?
 – Dette er ikke noe vi har undersøkt spesielt, men 
en lignende påvirkning kan man jo tenke seg med 
økte utslipp av fossilt brensel. Generelt kan man si 
at en mørk is- og snøflate vil smelte raskere enn en 
lys overflate, sier Kjøllemoen.

PENSUM  ISBREER

1

2
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BREEN DEKKET BREVATNET
Vi har selv vært en rekke ganger på Nigardsbreen 
siden tilbakesmeltingen startet i 2003. Da var 
brefronten omtrent på samme nivå som rundt 
1970. Vi har opplevd hvordan brefronten har 
minket fra år til år og fram til i dag. Nigardsbreen 
er nå sannsynligvis mer tilbaketrukket enn den 
har vært på flere hundrede år. Rundt 1930 dekket 
breen hele Brevatnet, som ligger nedenfor breen. 
Om en ser på bildene fra 2005 og 2014, ser man 
at brefronten har rykket betydelig tilbake. De 
lyse områdene på hver side av breen viser hvor 
høyt opp isen har ligget tidligere. 

STEINAR BRUHEIM I JOSTEDALEN BRE-
FØRARLAG FORTELLER AT SIST SOMMER, 
SOM VAR SVÆRT VARM OG VARTE LENGE, 
TRAKK BREEN SEG TILBAKE 80 METER.

 Vi har ved selvsyn sett at breen om somrene har 
vært sterkt forurenset av svart smuss. Støv og 
partikler fra områder rundt breen har alltid lagt 
seg over isen, men har vi i senere tid også fått 
tilførsel av sot og partikler fra industri og trafikk? 
Og hva med vulkanasken fra Island som i 2011 
rammet Vest-Norge? Tilsmussingen vil kunne 
akkumuleres med økt avsmelting.

FORTSETTER Å MINKE
Hva kommer til å skje med de norske breene 
om en legger framskrivningsmodeller som i dag 
benyttes til grunn?
 – Modellene viser at breene vil fortsette å 
minke de kommende 20 år. En tilbakesmelting 
av breene vil gå hardest utover de små breene 
som har liten ismasse å ta av. De lavereliggende 
breene vil forsvinne først. De store breene som 
Jostedalsbreen, Svartisen og Folgefonna vil 
overleve lengst, sier Bjarne Kjøllemoen.

AKTIVITETER PÅ BREENE SOMMEREN 2019
En rekke arrangører stiller med program for 
aktiviteter på de norske breene i sommersesongen 
2019. Start og varighet for sesongen varierer noe 
mellom breene. Det arrangeres kurs i vandring 
og klatring på bre, og en kan bli med breførere på 
dagsturer over breene.
Å begi seg ut på en bre uten erfaring og kunnskap 
er livsfarlig. Sammen med erfarne fører er 
opplevelser på bre stor og mektig naturopplevelse. 
Ved å melde deg på et kurs, eller vandring 
sammen med erfarne breførere, får du en trygg 
måte å oppleve breene på.
Nettstedet bre.no gir en oversikt over turer og 
kurs for sommeren 2019.

ISBREER  PENSUM

1. TURISTSTRØM: 
Turister på vei 
opp brefronten 
på Nigardsbreen 
sommeren 2017. Vil 
det være mulig for 
turister å oppleve 
de norske breene 
i framtida? Foto: 
Steinar Væge.

2. SVARTISEN: 
I den lille istid på 
midten av 1700-tallet 
var Svartisen én 
sammenhengende 
isbre, men er i dag 
delt i to: øst- og 
vestisen. 
Foto: Bjørn A. 
Esaissen

3. ISMASSE: 
Svartisen er 
Norges nest største 
isbre på hele 370 
kvadratkilometer.
Foto: Bjørn A. 
Esaissen

3
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1. SPURVEUGLE: Den har et flatt og rundt ansikt 
med menneskelige trekk. Men vi kan ikke vri på 
hodet slik den kan. Og heller ikke å stirre like 
lenge og intenst uten å blunke.

2. HORNUGLE: Maken til vakker hagepynt i et 
kirsebærtre skal man lete lenge etter.

3. HAUKUGLE: Den trakk til seg flokker med 
naturfotografer, og var ikke det minste redd.

1

2

3
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FASCINERT AV 
UGLER?

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

De har runde barneansikter og store, kloke 
øyne. De dukker lydløst opp, og sitter godt 
kamuflert i trærne og kikker på deg når 
du går tur i skogen. De fleste artene er 
nattaktive, men ikke alle. 

Hva er det med ugler som gjør at de til alle tider 
har fascinert mennesker? De dukker opp i utallige 
barneeventyr. I antikkens Hellas var uglene viet til 
visdommens og nattens gudinne Athene. Etter hvert 
ble uglene symbolet på visdom og på byen Athen som 
ble oppkalt etter henne. Uglen ble avbildet på greske 
mynter. Det ble så populært at både Italia, Egypt og 
Tyrkia gjorde det samme.

UGLENE I BIBELEN
Det er flere uglearter som er omtalt i Bibelen. I Jesaia 
34,11 er det et illevarsel når uglene skal komme og bo 
i ruinene etter byen. De som har lyst til å spise ugle, 
må lese 5.Mos 14 – ”Alle rene fugler kan dere spise. 
Men disse fuglene skal dere ikke spise….kattuglen, 
hubroen og sløruglen”. Pelikanene og uglen har ifølge 
Bibelen noe til felles: «Jeg ligner pelikanen i ørkenen, 
jeg er blitt som uglen på øde steder.» Salme 102,7.

KVINNER SOM BLIR UGLER
På grunn av assosiasjonene med natt har uglen sett 
på som et dårlig tegn. Med et skrik varsler den død 
og ulykke. Kelterne mente at uglen var en nattheks 
og forbandt den med lik. I deler av Afrika er uglen 
knyttet til magi, og uglens hode blir derfor brukt når 
man blander heksebrygg.
De har opp gjennom historien vært myter og rare 
sekter som hevdet at kvinner kunne skape seg om 
til ugler. ”Burugle” er et brukt skjellsord for et lite 
hyggelige fruentimmer.

Ikke alle ugler i skogen er like hyggelige. 
Gudbrandsdalen Dagningen melder om et 
mannevondt uglepar som skaper trøbbel for turgåere 
i Vågå. Det erfarer de som driver med ringmerking 
av ugleunger. For å ikke bli skadet, må de utstyre seg 
med hansker og hjelm med visir.

TI ARTER I NORGES
Ugler (Strigiformes) består av cirka 234 arter.  Ti av 
artene hekker tradisjonelt i Norge. En sjelden gang 
besøker tårnugla og andre arter av ugler iblant Sør-
Norge. Noen få av artene kan man møte på dagtid. 
Den som sjarmerer flest er den aller minste av uglene 
– spurveugla.

Den er mest aktiv i skumringen. Den er bare 16 til 19 
centimeter lang, har et vingespenn på 35 centimeter 
og veier omtrent 60 gram. Den er bare litt større enn 
verdens minste – pygmeuglene. De største uglene er 
ørnuglen.  Hubroen bliR opp til 71 centimeter lang, 
med vingespenn på litt over 2 meter, og veier rundt 
4 kilo.

Den store ”magneten” på fuglefotografer var da 
en haukugle i flere dager holdt til i Fiskumvannet 
naturreservat i Øvre Eiker. Jammen dukket den ikke 
også opp på Fokstumyra på Dovre og poserte foran 
kamera. Alle som ikke fant den, hevdet kanskje at det 
var ”ugler i mosen”.
En vakker sommerdag var jeg så heldig å bli tipset 
om fire små hornugleunger som prydet kirsebærtreet 
i hagen på en gård i Buskerud. Vakrere hagepynt kan 
man ikke få.

UGLER  PENSUM
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FJELLET 
KALLER
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Det er viktig å være klar for tur. Til enhver tid. Da 
kan man komme seg ut på kort varsel. Enten når 
snøen laver ned, solen titter frem eller en kamerat 
ringer og skal ha deg med på eventyr. 

Selv står alltid sekken min klar i gangen. Ferdig 
pakket med skredutstyr, klatresele, stegjern, isøks, 
førstehjelpsutstyr, fyrstikker, kniv, solbriller, 
drikkeflaske, hodelykt, en liten dunjakke og ekstra 
sokker. Det eneste som mangler er å legge noen 
plater kvikklunsj og en appelsin i topplokket. 
Ved siden av står skiene. Hjelmen er tredd over 
tuppene og fellene påmontert.

I skapet i gangen har jeg to bokser som kan trekkes 
ut. I den ene boksen ligger overnattingsutstyr. En 
dunpose, bivibag og et ultralett liggeunderlag. I 
den andre ligger primus, kokekar, bestikk og real 

turmat. Jeg er ferdig pakka for overnattingstur 
på to minutter. På knaggen ved siden av henger 
truse, sokker, ullundertøy, fleece, lue, votter 
og skallbekledning. Jeg er ute av døren på fem 
minutter. 

Hver gang jeg kommer hjem fra tur optimaliserer 
jeg pakkeprosessen til neste gang. Ser på 
forbedringer. Vurderer hva som bør tas med 
i sekken og hva som bør bli igjen hjemme. 
Jeg streber konstant etter å bearbeide brøken 
«komfort delt på vekt.» 

Jeg føler jeg har kommet langt. Mer beredt er det 
vanskelig å bli. Neste steg er å sove med klærne 
på og bli hjemme fra jobb. Da kan jeg ligge klar i 
skapet når kameraten min ringer.

TEKST: LARS PETTER MYKLEBUST
FOTO: MATIAS MYKLEBUST

KLAR FOR TUR  PENSUM
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PENSUM  HORNDYKKERE

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Nord-Norge er den regionen som utgjør 
ett av de viktigste hekkeområdene 
for horndykker her i landet. Nå viser 
en rapport som er publisert av Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) at 
hekkende par er redusert med 90 
prosent i Troms fylke.

ANTALL HORNDYKKERE 

STUPER 
DRAMATISK 
I ANTALL

HEKKER I TRØNDELAG: I Slettetjønna 
naturreservat i Rennebu kommune i 

Trøndelag, et fast hekkested for horndykker. 
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HORNDYKKERE  PENSUM
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Overvåkingen av horndykkere i Troms startet i 2001. 
Da ble det registrert 228 hekkende par. Åtte år senere 
var hekkebestanden mer enn halvert, før den fikk et lite 
oppsving. Men i fjor registrerte forskerne kun 23 par.

KAN FORSVINNE FRA VÅR FAUNA
 – Horndykkeren sliter i det meste av Nord-Norge, en 
region som utgjør et av de viktigste hekkeområdene 
for arten her i landet.  Det er alvorlig hvis situasjonen i 
resten av Norge er lik den vi ser i Troms. Bestanden er 
nå så lav at det skal lite til for at den forsvinner helt fra 
faunaen vår, sier forsker Sveinn Are Hanssen.

NINA håper å få svar på hvorfor antall hekkende par 
har gått så kraftig tilbake.
Blant annet er det gjort forsøk med å påmontere 
horndykkere lyslogger som beregner fuglens 
forflytninger fra dag til dag, registrere lengden på 
dagslyset og når på døgnet det er mest lys. Loggeren 
må hentes inn igjen for at man skal kunne laste ned 
dataene.

KARTLEGGER LEVEOMRÅDENE
To horndykkere fikk påsatt lysloggere i år, men vi håper 
å få utstyrt flere fugler med loggere neste år. Det kan 

gi forvaltningen viktige data med tanke på vern av 
horndykker, også utenfor hekkeområdene, sier Hanssen.
Lysloggerne kan blant annet fortelle hvor horndykkerne 
som hekker i Troms overvintrer.  Når på våren og høsten 
de trekker. Islendingene har fått mye informasjon ved å 
bruke samme utstyr på horndykkere, blant annet at par 
som hekker på Island i hovedsak overvintrer i Skottland.

 – Vi ønsker å finne ut om horndykkere som hekker i 
Norge og på Island deler områder for overvintring eller 
ikke. Det kan forklare hvorfor den norske bestanden 
er synkende, mens den islandske er stabil eller økende. 
Lysloggerne kan også bidra til å kartlegge om fuglene 
har forsøkt å hekke. Hvis det er mørkt på loggeren, har 
fuglen ganske sikkert ligget på reiret og ruget, forteller 
Hanssen.

HEKKER I RIK BUNNVEGETASJON
I Norge hekker horndykker spredt på Østlandet, og mer 
vanlig fra Trøndelag og nordover til Finnmark. Arten 
hekker i vann med rik bunnvegetasjon, og med rik 
mattilgang av vanninsekter og småfisk. Horndykkeren 
overvintrer i skjermete, grunne områder i skjærgården 
fra Nordland til Telemark. Ifølge Artsdatabanken er 
Norsk hekkebestand nå vurdert til å være i intervallet 
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1.300 – 1.500 individ (Shimmings & Øien 2015). Ved 
den landsdekkende kartleggingen av horndykker som 
ble gjennomført i 2007 hekket anslagsvis halvparten 
av den norske bestanden der, omkring en tredjedel 
av bestanden hekket i Trøndelags-fylkene, og ca. 15 
prosent på Østlandet (Øien et al. 2008). Etter rapporter 
om nedgang i bestanden på 1990-tallet syntes bestanden 
å ha stabilisert seg igjen på begynnelsen av 2000-tallet 
(Øien et al. 2008, Aarvak og Øyen 2009). For Sør-
Norge og Midt-Norge sin del antas bestanden nå å 
være stabil eller svakt økende (Ingar Jostein Øien pers.
medd.), men for Troms er det rapportert om betydelig 
bestandsnedgang for perioden 2001 – 2013. For 52 
undersøkte lokaliteter er hekkebestanden her redusert fra 
228 par i 2001 til 24 par i 2013 (Strann et al. 2014). For 
siste 15-års periode har det samlet for hele Norge, vært en 
bestandsnedgang i størrelsesorden 10 – 20 prosent.

SÅRBAR PÅ RØDLISTA
Horndykkeren ble fjernet fra Norsk rødliste for arter 
i 2010, men i 2015 ble arten ført opp igjen – nå som 
sårbar. Hvorfor tilstanden til arten har utviklet seg 
negativt, også andre steder i Europa, er vanskelig å fastslå, 
men i Troms virker det som om det stadig kommer færre 
par til hekkeområdene.

 – Derfor er det en mulighet at årsaken til den store 
tilbakegangen kan finnes i områdene horndykkeren 
overvintrer eller langs trekkruta mellom vinterområdene 
og hekkeplassene. Vi kan få mange svar de neste årene, 
hvis vi får mulighet til å fortsette å utstyre fugler med 
lysloggere, sier Hanssen.

NEDBØR TOK EGGENE
I Troms blir 52 lokaliteter overvåket, fordelt på åtte 
kommuner, på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. 
Fylkesmannen bevilget også penger til å utstyre 
horndykkere med lysloggere. Forskerne anbefaler at 
overvåkingen utvides til å omfatte områder i Sør-Troms 
og da spesielt på Senja og Hinnøya.
At fjorårets hekkesesong var så dårlig i Troms, kan 
muligens forklares med at været var spesielt ugunstig 
for horndykkeren i slutten av mai og hele juni. Det 
var kaldt og vått, og all nedbøren gjorde at beltene av 
vegetasjon i vannet ble oversvømt og egnet seg dårlig 
for hekking.
  
 – Horndykkeren har flytereir, og mye nedbør kan føre 
til at reirflåtene drukner og eggene skylles vekk, sier 
Sveinn Are Hanssen i en pressemelding fra NINA.

1. VAKKER KURTISE: Et 
horndykkerpar i heftig kurtise 
i Randsfjorden, Dokkadeltaet 
naturreservat.1.

2. TILBAKEGANG: 
Horndykkeren ble fjernet fra 
Norsk rødliste for arter i 2010, 
men i 2015 ble arten ført opp 
igjen – nå som sårbar.

HORNDYKKERE  PENSUM
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for  
Lindesnesregionen 
www.iflir.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.friluftsrad.no/polarsirkelen

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

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

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

EYVIND LYCHESV 23 B, 1338 SANDVIKA 
TLF: 67 81 51 80 | WWW.FRILUFTSRAD.NO 

På disse sidene presenterer Friluftsrådenes Landsforbund 
i samarbeid med de lokale friluftsrådene aktuelle 

friluftstiltak, informasjonsmateriell og annet av interesse 
for friluftsfolk.Friluftsrådene er interkommunale 

samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 

initierer aktivitetstiltak og er høringspartnere i 
saker som angår friluftsliv. Friluftsrådene har valgt 
forskjellige arbeidsformer, men alle svarer gjerne på 
spørsmål om friluftsmuligheter og arrangementer i 

egen region. 27 Interkommunale friluftsråd med 239 
medlemskommuner, som dekker over 80 % av landets 

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Stille, iskald, stjerneklar vinternatt. Vann som drypper, vårbekk som 
klukker, foss som bruser, brenninger som drønner. Kald snø som 
knitrer under skia og vann som surkler i skoa. Blåbær som rasler i 
spannet og fiskesnøre som hviner. Ugla som varsler vår, svarttrosten 
som melankolsk sier god natt, rødstrupa som sprudlende ønsker god 
morgen. Du som leser dette, hører nok friluftslivets røst. Friluftslivets 
stemmer er viktige i livet ditt. Du forstår budskapet de formidler.
Jeg er mer bekymra for om politikere og andre beslutningstakere hører 
friluftslivets stemmer. Den bekymringa deles av flere. Og det er det 
grunn til.

Friluftsliv er et viktig bindeledd mellom natur og menneske i dagens 
samfunn. Gjennom friluftsliv opplever og forstår vi den grunnleggende 
samhørigheten mellom natur og menneske – vår avhengighet av 
naturen. Alt for ofte overdøves friluftslivets røst – eller de som skal 
målbære den – av annen støy og sterke interessegrupper som roper 
høyere.

Kanskje kan vi lære av naturens stemmer. Vi hører knapt dråpa som 
drypper, men fossen som buldrer eller brenningene ei stormfull natt 
hører vi definitivt. Interkommunale friluftsråd er samarbeidsorgan 
mellom kommunene, og har en annen rolle enn de medlemsbaserte 
frivillige organisasjonene. På fylkesnivå samarbeider natur- og 
friluftslivsorganisasjoner i Forum for natur og friluftsliv (FNF). 
Men det er på kommunenivå de fleste avgjørelser om arealbruk 
tas. Ofte er friluftslivsinteressene fraværende eller fragmenterte små 
drypp der. Idretten samordner sine interesser i idrettsråd, og det er 
en rekke råd og andre samarbeidsorgan for ulike interesser. Bør også 
friluftslivet samordne sine interesser bedre? Hva er i tilfelle beste 
modellen? Er friluftslivsorganisasjonene mange og sterke nok til egne 
samarbeidsorgan på kommunenivå? I Drammen er slikt Friluftsforum 
etablert. Eller bør vi ha kommunale Forum for natur og friluftsliv? Eller 
er det grunnlag for å samarbeide med idretten for å fremme aktivitet 
og ta vare på arealer og anlegg til det? På tide å sette spørsmålet om 
hvordan målbære friluftslivets interesser bedre på kommunalt nivå på 
dagsorden i flere kommuner.

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Uansett forum eller 
andre samarbeidsorgan på kommunenivå – da trenger naturen og 
friluftslivet din stemme.

FRILUFTSLIVETS 
STEMMER

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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NYTT MILLIONLØFT FOR FRILUFTSSKOLER! 
TEKST OG FOTO: KATRINE SKALLEBERG 

Nå vil enda flere barn få en morsom smakebit av friluftsliv i ferien 
sin. Takket være en raus gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 3,3 
mill. vil feriesuksessen «Friluftsskole» etableres enda flere steder 
i landet. Målet med Friluftsskolene er å gi barn mulighet til å 
oppleve hvor morsomt og sosialt det er å være ute i naturen på 
fritiden. Alle som deltar får en grunnleggende innføring i friluftsliv. 
Friluftsskolene arrangeres på dagtid over tre til fem dager i barnas 
nærmiljø. Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes 
Landsforbund (FL) har hatt som mål å skape et tilgjengelig friluft-
stilbud for barn i feriene, noe som har slått an. 

Mange deltar
 – I løpet av 2018 ble det arrangert 202 friluftsskoler med totalt 
3.926 deltagere for barn fra 10-13 år, over hele landet, sier Kristin 
Oftedal, fagsjef i DNT. 

Millionstøtte
Takket være millionstøtten fra Sparebankstiftelsen DNB får nye 
arrangører oppstartstøtte og utstyrspakker som består av bl.a. telt, 
lavvo, bålpanne, orienteringsutstyr og førstehjelpsutstyr. Det betyr 
at barna ikke trenger å stille opp på Friluftsskolene med annet enn 
vanlige uteklær. 
 – Vi er veldig glade for denne gaven som gjør at vi kan gi mange 
flere barn mulighet til å være med på en friluftsskole, og oppleve 
glede av å være ute i naturen, sier Katrine Skalleberg, rådgiver i FL.
Målet er å senke terskelen, slik at flere barn blir introdusert for 
friluftslivet.  Deltakeravgiften er lav og bidrar til at flest mulig barn 
har mulighet til å være med.

Se nettsidene http://friluftsskole.no/ for å se om det finnes et tilbud 
der du bor. 

SMÅNYTT FRA 
FRILUFTSRÅDENES ARBEID 
LANDET RUNDT I 2018 
Nesten 22.000 mennesker har vært med på åpne turer landet rundt i 
regi av friluftsrådene og sammen med andre arrangører hatt turer for 
nesten 100.000 mennesker i tillegg.

Nesten 16.000 barn og unge har deltatt på ulike friluftslivstiltak i regi 
av friluftsrådene og tillegg har rådene sammen med andre hatt over 
31.000 andre barn og unge med på friluftstiltak

Friluftsrådene har gjennomført ulike arrangement for 2.600 
mennesker med funksjonshemming. 

68 informasjonstavler har blitt satt opp landet rundt.

483 km stier er merket og skiltet i regi av rådene.

Friluftsrådene forvalter også på vegne av felleskapet 566 områder, 310 
toaletter og 139 bruer. 

Dette er bare noen småplukk fra friluftsrådenes brede engasjement for 
friluftslivet landet rundt. Du kan lese mer på web sidene våre.
www.friluftsrad.no 

Barn og unge lærer om tauets mysterier under 
kyndig veiledning av Christer Lundberg Nes fra 
Sunnmøre Friluftsråd. Foto: Asgeir Knudsen
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SUKSESSRIKE
FRILUFTSAKTIVITETER
TEKST: INGRID LARSEN WIGESTRAND

Hva er suksess for deg? Hva er suksess for dine barn? 

Friluftsliv er en viktig del av fritiden og ferielivet for mange. Vi som 
arbeider med friluftsliv liker å tro at friluftsliv er selve livet. For noen 
stemmer dette men for de fleste er det nok en del av livet. Men en 
viktig del. Det kan gi mestring, bidra til å fordøye opplevelser og 
tanker, og innbyr til sosialt fellesskap. På grunn av disse viktige og 
uviktige tingene ønsker vi at alle barn også skal få kunnskap og glede 
ved å utøve friluftsliv som barn og som voksne. 

Friluftsrådenes Landsforbund har fått bevilget penger fra Klima- 
og miljødepartementet til prosjektet suksessrike friluftsaktiviteter. 
Prosjektet skal kartlegge hvilke aktivitetstiltak innen friluftsliv som er 
suksessrike. Og hva er egentlig suksess? For noen dreier det seg om å 
gå fort og langt. For andre er suksess det å lage et måltid på bål. For 
at en friluftsaktivitet for barn og unge skal være suksessrik kan vi telle 
antall hoder som er med på tur, eller vi kan telle antall myggstikk etter 
turen. Eller kanskje kan vi si at suksess er at skiutstyret blir brukt hver 
uke hele vinteren? Eller kanskje at vi lærte hvordan man skal bruke et 
kart for å finne veien hjem. 

Dette prosjektet skal først si noe om hva som er suksess innen 
friluftsaktiviteter for barn og unge. Prosjektet skal også kartlegge 
hvilke friluftsaktiviteter som finnes, deretter skal man identifisere 
noen suksessrike aktivitetstiltak og videreutvikle disse. Vi er helt i 
oppstarten av prosjektet og vil gjerne ha deg med! 

Hvilke friluftsaktiviteter for barn og unge synes vet du om og synes du 
er viktig å få med i dette prosjektet? Jeg vil gjerne vite det – ta kontakt 
for innspill til aktiviteter eller andre innspill på ingridw@friluftsrad.no 

GULLKLYPA 2018!
TEKST: HOLD NORGE RENT

Norges gjeveste miljøpris går Amalia-Louise Miniggio, 
bedre kjent som «Amalia plukker opp.» Gullklypa 
2018 ble delt ut under Hold Norge Rent-konferansen 
i Bergen i begynnelsen av februar av Gudrun Fatland, 
prosjektleder i Bergen og Omland Friluftsråd og 
Vestlandsrådet.

Gullklypa er en pris som deles ut hvert år av Hold 
Norge Rent for å markere en person eller organisasjon 
som har gjort en utmerket innsats mot forsøpling. 
Prisen består av en søppelklype, et diplom og en gave 
på kr. 5.000 sponset av Ragn-Sells. 

Vi gratulerer Amalia har utmerket seg i et år der 
engasjementet aldri har vært større. 140.000 frivillige 
har vært ute og plukket marint avfall, men Amalias 
innsats skiller seg ut. 

Friluftsrådenes Landsforbund her med 
prosjektleder Ingrid Larsen Wigestrand har 
fått bevilget 2,8 millioner kroner fra Klima- og 
miljødepartementet og statsråd Ola Elvestuen til 
prosjektet suksessrike friluftsaktiviteter.
Foto: Asgeir Knudsen

Amalia-Louise Miniggio har vist et stort engasjement for 
strandrydding, og tok et friår for å plukke opp forsøpling 

som hun dokumentere i sosiale medier. Innsatsen 
hennes har vært med på å få mange til å bidra med 

egne ryddeaksjoner.  Foto: Hold Norge Rent

Fottur i Nord-Irland
MED BELFAST OG RATHLIN ISLAND

Turer gjennom Nord-Irlands levende 
historie, langs ville kyster og åpent hav, 
over torvmyrer og på gatene i Belfast. 
En uke med varierte turer, fra Gobbins 
broer til verdensarven Giants’s Cause-
way. Vi starter i hovedstaden med The 
Troubles, Crown Bar og Titanics historie, 
og tar ferjen til øya Rathlin lengst nord 
for nye turer. Ved Bushmills besøker vi et 
whiskey destilleri og i Derry begir vi oss 
opp på bymurene fra middelalderen. 

Høydepunkter
3 Belfast med Titanicmuseet

3 The Gobbins broer

3 Vandring på Rathlin Island

3 Kystvandring til verdensarven Giants 
Causeway

3 Vandre på Derrys bymurer med 
veggmalerier

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

FOTTUR I NORD-IRLAND. PRIS FRA: 15 490 KR.
Fottur, vanskelighetsgrad: middels. Reiselengde: 8 dager. 
Størrelse på gruppen: 20–22 personer. Avreiser: 10/5, 10/8. 

REISEGARANTI 
ER STILT TIL 

KAMMARKOLLEGIET  
I SVERIGE.

www.kammarkollegiet.se
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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: B. RISAN
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RIK PÅ OPPLEVELSER
.no

Breheimen - Dovre - Dovrefjell 
Jotunheimen - Reinheimen - Rondane

jeg bor i et av verdens rikeste land. men fortsatt fØler jeg meg 

fattig.

jeg har flott bil, jeg har stort hus og dyre sko. men det er fortsatt 

bare ting.

jeg har mer ting enn jeg noensinne vil fÅ bruk for.

jeg bor i et av verdens rikeste land, men jeg vil ikke bli rik. ikke pÅ 
den mÅten.

jeg vil bli rik pÅ noe helt annet. 

jeg vil bli rik pÅ soloppganger.

jeg vil bygge rikdommen min pÅ menneskene jeg har mØtt, steder jeg 

har sett og historier jeg har blitt fortalt.

jeg vil investere alt jeg har i et barndomsminne. og se det vokse 

seg stort gjennom et langt liv.

jeg vil spare opp en formue av inntrykk og opplevelser, fulle av 

smaker og historier.

og jeg vil bli rik pÅ Øyeblikk. rik pÅ kjÆrlighet og omtanke. 

i 2019 vil jeg bli verdens rikeste. 

vil du?

Velkommen til

Nord-Gudbrandsdalen
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

Juice CS4 er et mellomstort multiverktøy med 15 
verktøy. Juice er det selvsagte verktøy for å løse små 
hverdagsproblemer og passer perfekt i lommen eller i 
ryggsekken. Multiverktøyet har de samme kvalitetene 
og funksjonene som Leathermans større modeller, og 
passer ypperlig for de med litt mindre hender. Juice CS4 
kommer i Granite grå og Columbia blå. Lengde lukket er 
8,2 cm. Lengde på knivbladet er 5,7 cm. Vekt: 159 gram. 

Funksjoner:
- Nebbtang
- Vanlig tang
- Avbiter- og wirekutter
- 420HC kniv
- Sag
- Fjærbelastet saks
- Syl
- Boksåpner
- Flaskeåpner
- Korketrekker
- Phillips
- Skrutrekker
- Medium/stor skrutrekker
- Liten skrutrekker
- Liten presisjonsskrutrekker 

Pris:1.365,-
Mer info: www.ultimatenordic.no

NY LEATHERMAN
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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

DIMENSJON: 26 X 1,9 
PRIS: 498.-

VEKT: 850 GRAM
BRUKT: DRØYT 500 KM 

TRANSPORTSYKLING/TRENINGSSYKLING 
PÅ VARIERT VINTERFØRE

NETTSIDE:  SUOMITYRES.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

OM SUOMI PIGGDEKK
Suomi lager 19 forskjellige typer 
vinterdekk. De varierer fra 32 til 57 
millimeters bredde, antall pigger 
er fra 106 til 312 pr dekk, vekten 
er mellom 750 til 1100 gram.
 
BESKRIVELSE
Piggdekk i vinterspesifikk 
gummiblanding, med 160 
hardmetallpigger. Minimum/ 
maksimum anbefalt dekktrykk: 
30/45 psi. Produsert i Finland.

Jeg har ofte gått noen omveier/
blindveier når det gjelder utstyr 
til frilufts/utendørsbruk. I denne 
sammenhengen handler det om 
at jeg hadde 15 vintersesonger 
på sommerdekk uten uhell. Jeg 
mente dette maset om vinterdekk 
bare var en hype basert på å 
utnytte nordmenns store behov for 
trygghet. Men etter et veldig stygt 
tryn på glatta, der jeg var nære 
å bli overkjørt, tok jeg endelig 
budskapet, som var: Piggdekk. 

Erfaring fra de siste 13 vinterne 
med pigg har gjort meg til en stor 
tilhenger av denne dekktypen. De 
er tunge, treige å akselerere, de 
vibrerer og bråker på tørr asfalt. 
Men det er likevel en helt grei pris 
å betale for å vite at man er trygg. 
Det er rett og slett en helt annen 
og mindre stressende måte å 
møte vinteren på som syklist.

SUOMI MOUNT & GROUND
160W VINTERDEKK
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OPPLEVELSE I BRUK
De siste sesongene har jeg brukt Suomi-
dekk i 28-tommers størrelse og med 240 
pigger. Denne vinteren har jeg tatt i bruk 
en eldre terrengsykkel med 26-toms 
hjul, og dette dekket med 160 pigg. Jeg 
gikk automatisk ut fra at 30 % reduksjon 
i antall pigger ville gi merkbart dårligere 
vinterdekk – men har faktisk opplevd det 
motsatte. Årsaken er bredden, Mount 
& Ground 160 er 15 millimeter bredere 
enn hybriddekket, og med et ganske 
annerledes knastemønster. Den økte 
bredden gir to fordeler; man kjører med 
et litt lavere dekktrykk, og piggene er 
plassert mer ut i bredden, og vekk fra 
senterlinja. Lavere trykk gir en mykere 
og mer komfortabelt kjøreopplevelse, 
både på bart underlag, men også på 
snø og is. Det føles også tryggere med 
pigger med større horisontal avstand, de 
gir brukbart grep også når man legger 
seg litt over i svinger. 

Dekket er kjørt med både maksimum og 
minimum av anbefalt trykk, jeg er ikke i 
tvil om at det lavere kjennes best og gir 
mest grep.

Min pendlerrute består av ganske stor 
variasjon i snømengde og kjøreforhold. 
Alt fra nysnø til seig salt-slaps, på isete 
speilglatte hjulspor i lite trafikkerte 
boligstrøk, til etter hvert å følge mer eller 

mindre brøyta sykkelfelt, ved siden av 
en av de meste brukte buss-traseene 
i Oslo. Avhengig av både biltrafikk og 
brøyting i sykkelfeltet, svinger jeg ut og 
inn av sykkelfeltet i jakten på så lite snø 
som mulig. Dekket har fungert utmerket 
til denne type all-round pendle- og 
transportsykling.

Dekket er også testet på ekte 
gammeldagsvinterføre; grusvei med fast 
og fint snødekke. Dette er forhold der 
piggdekk virkelig viser god-siden, man 
verken hører eller kjenner noe til piggene 
i fart, men har samtidig vissheten om at 
de er der når det trengs i svinger og ved 
eventuell hard oppbremsing.

På partier med helt blank is, er de 
fortsatt mulige å bruke, men farten må 
ned. På de aller kjipeste dagene, med 
våt og ruglete holke, må man sette 
tempoet ned til omtrent gangfart – men 
under slike forhold gjelder det sannelig 
for bilister også.
 
OPPSUMMERING/ANBEFALING
Suomi mount & ground 160W er har 
samlet sett overrasket positivt. Ikke 
noe ekstremdekk du kan herje med på 
islagte vann, men anbefales til pendling 
og transportsykling. Slitestyrken virker 
god, ingen pigger har falt ut så langt.
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HÅNDVARMERE 
FOR ENGANGSBRUK
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TESTET AV: Redaksjonen i FRILUFTSLIV
BRUKSDØGN: Over 50

Det finnes veldig mange forskjellige typer av 
håndvarmere for engangsbruk. Vi har de to siste 
vintrene testet syv åtte forskjellige produkter. Alle 
disse typene er like i bruk, har så lik effekt og er 
så gode kvalitetsmessig at vi ikke ser noen grunn 
til å skille dem og ta for oss hvert enkelt produkt. 
Det som skiller dem mest fra hverandre er prisen. 

Det koster kr 39,90 for en pakke fra Biltema. 
Inni pakken ligger det åtte stk. småposer med 
varmeputer. Det gir en stykkpris på kr 4,98. 
Sportsbutikkene selger mange forskjellige typer 
håndvarmere, og de koster rundt 29-40 kroner for 
kun to stk. varmeputer. Vi kaster ikke terninger og 
kårer testvinnere, men i dette tilfellet er det ikke 
vanskelig å anbefale håndvarmerne fra Biltema. 
Først og fremst på grunn av en meget lav pris, og 
deretter fordi de holder på varmen i to til tre timer 
utover det som står på pakningen.  

BESKRIVELSE:
Innholdet i posen er salter, sand og aktivt kull, 
og ifølge mange av produsentene er dette pulver 
som kan kastes i matavfallet, eller tømmes tilbake 
i naturen etter bruk. Håndvarmerne er tiltenkt 
for skitur, jakt, isfiske, fotojobbing og andre 
vinteraktiviteter. Godt å ha liggende i beredskap 
i lomma, i ryggsekken, i pulken, i bilen eller på 
hytta. 

BRUK:
Dette er altså engangs varmeposer og de kan 
ikke brukes om igjen. Åpne posen forsiktig, og 
ta ut varmeposen. Rist den i noen sekunder, og 
ta av eventuelt beskyttelsespapir. Varmeposene 
reagerer med luft når du åpner plasten, og etter 
ca. 5-10 minutter er posen varm.

De blir hurtigere varm om du rister, gnir og knar 
dem litt etter at du har tatt den ut av innpakningen. 
Det beste er å plassere den inni vottene. Der kan 
posen bare ligge, flytte på seg og vandre litt rundt 
over fingre og inni håndbaken. 

ERFARINGER ETTER BRUK: 
Slike engangshåndvarmere fungerer meget bra. 
De er små, lette (ca. 25-30 gram) og varmer 
lenge. Ikke bare er de gode til håndvarming, de 
kan også brukes til å holde liv i batterier. Legg 
da varmeputene i nærheten av batteridrevne 
duppedingser (kamera og mobil). Det fungerer 
veldig bra og forlenger batterienes virketid i 
sprengkulda.
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BESKRIVELSE:
Dette er selvklebende fotvarmere fra Biltema som 
er tiltenkt for skitur, jakt, isfiske, fotojobbing og andre 
vinteraktiviteter. Godt å ha i beredskap i ryggsekken, 
pulken, i bilen eller på hytta. Inni pakken ligger det åtte stk. 
småposer med fotvarmere.
Varmeangivelse. Maks fem timer. Maks temperatur: 45 
varmegrader. Middeltemperatur: 39 varmegrader.

BRUK:
Åpne posen forsiktig, og ta ut varmeposen. Rist den i noen 
sekunder, og ta av eventuelt beskyttelsespapir. Plasser 
ikke posen rett på huden, men på utsiden av sokken. Etter 
5-10 minutter er posen varm.

ADVARSEL: 
Kun for utvortes bruk. Ikke for medisinsk bruk. Bruk ikke på 
barn eller personer som ikke kan bedømme om varmen er 
for høy. Dersom innholdet kommer i kontakt med hud eller 
øyne, skyll straks med rent vann.
Fotvarmerne er engangsbruk. Utsett ikke posen for sollys. 
Brukt pose kastes i husholdningsavfallet.

INNHOLD: 
Jernpulver, vann, aktivt kull, trepulver, salt, vermikulitt.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Disse er brukt på mange turer både i fjor vinter og i år. 
Denne posen fra Biltema fungerer meget bra. Selv om de 
varmer maks fem timer, så er det tilstrekkelig på dagsturer 
midtvinters. Dessuten er det en liten varmeeffekt i dem 
selv etter at de fem timene har gått. Først prøvde jeg å 
feste dem under sokken, under tærne, men det ble litt 
ekkelt. Ble noe trangt nedi skiskoa, og varmeputen kjentes 
noe ubehagelig ut. Jeg ble gående å kjenne på puta under 
tærne. Det er nå slik at man krummer tærne ørlite selv når 
man går med store, stive skisko. Så festet jeg varmeputen 
oppå sokken, oppå tærne. Det fungerte perfekt. Der ble 
det bedre plass nedi skoa, og putene avga like mye varme. 

Det koster kr 39,90 for denne pakken fra Biltema. Inni 
pakken ligger det åtte stk. småposer med varmeputer. Det 
gir en stykkpris på kr 4,98. 

Det er noe vanskelig å få av filmen/beskyttelsespapiret 
som sitter utenpå limflaten. Det lar seg i hvert fall ikke 
gjøre å få av beskyttelsespapiret med votter på. Det gjør 
det noe kaldt å stå der ute i vinterstormen å fikle med 
beskyttelsespapiret med bare fingre.

De små varmeputene må gnies, ristes og knas veldig 
grundig og godt før du limer dem fast oppå sokken. 

KONKLUSJON: 
Billig og fungerer veldig bra. 

PRIS: 39,90
INFO: WWW.BILTEMA.COM
BRUKT: MANGE SKITURER I VINTER MED 
TEMPERATURER MELLOM 5-15 MINUS.
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

FOTVARMERE
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HVORDAN KLE SEG
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å regulere 
kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves

Elgveien 6, 1640 Råde

NM Bobil & Fritid

BARE HEKT DEN PÅ, 
SETT DEG I BILEN, 

OG KJØR!
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Det tar bare et øyeblikk: Fra du spontant får lyst på en 
overnattingstur, til du er ute på veien. Mot fjellet eller ut 
til sjøen. For med Basecamp er du klar på no time. Denne 
smarte, kompakte campingvogna lever virkelig opp til 
navnet sitt: Om å være det komfortable hovedkvarteret 
du starter eventyret fra, og etterpå vender tilbake til.
 
Lille Basecamp har fasiliteter og praktiske løsninger som 
flere av dens langt mer volumiøse fettere kan misunne 

den. Her savner du intet: De praktiske og lekre sitteplas-
sene kan i en håndvending gjøres om til en romslig dob-
beltseng. Kjøkkenkroken er utstyrt med tre gasskokeplat-
er, komfyr, og kjøl/frysskap på 85 liter. Toalettrommet har 
en god og kraftig dusj. Og TV er en selvfølge.

Så har du behov å stikke av fra hverdagens mas og kjas 
i blant, er Basecamp en kjempefin følgesvenn. Kom og 
opplev den hos oss.

Ta kontakt på telefon 69 37 99 99 for et uforpliktende tilbud

Elgveien 6, 1640 Råde

NM Bobil & Fritid
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Det tar bare et øyeblikk: Fra du spontant får lyst på en 
overnattingstur, til du er ute på veien. Mot fjellet eller ut 
til sjøen. For med Basecamp er du klar på no time. Denne 
smarte, kompakte campingvogna lever virkelig opp til 
navnet sitt: Om å være det komfortable hovedkvarteret 
du starter eventyret fra, og etterpå vender tilbake til.
 
Lille Basecamp har fasiliteter og praktiske løsninger som 
flere av dens langt mer volumiøse fettere kan misunne 

den. Her savner du intet: De praktiske og lekre sitteplas-
sene kan i en håndvending gjøres om til en romslig dob-
beltseng. Kjøkkenkroken er utstyrt med tre gasskokeplat-
er, komfyr, og kjøl/frysskap på 85 liter. Toalettrommet har 
en god og kraftig dusj. Og TV er en selvfølge.

Så har du behov å stikke av fra hverdagens mas og kjas 
i blant, er Basecamp en kjempefin følgesvenn. Kom og 
opplev den hos oss.

Ta kontakt på telefon 69 37 99 99 for et uforpliktende tilbud
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JAKT- OG 
FISKESENTERET

Ta med familien på 

Barnas Camp Villmark!

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-02

9 770808 883112

02

RETURUKE 15

NR. 2 - 2019 KR 89

23. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

TIL TOPPS PÅ 
GALDHØPIGGEN 

TOPPTURER I 
LYNGSALPENE I TROMS

4 FLOTTE SKITURER: 
HAFJELL, SJUSJØEN, 
ØYERFJELLET OG NORDSETER

TØFF ISKLATRING
I BUSKERUD

4 GUTTER OVERLEVDE SNØSKRED
 - LES DEN DRAMATISKE HISTORIEN

LET OG FINN GULL I 
ELVER OG BEKKER

FAKTA:
ISBREENES UTVIKLING I NORGE
DEN MYSTISKE UGLA
FUGLEN HORNDYKKER ER TRUET
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