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HAVPADLING 
OG TOPPTURER 
PÅ HELGELANDSKYSTEN
KANOTUR I BØRGEFJELL

FJELLTUR PÅ HESTERYGGEN

STISYKLING I ØSTMARKA I OSLO

ØRRETFISKE I VALDRES

FOTTUR GJENNOM TROMS FYLKE
Mats Grimsæth                                   z              

Skann koden og få tilgang 
på mer informasjon om 
Spitsbergen X-Trem Camp

- Aerodynamisk konstruksjon for vindstabilitet
- Like stenger for enkelt oppsett
- Høyt under taket i hele innerteltet  
- To innganger og to fortelt 

God plass og to innganger gjør Spitsbergen X-Trem Camp til det ideelle teltet for � ere 
personer på tur over lengre tid. Inngang på hver ende gjør at man alltid har en inngang i ly 
for dårlig vær og forteltene gir god plass til både bagasje og matlaging.

Alle detaljer og løsninger er designet for å tåle ekstreme forhold, og gjør Spitsbergen 
X-Trem Camp til et robust og trygt oppholdssted i all slags vær.

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

SPITSBERGEN X-TREM 3 CAMP
4 CAMP

2018

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

TURMAT:
LAG DIN EGEN 
FROKOSTGRØT
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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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JAKT- OG 
FISKESENTERET

Ta med familien på 

Barnas Camp Villmark!
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Vi tilbyr både SPA OG WELLNESS, så ta en kikk
på Risskov Bilferies mange gode tilbud!

Vær oppmerksom på utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet
Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. rom.
Minimum inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,-
Spar ift. hotellets egen pris

Hverdager mellom 09 – 17.

Husk bestillingskoden:

Risskov.no         32 82 90 00

Østlandet, Rjukan

Skinnarbu Nasjonalparkhotell
Nyt fjellheimen

• 2 overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x 1 tallerkenrett
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

1.271,-
3 dage fra

979,-

Utforsk den
norske

fjellheimen

Østlandet, Noresund

Norefjell Ski & Spa
Sommer spesiell

• 2 x overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• 2 x Inngang til Bøeseter Bad og Trening
• Gratis internett
• 3 x Adgang til Velvære Spa

SPAR OPP
TIL

1.633,-
3 dage fra

1579,-

Overnatt på
et første
-klasses

spahotell

Hardangervidda Nasjonalpark, Edland

Haukeli Hotell
Nær Hardangervidda

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny/buffé
• Gratis kaffe/te i restauranten
• Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL

971,-
3 dage fra

979,-

Bestill et
nydelig
hotell i
Norge

Jylland, Skagen

Hotel Strandly Skagen
Miniferie i Skagen

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Kaffe og te på rommet
• Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL

584,-
3 dage fra

1099,-

Besøk
feriebyen

Skagen

Østlandet, Venabygd

Venabu Fjellhotell
Aktiv ferie i fjellet

• 2 overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x 3-retters meny/buffé
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

941,-
3 dage fra

1199,-

Se vakker
natur på
Venabu

Fjellhotell

Jylland, Dronninglund

Dronninglund Hotel
Opplev Nordjylland

• 3 x overnattinger m. frokostbuffé
• 3 x 3-retters meny/buffé
• 3 x kaffe og småkaker
• 3 x aperitif
• Inklusiv miljøtillegg

SPAR OPP
TIL

2.337,-
4 dage fra

729,-

Tre netter til
super pris!

Hallingdal, Hovet

Storestølen Fjellstue
Utsikt over Strandavatnet

• 2 overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x 1 tallerkenrett
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

815,-
3 dage fra

979,-

Aktiv ferie i
Hallingdal

Vestkysten, Strömstad

Strömstad Spa
Spa-luksus i Strømstad

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x dagens rett
• 2 x Adgang til Spa
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

1.080,-
3 dage fra

1539,-

Opphold deg
på et

sjarmerende
hotell

Østlandet, Lillehammer

Hornsjø Høyfjellshotel
Nord for Lillehammer

• 2 x overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• 1 x kaffe og kake ved ankomst
• Adgang til basseng og badstu
• Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL

521,-
3 dage fra

1379,-

Reis på tur
med Risskov

Bilferie!

Vi tilbyr både SPA OG WELLNESS, så ta en kikk
på Risskov Bilferies mange gode tilbud!

Vær oppmerksom på utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet
Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. rom.
Minimum inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,-
Spar ift. hotellets egen pris

Hverdager mellom 09 – 17.

Husk bestillingskoden:

Risskov.no         32 82 90 00

Friluft
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Bestil l  GRATIS KATALOG på www.folkehogskole.no 
Opptaket startet 1 .  februar,  men stadig ledige plasser

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

                  

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

 FRA KLASSEROM  
TIL PUSTEROM

friluftsliv_FHS_org.indd   1 03.04.2019   16:26
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Skjeberg Folkehøyskole har startet opp en ny og unik linje der vi kombi-
nerer friluftsliv, naturfoto og havkajakk. Dette er et breddetilbud for  
ungdom som liker friluftsliv. Du trenger ingen forkunnskaper, men du må 
like å være ute i naturen som blir vår viktigste læringsarena.

Undervisningen er praktisk orientert og dekker spekteret fra marin 
forsøpling og klimaspørsmål, til å lage egen turmat og klatre. Naturfoto 
står helt sentralt og i løpet av året vil du bli en habil havkajakkpadler.

Skjeberg Folkehøyskole er nærmeste nabo til den flotte 
Hvaler-skjærgården og padleeldoradoet Bohulsänkysten i Sverige 
med tusenvis av øyer, holmer og skjær.

Skolen har fellestur til Barcelona og vi reiser på linjetur til Vest- Grønland 
der vi skal padle mellom isfjell og vandre i de flotte områdene ved  
Ilulissat og Oqaatsut.

Velkommen som søker på linjen FRILUFTSLIV, FOTO OG KAJAKK ved 
Skjeberg Folkehøyskole (www.skjeberg.fhs.no)

Kontaktinfo og søknad
www.skjeberg.fhs.no
e-post: skjeberg.fhs@ostfoldfk.no
Rektor: Sveinung Finden, 45014094

UNIK LINJE I FRILUFTSLIV, 
NATURFOTO OG KAJAKK – TUR TIL 
VEST-GRØNLAND

SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE

Friluftsliv_3_19_Emilia.indd   7 09/04/2019   15:02
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EN AKTIV 

SOMMER
Hei kjære leser. Er det lenge siden du satte 

dine bein i en kajakk eller kano? Hva 
med å prøve noen nye friluftslivaktiviteter 

i sommer?

Det er tilfredsstillende og spennende å prøve 
noe annet for en gangs skyld. Jeg tror at for 
mange av oss er terskelen noe stor til at vi tør 
å kline til å bare kaste oss ut i noe vi aldri har 
prøvd før. Det blir liksom alltid til at vi gjør de 
samme tingene. Turene legges til områder vi 
har vært mange ganger før. Aktivitetene blir de 
samme som vi alltid har holdt på med. Det er 
vel trygghetsfølelsen som slår inn her.

I denne utgaven av Friluftsliv finner du mange 
tips om nye turområder og aktiviteter i Norge. 
Hva med å flytte litt grenser i sommer?

Som Thor Heyerdahl en gang sa: «Grenser? 
Jeg har aldri sett en. Men jeg har hørt at de 
eksisterer i hodet på enkelte mennesker.»

Sist sommer hoppet jeg for aller første gang på 
hesteryggen og dro på fjellridning. En lærerik, 
spennende og litt utfordrende aktivitet som ga 
mersmak.

100 SIDER
Akkurat nå sitter du med tidenes mest tykke 
og fyldige utgave av magasinet Friluftsliv i 
hendene. På de 23 årene vi har laget dette 
turbladet, så har vi aldri trykket et eksemplar 
med tresifret sidetall. Nå har vi gjort det. En 
milepæl.

Jeg vil rette en takk til de mange annonsører 
som nå har funnet stien frem til Friluftsliv og 
ser sitt snitt til å treffe våre lesere med sitt gode 
budskap. Takket være dere kan vi lage Norges 
mest allsidige og varierte friluftslivmagasin for 
alle som er interessert i å oppleve aktiviteter i 
norsk natur.   

Neste utgave av magasinet Friluftsliv kommer 
til deg i slutten av juni. I mellomtiden kan du 
følge oss på Facebook: Friluftsliv – magasin for 
naturopplevelse.

Jeg ønsker deg, kjære leser, en aktiv og god 
sommer.

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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FRILUFTS-

NYTT

NOMINER KANDIDATER INNEN 30. APRIL

Hvert år deles prisene Den Norske Friluftsprisen og Årets Ildsjel 2019 
ut som en heder til personer som er viktige forbilder for friluftslivet.
Prisene gis til personer eller organisasjoner som i større grad enn 
andre tar vare på og tilrettelegger for et aktivt friluftsliv i pakt med 
friluftslivets gode verdier.

Forslag til kandidater kan meldes på: arnedd@online.no. Navn, 
fødselsår, yrke, adresse og telefon / eller foreningens navn og 
kontaktdata. Forslaget må begrunnes i en beskrivelse av kandidatens 
virke innenfor natur og friluftsliv.

Mer info: www.friluftslivforalle.no

SAMFUNNSØKONOMISK 
GEVINST PÅ 80 MILLIARDER

Det er beløpet som kan spares hvert år i 
helseutgifter om en får flere ut i aktivitet, 
ifølge analyseselskapet Vista Analyse. 
Oppdaterte helsetall viser at Norge 
bruker 67.770 kroner pr. innbygger 
på folks helse. Folkehelseforeningen 
og organisasjonen Norsk Friluftsliv 
holdt i mars et seminar, der leder i 
Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, 
var hovedtaler. Støre poengterte at 
det må satses på forebygging, og 
at friluftsaktiviteter vil være et viktig 
stikkord i partiets helsepolitikk i tiden 
framover.

FOTO: STEINAR VÆGE

Det er beløpet som kan spares hvert år i 
helseutgifter om en får flere ut i aktivitet, 
ifølge analyseselskapet Vista Analyse. 
Oppdaterte helsetall viser at Norge 
bruker 67.770 kroner pr. innbygger 
på folks helse. Folkehelseforeningen 
og organisasjonen Norsk Friluftsliv 
holdt i mars et seminar, der leder i 
Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, 
var hovedtaler. Støre poengterte at 
det må satses på forebygging, og 
at friluftsaktiviteter vil være et viktig 
stikkord i partiets helsepolitikk i tiden 

FOTO: STEINAR VÆGE

SETT SAMMEN DIN EGEN TUR PÅ UT.NO

Nå kan du lage din egen turplan på UT.no basert 
på hytter, ruter, steder eller turforslag du finner på 
UT.no. Planlegg en langtur, eller lag ei liste over 
turer du vil ta i ferien - hvordan du gjør det er opp 
til deg!

FOTO: STEINAR VÆGE
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Rett ved E18, Tønsberg | Åshaugveien 4, 3170 Sem 
tlf. 33 30 13 00  I  www.askjems.no

VINN 
en helt ny    

  bobil*

VI FEIRER 50 ÅR!
Bobil gir deg frihet til å reise hvor du vil
Reisen handler llikevel om mer enn bare reisemålet  – det handler også 
om å nyte turen som tar deg dit. Med bobil kan du velge dine egne 
veier og stoppe der hvor det er vakrest – det er det vi kaller den gode 
ferieopplevelsen. 
Hos Askjems har vi til enhver tid gode tilbud på nye og brukte biler. 
Vi hjelper deg å finne bilen som passer dine behov.

Utvalget har aldri vært større og tilbudene har aldri vært bedre!
NORGES STØRSTE INNENDØRS UTSTILLING

Friheten du 
drømmer om

Følg oss 
på facebook

Den gode ferieopplevelsen
1969–2019

ASKJEMS CAMPING-CENTER AS
*  Gjelder alle som kjøper bobil eller campingvogn i året 2019.  Gevinst: Sunlight Cliff 

600, Special Edition, 2019-modell,  verdi kr 705.000,–.  Trekning 18.12.19. 

ANNONSE
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BÆRPLUKKING, VINTER-
LANDSKAP OG STILLHET

På initiativ fra WWF Verdens Naturfond 
og Norsk Friluftsliv er det etablert en 
rødliste (ikke vitenskapelig) for truede 
naturopplevelser, etter mønster som 
for sjeldne arter og truede naturtyper. 

Basert på forslag fra publikum har 
en uavhengig jury valgt ut disse ti 
opplevelsene til en plass på den 
nye rødlista: Bråkete fuglefjell, 
bærplukking, fritt rennende vann, 
hundremeterskogen, intakt natur, 
kulturlandskap, levende jakttradisjon, 
stjernehimmelen, stillheten og 
vinteren. Foreløpig er det ikke foretatt 
noen rangering av forslagene. 

Mer info: www.wwf.no

FOTTURER OG BADING 
MEST POPULÆRT

Hovedtrekkene i det norske 
friluftslivet har vært relativt stabilt 
de siste 20 årene. Nordmenn 
driver stort sett med mye forskjellig 
friluftsliv, med alt fra spaser- og 
sykkelturer til padling og fiske. 
Fotturer, spaserturer og bading 
er de mest populære aktivitetene, 
ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå 
(SSB).

STATENS NATUROPPSYN HAR FELT 
17 MOSKUS

I løpet av mars er moskusstammen på Dovrefjell 
redusert med 17 dyr. Det er Miljødirektoratet 
som har gitt naturoppsynet på Oppdal i oppdrag 
å felle inntil 20 dyr. Målet er at stammen ikke 
skal overstige 200 vinterdyr. Det er flere forhold 
som tas hensyn til i dette bestandsmålet, som 
sykdom, utvandring og konflikter mellom folk 
og dyr. Forrige vinter ble det registrert 244 dyr. 
Dyrene har et område på 360 kvadratkilometer 
å boltre seg på.

FRILUFTS-

NYTT FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE
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Dette er resultatet av årevis med 
tilbakemeldinger fra kunder og mange 
runder på tegnebordet hos ingeniørene 
hos Leatherman. 
Målet var å maksimere brukervennlighet, 
slitestyrke og komfort. De 21 ulike 
verktøyene gjør at du har et verktøy til de 
aller fleste situasjoner. 
Magneter inne i chassiset gjør at 
verktøyene er lettere å vippe ut. 
Et fullsortiments multiverktøy som gir alt 
du trenger til hjemmet, på tur eller i bilen. 
Designet og produsert i Portland, USA, 
i kompromissløs Leatherman kvalitet. 
Leveres med 
Leatherman sin 25 års garanti.

Dette er resultatet av årevis med 

P2 OG P4 
LANSERES 
ONSDAG 17. APRIL 
PÅ NETT HOS  

.no

ANNONSE
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ANNONSER

Sjekk inn. Pust ut.

Hotel Ullensvang har ein unik beliggenhet ved Sørfjorden. Stor fjordhage og badeavdeling 
med    inne- og utandørs basseng for heile familien. Flotte turstiar i nær omgjevnad, 
blant anna H.M. Dronning Sonja sin  panoramatur og Trolltunga.

Book ditt opphald: www.hotel-ullensvang.no

Bergen/Haugesund: 2,5 t 
Stavanger: 4 t 

Oslo: 5,5 t

Sjekk inn. Pust ut.

Hotel Ullensvang har ein unik beliggenhet ved Sørfjorden. Stor fjordhage og badeavdeling 
med    inne- og utandørs basseng for heile familien. Flotte turstiar i nær omgjevnad, 
blant anna H.M. Dronning Sonja sin  panoramatur og Trolltunga.

Book ditt opphald: www.hotel-ullensvang.no

Bergen/Haugesund: 2,5 t 
Stavanger: 4 t 

Oslo: 5,5 t

Sjekk inn. Pust ut.

Hotel Ullensvang har ein unik beliggenhet ved Sørfjorden. Stor fjordhage og badeavdeling 
med    inne- og utandørs basseng for heile familien. Flotte turstiar i nær omgjevnad, 
blant anna H.M. Dronning Sonja sin  panoramatur og Trolltunga.

Book ditt opphald: www.hotel-ullensvang.no

Bergen/Haugesund: 2,5 t 
Stavanger: 4 t 

Oslo: 5,5 t

 

Sommerfjellet venter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.spiterstulen.no   
post@spiterstulen.no 

Spiterstulen 
 - gir hverdagen et pusterom - 

Små og store turer til bre og fjell 

Mat, seng og trivsel 

Olsok-fest 29. Juli
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

HELGELANDSYSTEN S.18  |  FJELLTUR PÅ HESTERYGGEN S.26  |  STISYKKLING S.32
KANOPADLING S.36  |  EN TUR FOR LIVET S.42  |  BØRGEFJELL S.48  |  FOTOGALLERIET S.54

Den finnes alt i grønn, rød og gul. 
Nå kommer DNT-lua i regnbuens 
farger. 1. april for fem år siden 
lanserte DNT ung grønne luer for 
single og røde luer for de som var i 
et forhold. Spøken tok av i sosiale 
medier og siden den gang har grønn 
lue blitt et uttrykk og en merking de 
fleste friluftsglade, single kjenner til. 
- Regnbuelua har de seks 
karakteristiske pridefargene, som 
symboliserer blant annet felleskap. 
Lua skal gi et tydelig signal om 
at alle er velkommen i naturen, 
uavhengig av identitet, kjærlighet og 
seksuell legning, sier nyvalgt leder i 
DNT ung, Markus Malmin.

SINGELTURER FOR SKEIVE 
I fjor sommer ble DNT ung 
utfordret på at de kun arrangerer 
singelturer ut ifra et tradisjonelt 
kjønnsrollemønster. Derfor skal 
DNT ung nå også arrangere 
singelturer for «skeive» på 
fjellfestivalen Vinjerock i sommer.
– Regnbuelua er ment for alle 
som ønsker å støtte opp om og ta 
et aktivt standpunkt til verdiene 
regnbuefargene står for, fremfor alt 
friheten til å være seg selv. Og; vi 
har flere eksempler på par som har 
funnet hverandre takket være den 
grønne lua. Vi håper at noe så enkelt 
som et nytt hodeplagg vil føre flere 
sammen! sier Markus Malmin.

FRILUFT

TEKST: DEN NORSKE TURISTFORENING
FOTO: NATALIE HERMANSEN

DNT UNG 
LANSERER REGNBUELUA 

Friluftsliv_3_19_Emilia.indd   17 10/04/2019   13:25
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HELGELANDSKYSTEN  FRILUFT

PADLING OG ØYTOPPTURER PÅ 

HELGELAND
TEKST: FRODE VASSENDEN

TOPPEN: Lovundfjellet på 625 moh. 
rager over øysamfunnet Lovund. 
Foto: Frode Vassenden

Friluftsliv_3_19_Camilla.indd   19 10/04/2019   13:33
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FRILUFT HELGELANDSKYSTEN

24 padlere fra Trondhjems Kajakklubb satte av 
ei uke av sommerferien sin for kombinasjonen 
havpadling/fjellturer på Helgelandskysten.

HELGELAND

Utover fredagen kom folk kjørende til fergekaia på Stokkvågen, 
lastet av kajakkene sine og satte opp telt på knausene ut mot 
sjøen. Der ble de sittende å se ut over havet, mot solnedgangen 
og mot de to kneisende øyene langt der ute som var målet for 
turen.
Konseptet var å padle mellom øyer som hadde fjonge 
fjelltopper med overheng som vi kunne bestige. Det er flere 
å velge i og vi hadde valgt ut Lovund og Hestmona. Det var 
en bonus at vi kunne se begge wde to målene fra startpunktet 
vårt, mot en klar himmel og en rød solnedgang. Kunne resten 
av uka bli like idyllisk? 

TUROPPLEGGET
Turdeltakerne hadde gledet seg til dette siden januar. 
Påmeldingen til turen åpnet 18. april, og da tok det bare 
fem minutter før turen var fulltegnet. Det var en sammensatt 
gjeng. Alderen spente fra 20 til 70 år, padleerfaring spente fra 
lite til mye, og telterfaring gikk fra ingen til masse. Rammene 
var klare: 20-25 km padling hver dag, alle måtte kunne takle 
opptil 10 m/s og en del bølger, tilbud om 2x600 høydemeter 
fjelltur, ingen værgaranti, og overnatting ei uke i telt. Det er 
litt stilig at 60-70-åringer sitter i kø på PC-ene sine for å sikre 
seg retten til seks netter i telt. Slike folk er det kjekt å reise på 
tur med!

TOTIMERS ØKTER   
Første dag hadde vi to fjordkryssinger på 2-3 km hver, i fint 
sommervær. Vi hadde taggene på Tomma i sidesynet, og profilen 
til Lovund som bakteppeteppe hele dagen. Fjordkryssinger er 
ikke det mest spennende for en kajakkpadler, men det er likevel 
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HELGELANDSKYSTEN  FRILUFT

VAKKERT: Teltliv i solnedgang. 
Foto: Ulf Stordalmo
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FRILUFT HELGELANDSKYSTEN

en god følelse å se at de små holmene i det fjerne blir større og 
større, og så er det kjekt å komme inn mellom holmer og skjær 
etterpå. Padlerytmen vår var totimers økter i kajakkene før 
matpause eller beinstrekk. Den første dagen lå det ei øy med 
strand og irrgrønn gresslette akkurat der vi skulle ha lunsj. Da 
var det godt å få av seg fuktige padleklær, koke kaffe eller mikse 
Real turmat, og varme seg i sola. Den første dagen sluttet inne 
i Solværet, et opprevet øyrike med så mange holmer og sund at 
det går an å rote seg bort.

KORALLSTRENDER
Dag to startet med krevende navigering for å kommes oss ut 
av Solværet. Cruxet var å ikke kjøre seg fast i blindveier og 
tørrfall. Høydepunktet ble passeringen av et en meter smalt 
sund som knapt nok var synlig på kartet. Men det gikk! 

Lunsjen tok vi på ei kritthvit korallsandstrand i Solværet, og 
dagen sluttet på Lovund. Der teltet vi i Hestvika, som oppfylte 
alle krav til helgelandsklisje: mer hvit sandstrand og gigantisk 
grønn gresslette under bratte fjell, og svaberg med utsikt ut 
over havet, midnattssol og profilen av Træna. Over oss gikk 
innflyginga til Lundeura, for lundefugler på vei til og fra jobb 
på sjøen. Vi måtte dele vika med en saueflokk som sørget 
for å holde gresset kort. Det var fint for teltingen, men en 
ulempe for rensligheten. En av deltakerne kommenterte at det 
var sjeldent det var så mye bæsj på kjøkkenbordet når hun 
laget mat hjemme. Men man blir fort vant. Første middag på 
Lovund ble likevel inntatt på Emaus Pub og Spiseri. De fikk 
en travel søndagskveld med å servere øl, burgere og fish&chips 
til 24 plutselige og sultne gjester.

1
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1. IDYLLISK: Hestvika og alle teltene i lunde-perspektiv, fra 
toppen av Lovund.

2. SKYBRUDD: Vi fikk mer vær. Mer vind og bølger, noe regn 
og et gedigent skybrudd. Foto: Frode Vassenden

3. SVART HIMMEL: Dramatiske skyer og Hestmona inni en 
tåkedott. Foto: Frode Vassenden

4. SOL: Godværspadlere nyter sol og varme på 
Helgelandskysten. Foto: Heidi Bergh-Hoff

5. SOLNEDGANG: Samlingsstund for å se sola gå ned 
mellom taggene på Træna. 
Foto: Frode Vassenden

HELGELANDSKYSTEN  FRILUFT

2

3 4

5
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TOPPTUR
Dag tre var landdag, med bestigning av Lovundtoppen som 
hovedaktivitet. Vi gikk stien opp fra Nøvika sør på øya, med 
500 bratte høydemeter i solsteiken først, og så 100 slake på 
myk gressbakke mot varden. Der ble det lang lunsj, mysing 
utover havet og innover mot Svartisen, og et fantastisk skue 
nesten vertikalt ned på teltene våre og den irrgrønne Hestvika. 
Topptur ved havet gir noen helt spesielle opplevelser. Da vi 
kom ned igjen tok vi ut bonusen i form av et bad i Nøvika. 
Vi fulgte norsk standard for havbading, som vil si dykking i 
to sekund, så hylende og prustende på land igjen. Lovund-
standarden var ikke helt sånn, viste det seg. I Nøvika traff vi en 
svømmende Lovundboer som lå i vannet et kvarters tid mens 
han fortalte om Lovund nå og i gamle dager. Ingen hyling og 
prusting der i gården.

REGNVÆR
I kajakkene på vei tilbake til teltene, på speilblankt hav med 
solsteiken i nakken og med dryppene fra grønlandsårene som 
eneste lydkulisse, så spurte jeg kameraten min om det var sånn 
han trodde det skulle bli da vi begynte å padle kajakk for fire 
år siden. Vi ble enige om at, nei, noe sånt hadde vi ikke hatt 
fantasi til å håpe på.
Etter Lovund fikk vi fire nye dager med padling, øytelting og 
ny topptur, på Hestmona. Vi fikk mer vær. Mer vind og bølger, 
noe regn, og et gedigent skybrudd. Da ble himmelen dramatisk 
og padlerne våte. Bølger og vind er også morsomt, så lenge det 
ikke er motvind. Men på toppturdagen var det fint igjen, og 
fra Hestmona så vi Vega og Værøy samtidig. Vi avsluttet hele 
turen med en lang padledag i regnet fra Hestmona tilbake til 
Stokkvågen og bilene.

UTFORDRINGER
Det å dra på tur med så mange deltakere byr på både fordeler 
og utfordringer. Det er sosialt og trivelig, og alltid noen å 
prate med. Det er mange som kan hjelpe til i en nødsituasjon. 
For nye padlere er det mye læring i å se hvordan de erfarne 
turpadlerne gjør ting. Men det er også ulemper: En turleder 
klarer ikke å følge med på at alle er med og har det bra. Vår 
løsning ble å padle strengt i fire rekker med seks padlere i hver. 
Det ser litt militært ut, men de seks i hver rekke klarer å se 
hverandre hele tiden, og det gir en stor sikkerhetsgevinst. Det 
er en utfordring å unngå venting når en stor gruppe skal rive 
leir eller avslutte lunsj, pakke kajakk og komme seg på vannet. 
Det går ikke an å virre rundt og lete etter teltplass, lunsjplasser 
eller åpne butikker med 23 sultne og trøtte kompiser 
etter seg, sånt må være identifisert på forhånd, med mange 
reserveløsninger. Denne turen gikk til et område hvor ingen av 
deltakerne hadde vært før, og da var det nyttig å se på flybilder 
for å identifisere mulige lunsj- og overnattingsplasser. Finn.
no er det beste stedet for flybilder, for der ligger også gamle 
bilder som er tatt i annet lys og ved andre forhold enn det aller 
siste, og det er nyttig. Ellers finnes det naturligvis mye annen 
informasjon på nettet, både om teltplasser, butikker, puber, 
småbåthavner (for vannfylling) og mye annet. 

Hvor går turen neste år? Kragerø? Bohuslän? Lofoten? Steigen? 
Mer Helgeland? Si det. Kajakkferie blir det i hvert fall.

FRILUFT HELGELANDSKYSTEN

LUNSJ: På hvit korallsandstrand i 
Solværet. Ei padleøkt igjen til Lovund. 

Foto: Ulf Stordalmo
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EXPLORE
LOFOTEN

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

Les mer og bli inspirert på 177nordland.no/travelpass

Det unike landskapet og kjente fjelltopper som Svolværgeita
og Skottinden, gjør at Lofoten passer perfekt for deg som elsker 
toppturer. Hvilke fjell du ønsker å bestige, er opp til deg. Vi står 
for transporten. God tur!

KAN OGSÅ KJØPES I APPEN 
BILLETT NORDLAND
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RIDNING PÅ LIFJELL  FRILUFT

FØRSTE TUR PÅ 
HESTERYGGEN

ANBEFALES: Bli med du også – inn i eventyret 
– og opplev nydelige turer i skog og mark eller 
fantastiske fjellturer på hesteryggen. Bø og Lifjell 
Turridning tilrettelegger turer så de fleste får prøve 
seg på hesteryggen uansett alder og erfaring.
Foto: Bjørn A. Esaissen

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

Du og jeg Vinter. En gulle god hest. 19 år gammel. 
Snill, smart, lur og litt sta. Takk for at du ga meg 

en flott opplevelse på min aller første ridetur.

Jeg hadde aldri sittet på en hesterygg før. Jeg hadde 
knapt nok klappet en hest. Nybegynner så det holdt. 
Det var med en viss spenning jeg entret hesteryggen for 
aller første gang. Dyret er jo så digert. Følelsen av å sitte 
så høyt var litt skremmende men samtidig spennende. 

Jeg lider ikke av høydeskrekk. Jeg kan godt sitte og 
dingle med beina utfor kanten på et stup. Jeg kan godt 
sitte oppå en stor stein eller utpå ei grein høyt oppe 
i et tre. Jeg trodde derfor jeg klarte å sitte ubekymret 
oppå en hesterygg også. Men det blir litt annerledes 
når underlaget du sitter på plutselig begynner å bevege 
seg…

LIFJELL
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HESTEUTTRYKK:
Tølt - den 4 gangarten til islandshesten, er en 
firetaktig gangart. Denne kommer i tillegg til 
skritt, trav og galopp som hos andre hesteraser.

Pass - den 5 gangarten som kan forekomme 
hos islandshest, og er en totaktig gangart.

Skjenkel - rytterens ben, som bl.a. hjelper å 
drive hesten fremover.

Holdt - stopp.

Halvparade - halvveis stopp, bremser hestens 
tempo.

Hodelag - reimene på hestens hode som man 
rir med.

Bitt - av metall eller gummi hesten har i 
munnen, som igjen er festet til hodelaget .

Tøyler - reimene som er festet til bittet, og 
hjelper rytteren og styre hesten.

Stigbøyler - del av salen som rytteren har 
føttene i.

Pad - en type underlag mellom hestens rygg og 
sal. Sjabrak og voilock er andre typer.

Hov - nederste del av hestene ben hvor 
hestens sko sitter.

Hovkrok - redskap til å renske høvene for skitt 
og stein.

FRILUFT RIDNING PÅ LIFJELL

1

2
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1. HIIIIIIII: Jeg vet ikke hvem det var morsomst for på 
rideturen – hesten eller meg.
Foto: Bjørn A. Esaissen 

2. I ELVA: Jeg gjorde en tabbe og slapp hesten min Vinter 
et øyeblikk. Han gikk ut i elva med tøylene surret rundt 
forbeina. I elva var det glatte rullesteiner. Litt dramatikk ble 
det, men en av turlederne hoppet ut i elva og reddet Vinter.
Foto: B. Risan

3. HESTEFRELST: Ragnhild Rekanes (til venstre) og Tone 
Vildalen er to jenter som har drevet med hest i hele sitt liv, 
og nå driver de firmaet Bø og Lifjell Turridning A/S. 
Foto: Bjørn A. Esaissen

RIDNING PÅ LIFJELL  FRILUFT

LANG DAGSTUR
Første dag tok vi en kort ettermiddagstur i nærmiljøet 
på Lifjell, slik at vi ble bedre kjent med hestene våre. 
Neste dag bar det av gårde på lang dagstur i ni timer.
Første etappe var ned en bratt slalåmbakke. Da ble 
Vinter sta. Han bråstoppet og nektet å gå videre. Jeg 
gjorde det jeg kunne, og ikke kunne, for å få han til 
å gå nedover. Vinter nektet. Løsningen ble at en av 
turlederne festet tau i Vinter slik at han og jeg ble 
trukket nedover bakken. Litt pinlig situasjon for meg, 
men da innså jeg at det er tross alt Vinter som er sjefen 
i tospannet her. 
Det var skikkelig varmt i været og støvføyka sto der vi 
red langs den tørre grusveien. Vi trengte flere pauser 
underveis for å innta drikke. Noen timer senere kom vi 
fram til ei idyllisk fjellseter. Rømmegrøt og iskald saft 
smakte fortreffelig.

Det gikk ikke alltid så fort med gamle Vinter på dagens 
første halvdel. Men når vi vendte nesen hjemover igjen, 
var han nesten ikke til å holde igjen. Han kjørte på 
og ville springe hurtigere enn alle de andre hestene. På 
nesten hele hjemveien satt jeg å måtte holde han igjen. 
Stramme tøyler så det holdt. Luringen Vinter skjønte 
godt at han var på vei hjem han. 

VIKTIG UTSTYR PÅ RIDETUR:
• Sko med hæl – ridesko, alternstivt fjellsko/

gummistøvler med hæl så ikke skoen forsvinner inn 
i stigbøylen.

• Ridebukse eller turbukse uten sømmer som gnager 
på innsiden, alltid langbukse.

• Klær etter været. Gjerne ekstra jakke, vind og 
vanntett.

• Tynne hansker.

• Mat og drikke.

• Pakk alltid lett og lite da utstyret skal få plass i 
salvesker på hesten.

• Vanntett pose/bag/etui til kamera og mobil.

• Sko med hæl – ridesko, alternstivt fjellsko/
gummistøvler med hæl så ikke skoen forsvinner inn 

• Ridebukse eller turbukse uten sømmer som gnager 
på innsiden, alltid langbukse.

• Klær etter været. Gjerne ekstra jakke, vind og 
vanntett.

• Tynne hansker.

• Mat og drikke.

• Pakk alltid lett og lite da utstyret skal få plass i 
salvesker på hesten.

• Vanntett pose/bag/etui til kamera og mobil.

3
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Foto: Kåre S. Pedersen Foto: Kåre S. Pedersen

Kropp & sjel
Rutsjebane i Bø Sommarland og vindsus på  
Gaustatoppen. Svalestup i Kragerø og turglede i Vrådal og på 
Dalen. Tungtvannskjelleren på Rjukan og Escape room i barn-
domshjemmet til Ibsen i Skien. I Telemark får du eventyr i 
pose & sekk. Få tips til ditt sommereventyr i dag!

Vinn familieferie til verdi av 14 000 kroner!

Få ferietips og delta i konkurransen her:
www.visittelemark.no/quiz

Vinn familieferie!

Eventyr i pose & sekk

Foto: Iver Anton Kronstad

Høyt & lavt
Gå topptur eller ta Gaustabanen til Telemarks høyeste �ell. 
Kjenn smaken av saltvann på tunga etter en badepause ved 
kyststien. Ta sykkelpause i en kanalbåt på stille reise i naturen. 
Gå i skog og blåbærlyng eller sus inn Hardangervidda 
på to hjul.

Sykkel- og vandreturer, for både voksne og barn:

www.vandretelemark.no
www.sykkeltelemark.no

FIKSZO stenger mygg og insekter ute, dag og natt. 
Solid, elegant rullegardin av finmasket glassfiber som 
trekkes ned i tynne aluminiumskinner. POLL-TEX 
i spunnet polyester har fibre som holder pollen, støv 
og partikler ute. Begge gardinene leveres til vindu  
eller dør etter dine mål. Rammer i fargene hvitlakkert 
eller aluminium. Rask levering. Enkel å montere selv.

Bestill direkte på myggfritt.no
eller ring oss på mobil 48262511

Smart rullegardin stopper 
mygg, insekter og pollen

PLASKING: Godt og varmt var det denne dagen. Det 
var sikkert godt for hestene å få plasket litt i vannet.

Foto: Bjørn A. Esaissen

FRILUFT RIDNING PÅ LIFJELL

STØL DAGEN ETTER
Når du ikke er vant til å ri blir det noe anstrengende 
til nakkemuskulatur og skuldre. Spesielt når hesten 
øker tempoet og rir fort. Humping, dunking og risting. 
Jeg ble sittende å blåholde i det jeg kunne få tak i. 
Belastningen kjentes, men det var morsomt med høyt 
tempo. Jeg falt heldigvis ikke av hesten.
Dagen etter ble jeg støl i rumpe og lår. Men jeg ble mest 
støl i anklene og føttene; fordi jeg fikk beskjed om å 
sette kun tåtuppene inni stigbøylen og ikke halve eller 
hele foten. Det mest behagelige var jo å plassere foten 
godt og langt inni stigbøylen. Da fikk jeg godt feste i 
stigbøylen og kunne sitte mye mer uanstrengt å ri – følte 
i hvert fall jeg. Jeg skjønner det er feil og ikke å anbefale. 
Konsekvensen av å bli hengende fast i stigbøylen om 
man skulle ramle av er ille å tenke på.

Turen var flott. Min nye og første erfaring med hest 
var en positiv opplevelse. Takket være profesjonelt 
opplegg av Bø og Lifjell Turridning A/S. Takk til Tone 
og Ragnhild, og ikke minst, takk til gode, gamle Vinter. 
Jeg har ikke blitt helt cowboy ennå, men det er ikke 
langt unna. 
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Foto: Kåre S. Pedersen Foto: Kåre S. Pedersen

Kropp & sjel
Rutsjebane i Bø Sommarland og vindsus på  
Gaustatoppen. Svalestup i Kragerø og turglede i Vrådal og på 
Dalen. Tungtvannskjelleren på Rjukan og Escape room i barn-
domshjemmet til Ibsen i Skien. I Telemark får du eventyr i 
pose & sekk. Få tips til ditt sommereventyr i dag!

Vinn familieferie til verdi av 14 000 kroner!

Få ferietips og delta i konkurransen her:
www.visittelemark.no/quiz

Vinn familieferie!

Eventyr i pose & sekk

Foto: Iver Anton Kronstad

Høyt & lavt
Gå topptur eller ta Gaustabanen til Telemarks høyeste �ell. 
Kjenn smaken av saltvann på tunga etter en badepause ved 
kyststien. Ta sykkelpause i en kanalbåt på stille reise i naturen. 
Gå i skog og blåbærlyng eller sus inn Hardangervidda 
på to hjul.

Sykkel- og vandreturer, for både voksne og barn:

www.vandretelemark.no
www.sykkeltelemark.no
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Ta en sykkeltur til indrefiléten i Østmarka. Her er det 
fine myrer, små tjern, åpne og halvtette furumoer, 
berghamre og knauser og store svabergflater.

En stor del av Oslos befolkning har mindre enn femtenhundre meter 
til større sammenhengende skogsområder. Det gjelder også de som 
bor langs T-banelinje 3, gjennom det som kalles Østensjøbyen, på 
østkanten. Fra vårt startsted på Bogerud stasjon er det kun et minutt å 
sykle før man er i Østmarka. 
Denne delen av marka har begrenset med grusveier, men til gjengjeld et 
omfattende og spennende stinettverk. Runden som er beskrevet går kun 
en til to kilometer øst for E6 og boligfeltene ved Brenna og Langerud, 
men det er noe du absolutt ikke vil merke noe til når du er inne i skogen. 
Siden turen bare er en mil lang, og tar rundt en time, er dette et lite 
«bakgårdseventyr» du kan putte inn i en travel hverdag.

UTFORDRINGER
Klatremessig er det kun en motbakke som er tøff, det er den brede stien 
fra Øgården til toppen av Breidåsen. Der stiger stien snaut hundre meter 
på litt over en kilometer. Under tørre forhold kan mesteparten sykles på 
lette gir med normalt god kondis.
Stiene videre på turen varierer, som ellers i Oslomarka, veldig mye 
i bredde, kvalitet og vanskelighetsgrad. Stort sett er disse stiene i 
vanskelighetsgrad «lett til middels», som vil si at du ikke trenger å gå av 
sykkelen ofte dersom du har litt erfaring med stisykling. 
Strekket langs den kjente Pionéren er et kapittel for seg, siden den er 
planlagt og delvis også bygget/tilpasset for stisykling. Den er til dels 
kronglete med diverse skarpe svinger, balansepunkter og noen korte 
bratte nedfarter. Ikke skummelt, men her må man være påskrudd og 
konsentrert hele veien. 
Pionéren er ikke gjennomgående merket, men har litt varierende 
skilting; noe på trær, noe på skilt langs stien og noe sprayet rett på 
bakken. På de umerkede svabergflatene er det etter hvert blitt et synlig 
fâr som viser hvor mange har syklet før.
Utfordringen ellers på runden er at man møter en del stikryss – bruk 
gps-sporet i faktaboksen, skader heller aldri å ha med turkart!

OPPTUR
Enten du er relativt fersk eller en viderekommen stisykler, vil du kunne 
sette pris på denne delen av marka. Her er det fine myrer, små tjern, åpne 
og halvtette furumoer, berghamre og knauser og store svabergflater. På 
mange måter er indrefiléten i Østmarka, både vakkert og litt vilt. Siden 
det er brukbar sikt mange steder, er det også litt enklere å orientere seg. 
Syklingen er veldig variert, du må kontinuerlig tenke sporvalg, girvalg, 
bremse-punkter og steder der du må akselerere. På tørre dager gir 
svabergene fantastisk bra dekkgrep. Du vil ellers møte et par doserte 
svinger, korte bygde broer, kylling-spor (chicken-runs; lettere alternativ 
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STISYKLING  FRILUFT

STISYKLING 
I ØSTMARKA I OSLO
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

1. ALLSIDIG: Enten du er relativt 
fersk eller en viderekommen 
stisykler, vil du kunne sette pris 
på denne delen av marka.

2. GOD STI: Østmarka er både 
vakker og litt vill. Siden det er 
brukbar sikt mange steder, er 
det også litt enklere å orientere 
seg.
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til ved et par krevende korte utforkjøringer), sidehellende 
svaberg, raske barnålsstier, bygde elementer for å hjelpe deg 
opp «umulige» steder, etc. Stimulerende og garantert ikke 
kjedelig! 
En fin ting med Pionéren er for øvrig at den er lagt utenom 
de blåmerkede sommerstiene, i en trasé som brukes veldig 
lite av turgåere.
Turen kan passe for alle med en interesse for stisykling, 
inkludert sykkelvant barn/ ungdom fra 11-12 år.

MULIG FORLENGELSE
Runden kan enkelt gjøres et par kilometer lengre ved å ta 
stien sørvestover fra Rundvann og følge rundt Olavsmyr. 
Da er man inne på et område med masse stier, og det er 
lett å kjøre seg vill, men også lett å finne retningen tilbake. 
Man kan følge delene av Pionéren som har fått navnet 
«Syden», «Grønmo Ekspress», og etter hvert ta nordover mot 
Skullerudstua via «Sniken» og etter hvert «Snikforlengeren». 
Sjekk mtbmap.no for mer detaljer.

UTSTYRSTIPS
En terrengsykkel med dekkbredde fra 2,25 tommer eller 
større, er en fordel. Gode bremser er – som alltid! – en god 
ting når man sykler på stier i Oslomarka. 
Stisykling kan være hard kost for utstyret, ha alltid med 
dekkspaker, ekstraslange og pumpe.

HENSYN
Kan være mange turgåere fra Rustadsaga langs grusveien de 
første tre kilometerne. Hold lav hastighet.
Mesteparten av de nevnte stiene er lite brukt av turgåere. 
Skulle du møte noen, senk farten, stopp om nødvendig for 
å slippe folk forbi, og hils gjerne. Det koster deg lite, og 
handler om trivsel og at alle har rett til å ferdes trygt i skogen.

BREIDSÅEN OG SKULLERUDÅSEN 
- KORT HEFTIG STITUR I ØSTMARKA
Rute: Bogerud T-banestasjon-Rustadsaga-
ØgårdenBreidåsen-Smaøvann-Rundvann-Skullerudåsen-
Skullerud T-banestasjon
Distanse: 10,4 km
Samlet stigning: 172 hm
Max stigning: 11,5 %
Underlag: Ca. 5 % asfalt, 35 % grus, 60 % sti
Rutedetaljer og GPS-spor: https://ridewithgps.com/
routes/29419768
Serveringssted: Rustadsaga og Skullerudstua
Aktuelt turkart: Oslo Østmark 1:25 000, utgiver Nordeca
Aktuell bok: «På sykkel i Oslo i byen – i marka», Cappelen 
Damm forlag

FOR ALLE: Turen kan passe for alle 
med en interesse for stisykling, inkludert 
sykkelvant barn/ ungdom fra 11-12 år.

FRILUFT STISYKLING
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ANNONSER

Følg oss! facebook.com/grenserittet  Påmelding: grenserittet.com

Meld deg på sykkelfesten 3.aug
velg rittet som passer deg

Familie 36 kmStrömstad - 
Halden 80 km

Nyhet!

Møt maskotene 

Gass og Brems 

Midt 36 km Ung 36 km Barn 3 -12 år
Opplev moroa med 
halv distanse
Løype for alle
Bruk el-sykkel i trim

Kjent for sin løype
Morsom og variert
Passer alle nivåer

Fra 13 til 16 år
Passer alle ungdom
uansett nivå
Overkommelig løype

Sykle sammen med 
familie og venner
For 2 pers eller fl ere
Barn fra 9 år +

Fredag 2.aug
Populært og morsomt
På Fredriksten Festning
Medalje, trøye, startnr

Sykkelreise til Oliva Nova, Spania

Unike sykkelmuligheter i variert terreng med 
gode asfalterte veier og svært lite tra�kk! 

Sturla Johansen
sturla@sportsevent.no
452 01 470

se www.sportsevent.no

Lite tra�kk
fra start til mål!
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KANOTUR: Nydelig padling i bekken 
ned mot Tjernet og Søre Kjølen.

MED KANO OG 
FISKESTANG IFISKESTANG I

VALDRESVALDRESVALDRESVALDRESVALDRESVALDRES
FISKESTANG I

VALDRES
FISKESTANG I

VALDRES
FISKESTANG I

VALDRES
FISKESTANG I

VALDRESVALDRESVALDRESVALDRESVALDRESVALDRES
FISKESTANG I

VALDRES
FISKESTANG I

VALDRES
FISKESTANG I

VALDRES
FISKESTANG I

TEKST OG FOTO: KNUT HARALD BERGEM
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FRILUFT KANOPADLING

Bestillingen fra Harald, 7 år, var ganske så klar. Og 
som svært turglad far en fornøyelse å få. Så da gjensto 
det egentlig bare å finne ut hvor. Førsteprioritet 
på en slik tur er selvsagt at barna skal få en god 
opplevelse. På fisketur betyr det at det bør være lett 
å få fisk. Samtidig hadde det jo vært flott med et 
turmål hvor fars trang til litt større ørret også kunne 
bli tilfredsstilt.
Noen måneder senere sitter vi i bilen på vei 
innover fjellet i Valdres. Vi er på vei mot tre vann. 
Søre kjølen, Nørdre Kjølen og Tjernet. Etter noe 
kilometer gjennom seterlandskapet er vi framme. 
Det raskeste for å komme ut på selve vanna er nok å 
dra kanoen ned traktorveien til Søre Kjølen, Men vi 
har en bedre plan. Flyfoto har vist oss at bekken som 
krysser veien litt lengre inne bør være fin å padle på. 

ØRRET
Vi drar kanoen ned til første kulp i bekken og laster 
inn bagasje. Padler 20 meter, drar kanoen over litt 
stein, padler 50 meter, drar kanoen noen meter på 
nytt og er framme der vi kan starte for alvor. I det 
vi nesten er framme plasker det brått til ved beina 
mine. Ørret! Og overraskende stor til å være i en slik 
liten bekk. Dette lover godt. 
Nå blir det kanopadling på sitt beste. En stille, dyp 
bekk, omkranset av vierkjerr og akkurat bred nok 
til å padle på. Flere steder nedover ser vi fin ørret 
pile unna over sandbunnen. Etter en kilometer 
kosepadling åpner det seg på høyre side. Her ligger 
Tjernet. Ifølge fiskeguiden vi har lest er det her 
tett bestand av ørret. Vi fortsetter imidlertid ned 
kanalen og ut på søre Kjølen. Vannet viser seg å være 
overraskende grunt. Vi ser bunnen tydelig overalt og 
når bunnen med padleåra over store deler. Planen er 

Pappa, når det blir sommer, kan vi to dra på tur 
igjen? Du mener slik tur vi var på i fjor, da vi sov 
i telt og fisket? Ja, men denne gangen vil jeg 
ikke ha bare en natt. Jeg vil ha to! Hva vil du vi 
skal gjøre da? Vi skal sove i telt, lage god mat på 
sånn primus, vi skal fiske og ikke gå så mye. Ikke 
gå så mye? Da kan vi kanskje padle kano? Ja!
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å finne en teltplass mellom Søre og Nørdre, slik at 
det er kort vei for å fiske i begge vanna. Søre skal ha 
god bestand av ørret med bra kvalitet. I Nørdre sier 
fiskeguiden tynn bestand. Teltplass finner vi oppe 
ved Nørdre, på en liten haug på sørsiden av bekken.

HALVKILOSFISK 
Etter teltoppslagning og en matbit vil Harald slappe 
av litt i teltet med boka han har tatt med seg. Jeg må 
selvsagt prøve fisken. Avtalen er at jeg skal fiske der 
han kan se meg fra teltet. 

Vanna er nemlig private på sørsiden og 
statsallmenning på nordsiden. Fiskekortet gjelder 
bare i statsallmenningen. Det er ganske grunt nært 
land og dypere et stykke utpå. Jeg velger derfor å 
fiske med en liten sildesluk som kan kastes langt. På 
andre kastet kjenner jeg at noe er borti sluken, jeg 
øker farten, legger inn ett lite stopp og der sitter den! 
Den havner i håven, en fin ørret på rundt halvkiloen. 
På neste nes er det sannelig fast fisk igjen, og en ny 
halvkilosfisk havner på land. Litt av en start! Jeg 
rusler opp til teltet for å vise Harald fangsten. Det 
blir fotografering og sløying av fisk. Det er alltid 

spennende å se hva de har spist! Fisken får litt salt i 
buken og legges i ei bøtte vi graver ned i myra. Slik 
vil den holde seg godt til hjemreise. Nå vil naturlig 
nok Harald også fiske. Vannet er på en måte todelt 
og vi padler nå forbi noen øyer og et sund og ut på 
den nordlige delen. Her er det dypere og fint å dorge 
fra kanoen. Harald får holde i stanga på ene siden, 
mens jeg padler på den andre. Med god teknikk er 
det ikke noe problem å padle kanoen alene uten å 
bytte padleside. Vi padler nesten opp til enden før 
første fisken biter. En ny pen ørret. På vei tilbake 
blir det en til. Harald er i hundre, men også rimelig 
trøtt etter en lang dag. Ikke så rart etter som det er 
langt over vanlig leggetid. Etter en kopp kakao og 
litt mat er det tid for soveposen. Selv må jeg selvsagt 
prøve noen få kast til før jeg også kryper i posen. Og 
sannelig blir det ikke enda en fisk.

FJELLTUR
Vi våkner i et varmt telt. Sola skinner i dag også. Det 
blir utefrokost. Harald har valgt menyen. Pannekaker 
selvsagt! Etter frokost og kaffe/kakao etter eget valg 
er det turtid.  Vi skal opp på Kjølafjellet rett sør for 
leiren. En akkurat passe lett tur på en varm dag. Vi 
følger en rygg oppover, det er ikke noen tydelig sti 
her, men tørt og fint og lett å gå. Vi tar oss god tid. 
Klatrer litt på steinene som ligger her og der. Tar 

2

1. FJELLTUR: På 
toppen av Kjølafjellet. 
Nørdre Kjølen og 
Jotunheimen i 
bakgrunnen.

2. STORBETT: 
Far med resultatet 
etter de første 15 
minuttene med fiske.
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litt bilder og beundrer utsikten. Fjell-landskapet 
vi ser utover er langt fra villmark. Dette er et 
kulturlandskap preget av mange setergrender. Og 
det er svært lett tilgjengelig med veier. Allikevel 
er slitasjen i terrenget overraskende liten. Vi 
ligger ved det som tydelig er et godt fiskevann, 
men det er ingen sti rundt vannet etter fiskere. 
Et tilsvarende vann i for eksempel Femundsmarka 
ville hatt tydelig sti rundt hele.
På toppen blir vi sittende en god stund. Vi teller 
setergrender og ser på fjelltoppene rundt oss. I 
vest har vi Jotunheimen med snødekte topper. 
Nord for oss er Skaget dominerende. Ved foten 
av Skaget skimter vi også den selvbetjente DNT-
hytta Storeskag. Her er det vei helt fram på 
sommeren. Et fint utgangspunkt hvis man vil 
besøke området med litt mer komfort enn telt.

FEIT FJELLØRRET
Nede ved teltet igjen er det godt med en matbit. 
Etterpå blir det lesestund med høytlesning fra 
Donald. Viktig med god tid på en slik tur! Så 
vil vi prøve å fiske litt i Søre Kjølen også. Her 
er det så grunt at det er vanskelig å dorge. Det 
blir dermed kasting fra land og rask innsveiving. 
Et par fisk blir det også, men de er ganske mye 
mindre enn de vi fikk i Nørdre. Kveldsøkta blir 
dermed dorging fra kano på Nørdre. Fisken biter 
og vi koser oss. Feit fin fjellørret med snittvekt 
på rundt 500 gram! Noen litt mindre slipper vi 
ut igjen, men de fleste havner i bøtta slik at de 
hjemme også skal få en smak. Det er en trøtt 
gutt som kryper i posen utpå kvelden. Selv blir 
jeg sittende litt utenfor teltet med en bok. Det 
er godt å slappe av og nyte stillheten. Før jeg 
også kryper i posen må jeg ha noen siste kast på 
fiskeplassen rett på andre siden av bekken. Fisken 
biter nå også og bøtta blir full. Det er rett og slett 
sjeldent bra fiskebett på denne turen! Kanskje er 
det det nylige væromslaget fra kaldt nordavær til 
sol og sommervarme som har gjort utslaget?
Siste dag er det hjemreisestemning. Harald er 
klar for komme til bilen og kjøpe en is på første 
butikk. Det blir dermed raskeste vei tilbake til 
bilen. Og på første butikk blir det is. Og et par 
poser frosne grønnsaker for å holde fiskebøtta 
kjølig på hjemveien.

FORNØYD: Harald med pen ørret på halvkiloen. 
De fleste fiskene var rundt denne vekta
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MIDNATTSSOL: Senja er nok et 
av de fineste stedene i Troms. 
Når det kom atter en solskinsdag 
blant regnværet måtte vi en 
tur opp på Husfjellet for å se 
midnattssola og det fantastiske 
landskapet. Berg kommune
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EN TUR FOR LIVET  FRILUFT

TIL FOTS GJENNOMTroms fylke
TEKST OG FOTO: LINAS JOHAN HANSSEN HAUGE

En ferd gjennom hele Troms fylke og et hav av 
opplevelser lå bare og ventet. Med sekken på ryggen 
og en liten tåre i øynene vandret jeg sakte men 
sikkert vestover, forbi elver som kutter seg gjennom 
terrenget, ned til langstrakte fjorder omkranset av bratte 
fjell og med skog så langt en kan se. Alt opplyst av 
midnattssolen.

I jula 2017 fikk min tante påvist kreft, og etter et kort sykehusopphold 
døde hun tidlig januar 2018. Det var ingenting vi kunne gjøre, og 
hjelpeløse var vi alle vitner til hennes forfall. Følelsen av å ikke kunne 
hjelpe de som man er glad i, er fullstendig ødeleggende. Jeg ønsket å hjelpe 
til, for hvert år blir det påvist over 30.000 nye tilfeller av kreft, og litt over 
10.000 dør, og det blir for mange. Jeg bestemte meg for å gå gjennom alle 
kommunene i Troms fylke og samle inn penger til Kreftforeningen fra 
kommuner, bedrifter og enkeltpersoner.

MÅLET VAR 10.000
Selve turen hadde jeg gått og tenkt på lenge. Det var ingen som hadde gjort 
dette før. Jeg ville se mer av Troms, så hvorfor ikke kombinere dette med 
en innsamlingsaksjon? 10.000 kroner ble satt som mål i første omgang, 
med en vill drøm om å kanskje kunne samle inn over 100.000. På denne 
måten håpet jeg å kunne bidra med iallfall litt, og kanskje inspirere andre 
til å foreta seg lignende. Starten ble satt til 19. mai og planen offentliggjort; 
nå var det ingen vei tilbake.

CIRKA 950 KM
Månedene deretter gikk fort. Jeg lagde lister med utstyr jeg trengte og fikk 
ordnet spons av Forsvaret, Drytech og den lokale sportsforretningen. For 
å kunne samle inn penger på ferden og holde folk oppdaterte startet jeg en 
facebookside, og jeg forberedte meg fysisk ved å gå med tung sekk på asfalt. 
Depot ble planlagt, kommuner, foreninger og folk ble kontaktet. Ruten 
skulle gå fra Burfjord i nord-øst som ligger ved grensen til Finnmark, helt 
sørover mot Skaland, som ligger ved grensen til Nordland. Her måtte jeg 
så vende snuten nordover igjen forbi Harstad, så mot Lenvik, derifra rundt 
Senja og tilslutt til Karlsøy kommune som ligger nordvest for Tromsø. 24 
kommuner, og cirka 950 km. Resten ble overlatt til skjebnen.
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KALD START
Den 18. Mai kjørte min far meg til Burfjord i Kvænangen kommune. Våren er 
kort og uforutsigbar i nord, og jeg hadde ikke hellet med meg dette året. Det lå 
enda en del snø på fjellovergangen Kvænangsfjellet og det var kaldt og hustrig. 

TO DAGER SENERE BEFANT JEG MEG PÅ NEVNT FJELLOVER-
GANG MED SNØVÆR, STERK VIND OG EN GROTESK BLEMME 

Senere på min ferd fikk jeg høre på radioen at juni hadde vært den våteste 
måned i Tromsø kommune siden 1961. De fleste dagene regnet det, og helt 
i starten av juni falt det til og med litt snø enkelte dager. Hadde det ikke vært 
for at jeg hadde en poncho og litt whisky på lur (turtips!) til å varme meg med 
i teltet hadde jeg nok sett mørkt på det hele.

KLISS VÅTT 
Ferden gjennom Ånderdalen nasjonalpark og over fjellet til Gryllefjord på 
Senja var den mest utfordrende delen av hele turen. Jeg hadde fått besøk 
av to gode venner for denne etappen, og den 25. juni sto vi ved porten til 
nasjonalparken, været var ganske rolig og behagelig. Stillheten før stormen må 
en si, for det var meldt et forrykende regnvær med kraftig vind, så den første 
dagen ved Åndervatnet lå vi værfaste, og tilbrakte det meste av tiden under en 
tarp. Perioder med opphold driftet sporadisk forbi, og da skyndte vi oss ned til 
vatnet for å fiske. Det ble noen flotte røyer som vi stekte på bålet den kvelden 
under den vesle tarpen vår. Da vi dagen etterpå bestemte oss for å ta oss over 
fjellet, hadde det regnet så mye at vannene hadde slukt store deler av stien, 
og de elvene vi måtte krysse hadde blitt så store at det ikke lot seg gjøre på de 
merkede vadeplassene. Vi måtte gå rundt vannene og finne andre steder å vade 
over, og med mye slit og en del saftige uttrykk så lot det seg gjøre. Hele seansen 
minnet mer om en svømmetur enn en vandretur. Over fjellet snødde det, og 
teltleiren på kvelden holdte på å blåse vekk. Vi kom oss til Gryllefjord med 
masse god erfaring i sekken, og ble tatt godt imot av kommunen.

EN TUR FOR LIVET  FRILUFT

1. TELTLIV: Testing av telt og utstyr før turens start. 
Sjøvegan, Salangen kommune.

2. TIL FJELLS: Treningen til turen foregikk for det meste 
på veien, men også på ski til fjells. Elveskartindan, 
Salangen kommune. 
Foto: Kent David Pedersen

3. RØYE: Mesteparten av turen gikk jeg alene langs 
veien. Gjennom Ånderdalen nasjonalpark hadde jeg 
venners selskap samt ingen asfalt i nærheten. Da ble 
det flotte muligheter for fiske. Åndervatnet, Tranøy 
Kommune. 
Foto: Anna Tuxen

4. ELVEBRUS: Hviledager er viktig for å gi kroppen den 
restitusjonen den trenger. Fordelen er at da har man 
god tid til å ta bilder. Elvevollelva, Storfjord kommune.
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TO DAGER SENERE BEFANT JEG MEG PÅ NEVNT FJELLOVERGANG MED 
SNØVÆR, STERK VIND OG EN GROTESK BLEMME PÅ LILLETÅA, OG DA 
LURTE JEG FÆLT PÅ HVA DET JEG EGENTLIG HADDE BEGITT MEG UT PÅ. 
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FANTASTISK NATUR 
Den fineste utsikten jeg hadde, var da jeg vandret sørover langs 
Lyngsfjorden i Nord-Troms. Jeg var omringet av fantastisk natur, på min 
venstre side hadde jeg Kåfjordalpene, og på min høyre side fjorden med de 
mektige Lyngsalpene. Været den dagen var behagelig, med lite regn, lite 
vind og noen skyer som gjorde vandringen en drøm. Jeg ble invitert hjem 
til en familie, og vi grillet i fjæra med Lyngsalpene til utsikt. Mest ønsket 
jeg da å bare avbryte den urbane ekspedisjonen min og stikke til fjells, men 
det måtte bli en annen gang. Fjellene, nei de går ikke sin vei.

220.000 KRONER
Til syvende og sist klarte jeg å skape en del oppmerksomhet rundt 
kreftsaken på den 52 dager lange turen min, og med over 220.000 
kroner på innsamlingskontoen ønsker jeg å kalle det mer enn en suksess. 
Så mye godhet som jeg møtte på veien rundt omkring i fylket vitner 
bare til at raushet og gjestfrihet fremdeles stiller sterkt. Folk organiserte 
all slags arrangement til ære for turen og for å samle inn penger til 
Kreftforeningen. Mange sterke historier fikk jeg også høre av folk som 
hadde mistet sine kjære eller hatt kreft selv. Det ble en del tårevåte møter 
på turen. Halvparten av turen sov jeg inne, etter å ha blitt invitert av både 
kommuner, enkeltpersoner og bedrifter. Troms tok godt vare på meg.

ET EVENTYR 
Troms Rundt ble til ved å kombinere min lidenskap for friluftsliv med 
et brennende ønske om å gjøre noe for andre, og det hele ble planlagt 
og gjennomført alene, med selskap fra venner og fremmede på enkelte 
etapper. I bunn og grunn var det jo bare å sette den ene foten fremfor den 
andre. Om jeg kan gjøre det, så kan du også. Så hva blir ditt eventyr? Hva 
blir din gode gjerning? Som min mor bruker å si: «Ingenting er umulig, 
det umulige tar bare litt lengere tid.»

FRILUFT EN TUR FOR LIVET

1. SELSKAP: På Brensholmen ble jeg overrasket 
av min far og stemor. De hadde bestemt seg for 
å følge meg de siste milene på turen. Her fra 
leiren vår på Sommerøy, Tromsø kommune.

2. LEIR: Selv om det regnet nesten hele juni 
viste Troms seg også fra sin beste side nå og 
da, og de stundene var viktige å utnytte. Tovik, 
Skånland kommune.

3. SELFIE: Snøstorm i slutten av juni på toppen 
av Istind, Senja. Sommeren i Troms kan være 
uforutsigbar. Tranøy kommune.

1 2

3
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Besøk oss i Torggata 20, eller på oslosportslager.no

Som frittstående sportsbutikk siden 1930 er vi stolte av vår kompetanse og utvalg.
Vi står klare til å hjelpe deg. 

Gjør deg klar til rulleskisesongen!

Mail: langrenn@oslosportslager.no
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BØRGEFJELL  FRILUFT

«STYRMANN»: Beinvasselva, mot 
Orvatnet i Børgefjell nasjonalpark. 
Hunden Skarv nyter kanotilværelsen.

KANOFERD I 
BØRGEFJELL 

NASJONALPARK
TEKST OG FOTO: KRISTIAN SKRAVLÅ RØILID

Friluftsliv_3_19_Emilia.indd   49 21/03/2019   11:11



1. PADLEBART: Fortjenesten 
kommer når elva endelig blir 
dyp nok til at vi kan hoppe oppi 
kanoen.

2. TELTKOS: Harmoni, hvile 
og kosestund i teltet. Man kan 
finne mange fine leirplasser ved 
Namsvatnet.

3. BÆRING: Ikke alt skal være lett 
på kanotur! Fossene tvinger meg 
til å bære eller dra kanoen langs 
myrene.

4. ØV HJEMME: Tips: Øv på 
montering av kanoen hjemme før 
du drar på tur. Ingen ting er verre 
enn å plages med monteringen 
når du befinner deg i villmarka. 
Her monteres kanoen ved 
Beinvatna.

5. VILLMARKSMAT: Litt multebær. 
Ikke det beste vi vet, men vi spiser 
det vi får i fjellet. Fisken spares til 
kvelds.
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Det er et villmarks skue, og det er et villmarks eventyr 
som utvider seg for hvert et åretak. Jeg og min brors 
jaktlabrador Skarv er på en litt uortodoks kanoferd 
gjennom deler av Børgefjell nasjonalpark. 

RUTA
Turen starter fra Namsvatnet som ligger i Røyrvik 
kommune. Denne innsjøen er en fin innfallsvinkel 
til Børgefjell nasjonalpark. Jeg skal padle til 
Storvika. Derifra skal jeg bære opp til Beinvatna, og 
forhåpentligvis få padlet deler av Beinvasselva ned til 
Orvatnet. Hvor mye padling som lar seg gjøre i denne 
elva er vanskelig å si. Jeg tror i alle fall at kano er et 
nytt fenomen i Beinvassdalen, og desto mer spennende 
blir det absolutt av den grunn. Fra Orvatnet går ferden 
videre ned Orvassdraget som etter elleve kilometer 
munner ut i Namsvatnet. 

VÆRHARDT
Men først, Namsvatnet må forseres, og Namsvatnet er 
som innsjøer flest – været har stor betydning! Vinden 
øker. Bølgene hvelver seg rundt, og hvite krusninger 
sees plutselig på toppene. Selv om alt kommer fra vest, 
og sjøen gir meg en solid dytt i ryggen, så synes jeg det 
hele blir en dristig seilas å skulle fortsette. Jeg og Skarv 
tar inn til land. Regnet melder i tillegg sin ankomst. 
Vi slår opp duken, og venter tålmodig. Vi har all 
verdens med tid. Vær og vind er en del av gamet, så litt 
stillstand må alltid medberegnes på slike turer. Senere 
mot kvelden blir bølgene mer beskjedne, og padlingen 

blir en lek østover til Storvika. Ved Storvika slår jeg leir. 
Det er alltid den beste stund på tur, da man omsider 
kommer seg inn i teltet, kjenner på varmen fra den 
tørre, gode soveposen, og man kan ta en etterlengtet 
sup av kaffe fra den velbrukte turkoppen. Da kan 
Børgefjell-natten bare komme.

FØRSTE BÆRING
Neste dag begynner arbeidet igjen. Her må det bæres 
fire km opp til Beinvatna. Alt går i to vendinger. Først 
ryggsekken, Skarv bærer kløv, og deretter henter vi 
kanoen, samt et par matsekker. Kanoen demonteres 
og bæres i ryggsekk den også. Slik sett er Ally-kanoene 
geniale. Når bæringene blir lange, tjener man stort på å 
kunne bære i sekk, selv om det tar en stund å montere 
disse.

FOSSEFALL
At øverste del av vassdraget i Beinvassdalen skulle by 
på utfordringer, var jeg klar over. Kart og satellittbilder 
har vært studert i forkant, så noen store overraskelser 
skulle ikke forekomme. Men, noe annet er det når man 
først står i det. Virkeligheten blir alltid større enn når 
man sitter i sofaen hjemme med kartbladet på bordet. 
Elva her har flere fossefall, som rett og slett tvinger oss 
til bæring. Så snart jeg kan «sjøsette» kanoen, blir det 
bare for noen få meter, før elva blir for grunn, og vi 
stopper i stein. Både jeg og Skarv hopper ut og inn 
av kanoen nesten som parodi på to naive eventyrere. 
Til slutt ender elva i et eneste stort fossefall, og det 

BØRGEFJELL  FRILUFT

Den grønne kanoen glir lydløst via vann som 
strømmer sindig nedover sommerens siv- og 
myrlandskap. Åretakene tas i forsiktige drag – smått 
noen bremsetak, smått noen skyvetak, og det er 
akkurat så åren finner plass mellom land og farkost.

4 5
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blir over en kilometer med bæring. To vendinger, og 
neimen om kanoen skal demonteres. Den skal fraktes 
hel. Over myrer, gjennom bjørk- og vierkratt, og 
etter et uendelig langt slit – i alle fall føles det slik 
– kan kanoen omsider settes på elva igjen. Jeg og 
Skarv kan ikke padle enda, elva er fortsatt for grunn. 
Vi vasser ved siden av, drar og skyver kanoen langs 
strømningene til elva endelig blir dyp nok, her hopper 
vi oppi. Nå kan Beinvasselva endelig nytes! Det er et 
stort myrlandskap, som nå rommer en stillerennende 
elv, som strekker seg enda noen kilometer østover, 
til den bringer oss, med enda litt baksing helt mot 
slutten, til Orvatnet. Et blodslit. Men det er uansett 
alltid verdt det.

KANO-HUND
Orvasselva har et forholdsmessig mindre totalt fall, 
enn Beinvasselva, etter som den strekker seg over en 
mye lengre distanse. Det blir dermed mer padling, og 
kanoen gir absolutt mer fortjeneste gjennom denne 
elva. Gratis blir det på langt nær ikke, jeg ville gått 
fortere til fots gjennom dalen. Fornuften har vi i oss, 
så de mer heftige strykene, og ikke minst fossefallene, 
velger jeg og Skarv å bære forbi. Et av partiene får 
vi «line» kanoen. På den måten får vi alt med oss i 
en vending. Skarv er meget bekvem i kanoen, også 
gjennom noen av de strykene vi faktisk padler. Han 
hopper ut av kanoen når jeg sier det, og han blir i 
kanoen når jeg beordrer det. Han blir faktisk så glad 

i kanopadlingen, at når jeg drar kanoen over myrene 
forbi fossefall, så stiller han seg opp og gir tegn til at 
han skal sitte i kanoen. Litt av et syn; en kano som 
blir dratt langs land, og en hund som sitter standhaftig 
oppi! Matfar må nok sette en stopper for den slags 
latskap.

PÅ TUR I TI DAGER
Nye scener dukker opp etter hvert som jeg og Skarv 
snirkler oss i takt med strømningene nedover i 
nordvestlig retning. De første gran- og furutrærne står 
plutselig reist ved siden av oss, kratt og myrer strekker 
seg fortsatt langs elvebredden, og vi kan nyte stillheten. 
Fisk har vi fått et par stykker av – en til koking, og en 
til steking. Det hele er bare fryd og gammen! 

Turens siste leir blir nede ved Namsvatnet. 
Morgenen etter, den tiende dag på tur, så utnytter 
vi morgenstunden til den siste padling tilbake langs 
innsjøen. Da er vinden spak, og ikke minst; lysten på 
annen mat, lysten til samtaler med andre enn oss selv, 
ja i det hele tatt, alt begynner å lokke to villmarks-
sjeler hastig inn til sivilisasjonens goder. Men så vet 
vi, at når hamburgeren er spist, kaffen er drukket av 
porselen og samtaler er sprunget ut, da lenger vi atter 
en gang tilbake til villmarka. 

GROV SJØ: Nok bølger 
for å lage trøbbel for en 

kanopadler. Det beste 
er alltid å vente.
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1739 moh

Fin topptur med start fra Slettefjellsveien, praktfullt 
rundskue mot Jotunheimen Nasjonalpark fra toppen. 
Beregn 4 - 6 timer t/r avhengig av form og pauser.

Beitostølen
Fjelleventyret

Priser 2019 

Bestill online www.beitostolen.com, tlf. 61351000 eller mail: booking@beitostolen.com

 
STØLSTUNET LEILIGHETER BEITOTIND LEILIGHETER

Dato 3.6 .- 30.6. 30.6. - 21.7. 28.7. - 18.8.
pr døgn 1270 1640 1640
pr uke 7980 10300 10300
weekend 2540 3280 3280

Dato 3.6 .- 30.6. 30.6. - 21.7. 28.7. - 18.8.
pr døgn 975 1250 1250
pr uke 6130 7825 7825
weekend 1950 2500 2500

Dato 3.6 .- 30.6. 30.6. - 21.7. 28.7. - 18.8.
pr døgn 1100 1385 1385
pr uke 6930 8820 8820
weekend 2200 2770 2770

Dato 3.6 .- 30.6. 30.6. - 21.7. 28.7. - 18.8.
pr døgn 885 1150 1150
pr uke 5560 7280 7280
weekend 1770 2300 2300

8  //  4 sov  //  3 bad  //  140 m² 6  //  3 sov  //  1 bad  //  84 m²

BITIHORN LEILIGHETER

Dato 3.6 .- 30.6. 30.6. - 21.7. 28.7. - 18.8.
pr døgn 885 1150 1150
pr uke 5560 7280 7280
weekend 1770 2300 2300

4  //  2 sov  //  1 bad  //  40 m²

Priser leiligheter/hytter gjelder for selvhushold.  Leie av sengetøy og håndklær samt sluttvask (tillegg) kan bestilles ved booking av boenheten eller i resepsjonen ved ankomst.

6  //  3 sov  //  2 bad  //  60 m² 4  //  2 sov  //  1 bad  //  50 m²

Bestill online www.beitostolen.com, tlf. 61351000 eller mail: booking@beitostolen.com

RADISSON BLU BEITOSTØLENBERGO HOTEL BESSEGGEN FJELLTURPAKKE

Gjelder perioden 7.juni - 23.august 2019
2 døgn i dobbeltrom på Radisson Blu eller Bergo Hotel 
inkl. halvpensjon, samt matpakke én dag.  Båtbillett kjøpes 
separat online på www.gjende.no.  Kr 1.980,- per pers.

-Dato 3.6.-30.6. 30.6.-18.8. 18.8.-22.9.
Rom/frokost midtuke 695 895 695
Rom/frokost weekend* - - 1890
Midtuke: Pr. pers. pr døgn i db-rom / *Weekend: Pr. pers. i 2 døgn.

-Dato 3.6.-30.6. 30.6.-18.8. 18.8.-22.9.
Rom/frokost midtuke 675 835 675
Rom/frokost weekend* - - 1770
Midtuke: Pr. pers. pr døgn i db-rom / *Weekend: Pr. pers. i 2 døgn.

Dato 3.6 .- 30.6. 30.6. - 21.7. 28.7. - 18.8.
pr døgn 815 1075 1075
pr uke 5135 6790 6790
weekend 1630 2150 2150

6  //  2 sov + hems  //  1 bad  //  68 m²

Enkeltromstillegg hotell kr 350,- pr døgn.

BEITOSTØLEN HYTTEPARK

BEITOSTØLEN FJELLPARK FJELLSTØLEN LEILIGHETER
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JØA
– der himmelen møter storhavet

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD 
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Her, hvor himmelen møter stor havet, kan du 
oppleve ei blanding av ro og spenning som er langt 
borte fra hverdagens kjas og mas.
 
For den friluftsinteresserte er øya et godt valg for en 
helg- eller ferietur. Øya byr på et frodig landskap 
som veksler mellom bergknauser med storslagen 
utsikt, skjærgård og selve storhavet i vest. Øya har 
et rikt dyreliv og rådyr ser du garantert. Er du riktig 
heldig får du se havørn, elg, oter, bever eller traner.

Jøa ligger for langt sør til å få midnattssol, men 
på godværsdager er natten lys og innbyr til gode 
stunder ved strandkanten.
 
Folla er et av de mest beryktede havområdene på 
kysten når vinterstormene raser, men på flotte 
sommerdager er dette et lite paradis for den som 

På innsiden Folla, litt sør for Vikna på 
Namdalskysten, ligger øya Jøa. Øya på ca. 55 km2 
er nok mest kjent som dikteren Olav Duuns rike.

1. HAVPADLING: Vi hadde 
med havkajakker og fikk 
noen fantastiske øyeblikk 
på sjøen. Med havblikk og 
solnedgang er det lite som 
kan måle seg med å sitte å 
duve på sjøen og se utover 
mot solnedgangen. Folda, 
med Viknas øyrike lå utenfor 
oss: Abelvær, Gjæslingan og 
Nordøyan, og i sør Otterøyav

2. FISKETUR: Å ta med seg 
noe fiskeutstyr er et ”must” 
når en camper ved kysten! 
Vi lånte oss en gammel 
tradisjonsbåt og høstet av det 
som finnes i tareskogen i det 
klare vatnet. Jentene viser 
stolt frem fangsten fra en 
tidlig morgen.

1

2
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2enten liker turer til fots, sykkel eller med kajakk.
Med kajakk kan du ta deg ut til vakre øyer 
og holmer i Brakstadsundet. Det er båt- og 
kajakkutleie både på Brakstad Hamn og Faksdal. 
Har du lyst på en dukkert på sommeren er det 
flere fantastiske badeplasser å velge mellom. 
En har Lisshestvika ved Salsnes, Anton Beach, 
Hovsjøen, Lennavika og Rakkavika på Jøa.

For den som foretrekker sykkel er det gode 
muligheter på flotte stier og fine grusveier. Flere 
øyer her på Namdalskysten egner seg svært 
godt for øyhopping med sykkel. Det er gode 
muligheter for transport med hurtigbåt mellom 
øyene slik at en lett kan tilpasse distanse og 
reisemål etter eget ønske.

Det anbefales å ta turen opp på Dunafjellet. Fra 
toppen får du spektakulær utsikt alle veier. Det 
er bratt opp og bratt ned, men lett terreng å gå 
når du først er på toppen. En flott opplevelse du 
sent vil glemme!

For deg som vil utfordre storfisken, byr Fosnes 
på muligheter. Med stang fra svaberg som går 
ut mot forholdsvis dype områder. Ofte finner 
man gode standplasser for fisk der det er bratte 
skrenter.
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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. JERNALDERHUS: 
Ytterst på Jøa ligger 
Janheim. Her har en lokal 
entusiast (Jan Tranås) 
bygget opp en identisk 
jernaldergård på tuftene 
av en jernalderbosetning. 
Stedet ligger naturskjønt 
til og er et flott sted å 
gå til land eller å få med 
seg solnedgangen mot 
nordvest. Jernalderhuset 
er imponerende i størrelse 
selv om bygningen er bare 
halvparten så langt som de 
opprinnelige tuftene.

2. FOTTUR: Det er et rikt 
stinett med merkede stier 
på Jøa. Turene går gjerne 
over bergknausene som 
byr på fabelaktig utsikt 
mot storhavet i vest. Her i 
det som er dikteren Olav 
Duuns rike har både stier 
og fjelltopper fått navn etter 
tettstedet Dun og dikteren. 

3. TELTLIV: Vi slo 
leir for natten på 
gresslettene ytterst 
på øya. Stemningsfullt 
når solen går ned over 
svabergene her ytterst på 
Namdalskysten.

1

3
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Christian Radich
Bli med hele Norges seilskip på en fantastisk seilas på Vestlandet. Vi besøker Rosendal og  du kan 
 bestige Trolltunga eller gå Dronningstien. Skuta legger også til nedenfor Preikestolen.  Å stå her og 
se Christian Radich langt dere nede, er litt av et syn! Det kreves ingen forkunnskaper om seiling for   
å bli med på tur. Eventyrlyst er mer enn nok! Du deltar i arbeidet om bord og oppgavene tilpasses 
dine evner og interesser. Klatring i riggen er frivillig, det trengs også folk på dekk, til å dra i tauene. 
Vårt faste mannskap gir deg opplæring. Bli med oss på eventyret, velkommen om bord!

Pris kr 5900,- p.p.
Avreise fra Stavanger 23. juni 
Ankomst samme sted 27. juni

Alle måltider og overnatting til neste morgen er inkludert.  
Utflukter og reise til/fra Stavanger kommer i tillegg. De er av variert vanskelighetsgrad.

www.radich.no 
postmaster@radich.no
tlf: 22 47 82 70
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Pris kr 5900,- p.p.
Avreise fra Stavanger 23. juni 
Ankomst samme sted 27. juni

Alle måltider og overnatting til neste morgen er inkludert.  
Utflukter og reise til/fra Stavanger kommer i tillegg. De er av variert vanskelighetsgrad.

www.radich.no 
postmaster@radich.no
tlf: 22 47 82 70
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WA L K& SA I L  M E D 

Christian Radich
Bli med hele Norges seilskip på en fantastisk seilas på Vestlandet. Vi besøker Rosendal og  du kan 

 bestige Trolltunga eller gå Dronningstien. Skuta legger også til nedenfor Preikestolen.  Å stå her og 

se Christian Radich langt dere nede, er litt av et syn! Det kreves ingen forkunnskaper om seiling for   

å bli med på tur. Eventyrlyst er mer enn nok! Du deltar i arbeidet om bord og oppgavene tilpasses 

dine evner og interesser. Klatring i riggen er frivillig, det trengs også folk på dekk, til å dra i tauene. 

Vårt faste mannskap gir deg opplæring. Bli med oss på eventyret, velkommen om bord!

Pris kr 5900,- p.p.
Avreise fra Stavanger 23. juni 
Ankomst samme sted 27. juni

Alle måltider og overnatting til neste morgen er inkludert.  

Utflukter og reise til/fra Stavanger kommer i tillegg. De er av variert vanskelighetsgrad.

www.radich.no 
postmaster@radich.no
tlf: 22 47 82 70
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GO’BITEN S.60  |  VINDMØLLER S.62  |  GYGRESTOLEN S.68  |  STILLITS S.72  |  BIER S.74  |  ISFUGL S.76

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Sykkelentusiastene Lars Erik Sira og Øyvind Wold har gått sammen 
om å lage den første norske boka som omhandler planlegging og 
gjennomføring av langturer på sykkel. Den tar opp en rekke temaer 
som er aktuelle for de som skal pakke telt og mat og sykle over flere 
dager eller uker. 

Her er det praktiske tips om hvordan finne fine og trygge ruter, om 
gode kart, overnatting ute, hvordan pakke kompakt og lett men likevel 
tilstrekkelig, sykkelvesker kontra sykkelhenger, bekledning i dårlig vær, 

PENSUM

NY BOK OM 
LANGTURSYKLING

tur-rutiner, transport av sykkelen på tog og fly, hvordan ha med barn på 
lengre turer, pakkelister, 5-på-topp-lister – og mye annet.

 – Til sammen har Øyvind og jeg flere tiårs erfaring med å sykle på tur. 
I den nye boka 
har vi samlet og systematisert erfaringene og kunnskapene vi har fra A 
til Å. Målet med boka er å hjelpe og inspirere flere til å planlegge og 
komme seg av gårde på sine egne turer.

 – Vi har også fått inn innspill fra en rekke sykkelbok-forfattere og 
ressurspersoner 
på sykkel om deres favoritt-tur og råd til ferske tursyklister, sier Lars 
Erik Sira.

«Hvordan planlegge en lang sykkeltur»
Lanseres: 1. mai 2019
For mer info: www.sirasverden.no/bok

TEKST OG FOTO: PRESSEMELDING FRA FORFATTERNE
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GO’BITEN

TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

Jeg var på vårtur og da la jeg ned 
en kartong med pannekakerøre og 
bacon i snøen, jeg gledet meg til 
baconpannekaker til frokost. Dagen 
etter var både kartongen med røra og 
baconet borte, vi lette og lette, men 
borte var det. 

Da ble det å spise nødrasjonen, 
havregrøt. Man kan si mye 
om havregrøt, men det er ikke 
baconpannekaker. For å være helt 
ærlig, jeg er ikke glad havregrøt, har 
på så mye smør og sukker at det 
halve burde ha vært nok. Ei venninne 
mente jeg måtte prøve urhavre, den 
smakte visst mye bedre. Så da startet 
den store grøt-testingen og her er 
mine favoritter.

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

FROKOSTGRØT
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GO`BITEN

HVETEGRØT 
Denne grøten fikk jeg mye som liten, 
mildere og rundere smak enn havre.
• 1 god porsjon
• 1 dl sammalt hvete
• 4 dl vann
• 1 ss smør (kan sløyfes)
• Klype salt
Smelt smøret, bland inn hveten, vann og 
salt og la det småkoke i 4-5 minutter.

HIRSEGRØT 
Denne grøten er litt søtere på smak, mye 
næringsstoffer og glutenfri.
• 1 god porsjon 
• 1 1/2 dl hirseflak
• Klype salt
• 3 dl vann
• 2 ss kokosmelkpulver (kan sløyfes)

Kok opp vann, hirse, salt og 
kokosmelkpulver og la det småkoke i 4-5 
minutter til ønsket konsistens.

STEEL CUT HAVREGRØT 
Min venninne hadde rett, urhavre eller 
steel cut havre smaker mye bedre enn 
vanlig havregrøt.
• 1 god porsjon
• 1 dl Steel cut-havregryn 
• 4 dl vann
• ½ ts salt
Kok opp vann, havre og salt og la det 
småkoke i 25-30 minutter. 

• 1 god porsjon
• 1 dl sammalt hvete• 1 dl sammalt hvete
• 4 dl vann• 4 dl vann
• 1 ss smør • 1 ss smør 
• Klype salt• Klype salt

• 1 god porsjon 
• 1 1/2 dl hirseflak• 1 1/2 dl hirseflak
• Klype salt• Klype salt
• 3 dl vann• 3 dl vann
• 2 ss kokosmelkpulver • 2 ss kokosmelkpulver 

• 1 god porsjon
• 1 dl Steel cut-havregryn • 1 dl Steel cut-havregryn 
• 4 dl vann• 4 dl vann
• ½ ts salt• ½ ts salt

Grøtene er gode 
i seg selv, men som 

pannekaker, smaker det enda 
bedre med noe på.
FRØ OG NØTTER (rist de i stekeovnen på 150 grader i 20 min)
BACON
TØRKET FRUKT OG BÆR
GRANSKUDD
CHIAFRØ, FOR EKSTRA FIBER (1-2 ss per porsjon)
OST
SELLERI
SUKKER OG KANEL
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Til tross for dårlig samfunnsregnskap er vindkraft i vinden 
som aldri før. Kraftselskapene melder om økt lønnsomhet 
og stor optimisme. NVE antar at omfanget av vindkraft kan 
mangedobles fra dagens nivå. At naturødeleggelsene ikke tas 
med i regnskapet, er det få som bryr seg om.

Vi har mer enn nok strøm i Norge. Det er da heller ingen stor 
uenighet om at kraftproduksjonen fra de nye vindkraftverkene 
hovedsakelig vil bidra til økt krafteksport. Diskusjonen om 
vindkraft koker ned til et spørsmål om hvor mye vi er villig til 
å ofre for å kunne selge «ren» elektrisitet til Europa.

Strømmen går inn og ut av landet (og mellom landsdeler) 
fra dag til dag. På årsbasis er variasjonen stor når det gjelder 
forholdet mellom produksjon, forbruk og netto eksport, men 
i løpet av de siste ti årene har vi bare hatt ett år (2010) med 
kraftunderskudd. I alle de andre årene har vi hatt til dels 
store overskudd. I 2016 og i 2017 var eksporten på hele 15 
terawattimer (TWh) av en produksjon på litt under 150 TWh. 
I gjennomsnitt har vi de siste ti årene eksportert 10 TWh. Det 
vil si cirka sju prosent av normal kraftproduksjon, eller dobbelt 
så mye som det norsk vindkraft nå leverer.

Trolig vil kraftbehovet øke i årene som kommer, blant annet på 
grunn av elektrifisering av transporten. Samtidig viser NVEs 
prognoser at økt nedbør og allerede igangsatt utbygging vil gi 
oss stadig mer strøm. Når vi i tillegg regner inn energisparing 
og effektivisering, tyder alt på at vi fortsatt vil ha et stort 
kraftoverskudd i årene som kommer.

Midt-Norge er i ferd med å bli en nålepute av 
vindturbiner. Og mer kan det bli. Kraftbransjen 
er utbyggingskåt. 

Det sies at vi skal bidra til å redusere globale klimautslipp 
ved å sette opp vindturbiner i den norske fjellheimen. Dette 
skal skje ved at norsk fornybar energi skal erstatte kullkraft i 
andre land. I debatten er det påfallende hvor lett man ikler seg 
idealistiske motiver, mens det egentlig handler om økonomi. 
Grunneiere får millionerstatninger, kommunene har i tillegg 
håp om arbeidsplasser og økt aktivitet, mens entreprenører 
og kraftselskap regner på inntjeningen. (Samtidig havner to 
tredeler av milliardinvesteringene hos turbinprodusenten i 
Danmark.)
Vindkraft blir gjort lønnsomt takket være betydelige 
offentlige subsidier, både skattesubsidier og de såkalte grønne 
sertifikatene, betalt av forbrukerne. Tidligere statsminister 
Jens Stoltenberg har i ettertid angret på at han var med på å 
innføre dette. I sin bok «Min historie» fra 2016 beskrev han 
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vindkraften som et subsidiesluk, der urørt natur blir ødelagt av 
ulønnsom kraftutbygging. Han lurte på hvorfor skal vi bygge 
ut dyr strøm som tapper fellesskapet for milliarder og så selge 
den billig til Tyskland.
Økonomen Stoltenberg tenkte nok først og fremst på 
manglende lønnsomhet og samfunnsøkonomi. Når politikerne 
og noen av miljølobbyistene forsvarer utbygging av vindkraft, 
er klima det viktigste argumentet. I beste fall er det et tvilsomt 
argument. Vi bruker mye penger og ødelegger mye natur for 
å oppnå en marginal effekt. Viktigst er det at så lenge EUs 
kvotesystem for CO2-utslipp fungerer slik det gjør, vil norsk 
vindkraft bare flytte utslippene, ikke redusere dem.

Men sett at Stoltenberg og andre økonomer tar feil, og sett 
at norsk vindkraft med tiden virkelig bidrar til å redusere 

klimautslippene. Er det da forsvarlig å fortsette med å bygge ut 
i det omfanget som NVE og bransjen ser for seg?
Jeg mener nei. Nok er nok. Vi har allerede tillatt at store 
deler av kystnaturen i Norge er gjort om til industriområder. 
Hvis du reiser sjøveien langs Midt-Norge, vil du snart kunne 
se vindmøller til enhver tid. I tillegg bygges kraftgater tvers 
gjennom hele Trøndelag, uten at milliardkostnaden belastes 
vindkraftutbyggerne. Kostnaden ved å ødelegge naturen 
blir heller ikke regnet inn i kalkylene. Så å si inngrepsfrie 
landskap blir endret for alltid. Fugler blir fortrengt eller drept, 
og mulighetene til friluftsliv sterkt redusert. Å peke på at de 
mange veiene opp til turbinene gjør naturen mer tilgjengelig 
for folk som ikke er så spreke, er et merkverdig argument. 
Ingen kan påstå at det er mangel på veier i norsk utmark!
På Fosen er de sørsamiske reineierne overkjørt. Storheia-

200 ANLEGG: Det foreligger planer om 
over 200 slike vindkraftanlegg langs 

kysten av Norge. Bildet er fra Eidsfjellet 
på øya Hitra i Trøndelag.
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UNDER UTBYGGING: Dette området er 
allerede under utbygging for 43 vindturbiner og 

skal stå ferdig i løpet av kommende sommer. 
Noen av vindturbinene skal plasseres på selve 

Geitfjellet som vi ser på bildet.

utbyggingen reduserer beiteområdene betydelig for en fra før 
hardt presset næring. At utbyggere og myndigheter ikke bryr 
seg om henstillingen fra FN-komiteen om å stanse utbyggingen 
i påvente av klagebehandling, er ikke overraskende.

Takket være vannkraften er Norge (og Island) suverent på 
topp i Europa når det gjelder fornybar energi. Hvis formålet 
var å skaffe mest ren energi pr krone, ville det vært like 
klimalønnsomt å bruke pengene på noe så «kjedelig» som 
energiøkonomisering og ikke minst utbedring av eksisterende 
vannkraftverk. Potensialet kan være på over 20 TWh. Dessuten, 
når solenergi etter hvert er blitt lønnsomt for folk som bygger 
hus, er det grunn til å etterlyse en satsning i større skala.
Nå er frontene i ferd med å skjerpes. NVE mener at halve 
Norge kan være egnet til vindkraft. Kraftselskapene ivrer, 
ofte finansiert av utenlandske investorer. Nylig ble fire nye 
prosjekter i Trøndelag vedtatt utbygd, med tysk kapital i 
førersetet.

Samtidig blir motstanden tydeligere. I Hordaland sier de 
fleste eierkommuner nei til kraftselskapets vindkraftplaner. På 
Frøya og i Flatanger har temperaturen i debatten vært høy. 
Samene på Fosen får flere sympatisører. Turistforeningen og 
Naturvernforbundet er aktive med kampanjer mot vindkraft.
Samtidig ser vi en allianse mellom miljølobbyister, politiske 
partier, næringslivet og kraftbransjen. Når vindkraften blir 
fremstilt som både lønnsom og klimavennlig, er lett å hevde 
at det nettopp er slikt vi må satse på. Bildet er i virkeligheten 
mer komplisert, og når vi raserer store deler av den mest 
urørte naturen vi har – og svekker grunnlaget for samisk 
tradisjonsnæring, er det etter min mening ikke en god idé. Vi 
må kunne arbeide for å redde kloden uten å ødelegge naturen.
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VINDKRAFTUTBYGGING – 
DEN STØRSTE NATURKATASTROFEN 
I NYERE TID?
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) blåser bokstavelig 
talt i at norsk natur ødelegges for å skaffe Europa «grønn» energi. 
Har de ikke selv både fjell og vind der nede i Europa?

De fleste av de norske selskapene som står bak utbyggingen 
av vindkraft eies helt, eller i overvekt, av store utenlandske 
energiselskaper. De største leveransene, som for eksempel 
turbinene, besørges av utenlandske selskaper. Pengestrømmen 
går med andre ord samme veien som el-strømmen. Her i landet 
sitter vi igjen med småpenger – og raserte naturområder.

BEHANDLER KONSESJONSSØKNADER
NVE er gitt i oppdrag fra Stortinget ved Olje-og 
energidepartementet, for å behandle konsesjonssøknader om 
utbygging av vindkraftanlegg i Norge. I presseskriv av 17. 
oktober 2018 orienterer Olje- og energidepartementet om at 
det skal satses på vindkraft som et supplement til vannkraften. 
Presseskrivet tegner opp linjer for utbyggingen av vindkraft i 
Norge.

DE STØRSTE NATURINNGREPENE NOEN SINNE 
Norge er i dag selvforsynt med energi. Det betyr at videre 
utbygging av kraftanlegg gir muligheter for eksport av energi. 
I dag utgjør vindkraft om lag to prosent av kraftproduksjonen 
i Norge. Departementet spår at vindkraft om få år vil utgjøre 
ti prosent. For å få til dette, vil det i nær framtid være vel 200 
vindkraftanlegg fra sør til nord langs kysten av Norge. Noen 
vil mene at dette er de mest omfattende naturødeleggelser 
noen sinne. Begrunnelsen er at det er nødvendig av hensyn til 
«det grønne skiftet» i Europa.

LEGGER VEKT PÅ NATUR OG MILJØ
I april skal det legges fram en nasjonal plan for hvilke typer 
områder som er best egnet for utbygging. Det hevdes at det skal 
legges vekt på miljø/natur- og samfunnsinteresser. Formålet 
er å bedre styre ny vindkraftutbygging til områder som er 

mest egnet. Generelt skal det være vanskelig å få konsesjon 
utenfor områder som er nevnt i den nasjonale rammeplanen. 
Presseskrivet avsluttes på denne måten: «Vi skal både bygge 
lønnsom fornybar energi og å ta vare på naturen.»

ÅPENT INFORMASJONSMØTE
Dette synes å være gode intensjoner, men holder de når 
investorer, i hovedsak utenlandske energi-giganter, sammen 
med norske kraftprodusenter, kaster sine økonomiske øyne på 
områder med energigivende vinder?
Den praktiske gjennomføringen av prosessen kan illustreres 
med et eksempel fra Snillfjord i Trøndelag. Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) arrangerer et åpent informasjonsmøte 
på kommunesenteret Krokstadøra om utbyggingen av et 
vindkraftverk på fjellet Svarthammaren. Fra før er Geitfjellet 
vindkraft allerede under utbygging i kommunen. Friluftsliv er 
til stede for å observere.

ORIENTERER OM UTBYGGINGSPLANENE
Det er representanten for NVE som leder møtet. Norsk Vind 
Energi AS, Trønder Energi Kraft AS og Njordr AS, som er 
de tre konsesjonssøkerne, orienterer om utbyggingsplanene 
ved å vise bilder og forklare. Tilstede er også representanter 
for naturvernforeninger, ordfører, grunneiere og et 40-talls 
andre tilhørere. Planene som legges fram av de tre selskapene 
er i store trekk nokså like. Det skal bygges et 40-talls turbiner 
med maksimal høyde på vel 200 meter og ca. 40 kilometer 
anleggsvei. Felles er også uttalelser om at utbyggingen skal bli 
så skånsom som mulig, og at den skal skje i tett samarbeid 
med lokalsamfunnet. Ingen nevner økonomiske motiver hos 
selskapene.
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MÅ AKSEPTERE ULEMPENE
Naturvernerne på møtet protesterer kraftig på begrunnelsen, og 
mener at dette bare er vikarierende motiver, og at utbyggingen 
er økonomisk motivert. De peker på at området er uberørt 
og attraktivt for friluftsformål, og at fuglearter som stor- og 
smålom, samt den sårbare hubroen hekker i området.
Representanten fra NVE avrunder møtet med å si at det 
skal mye til for at Svarthammaren vindkraftverk ikke blir en 
realitet. Han legger ikke skjul på at utbyggingen vil føre med 
seg ulemper, men at vi må akseptere ulempene for å møte det 
økte energibehovet.

FORMALITET OG SANDPÅSTRØING
Inntrykket som vi sitter igjen med fra møtet er at NVE 
har bestemt seg for å gi konsesjon, selv om frist for 
innsigelser, såkalt høringsrunde, enda ligger noen uker fram 
i tid. Orienteringsmøtet framstår som en ren formalitet og 
sandpåstrøing. Det er grunn til å spørre om hvilken vektlegging 
NVE foretar på forholdet mellom norsk, uberørt natur og 
bidraget til Europas «grønne» energibehov. En kan legge til at 
vindkraft er en gammel teknologi, og at solenergi og vindkraft 
til havs er i sterk framgang.
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1. ØDELEGGES: Dette flotte våtmarksområdet ligger i 
utbyggingsområdet.

2. RASERT OMRÅDE: Denne bekken renner gjennom uberørt 
natur, eller skal vi si rant. Den ligger midt i anleggsområdet som 
i dag er planert.
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www.norgepaatvers.no

Tlf: 73 92 42 00       post@tt.no       www.tt.no

signatur-trollheimen.tt.no

Har du planlagt sommerens fjellferie?
Stadig flere bruker ei uke eller mer av sommerferien sin i fjellet. Det gir påfyll av energi og herlige minner for livet. 

Både “Signatur Trollheimen” og “Norge på tvers” står på den eksklusive lista over de ypperste langturene i landet. 

Dette er den ultimate fjellferien for deg som som elsker å vandre flere dager i strekk i vakker natur.

ANNONSE
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GYGRESTOLEN
Vakre og mytiske Gygrestolen ligger cirka åtte 
kilometer fra Bø sentrum i Telemark. Siste istid 
splittet utsiktspunktet i to hoveddeler og har 
skapt et fascinerende landemerke med meget 
god utsikt over fjellene rundt Midt Telemark.

Dramatiske stup som reiser seg over et krater med ur, gjør 
Gygrestolen til et fristende mål for de fleste som ønsker seg 
en minneverdig dagstur. Dette gjelder også for fjellklatrere 
som kan finne en verdig utfordring her, med den spesielle 
formasjonen som har delt seg fra resten av fjellet. 

SAGNET
Det kan være et godt valg å starte oppstigningen ved 
parkeringsplassen der det også er mulig å se selve 
landemerket Gygrestolen. Et sagn forteller at Gygra satt 
her i rasende sinne over kristendommens påvirkning på 
bygda og kastet blokker av stein etter Gårakirka. Sagnet 
forteller videre at det er slutt på verden når stolen raser 
ut i Uvdalstjønna som ligger nedenfor parkeringsområdet.

STIEN OPP
Turen oppover stien til toppen av fjellet byr på en bratt 
stigning på 365 meter og hele rundturen er på cirka syv 
kilometer. Et typisk terreng for Telemark sparer ikke på 
konfekten og viser seg frem fra sin beste side med bratte 
juv på begge sider og glattskurte svaberg fra den siste istid. 
Etterhvert begynner det et skogsterreng med urgamle og 
forvridde furutrær, og ganske nære toppen er det mulig å 
besøke tjernet Svarttjønn som også kan by på en hule med 
to etasjer. 
På selve toppen av fjellet er det et flatt område som frister 
med et bad i Venetjønn på varme sommerdager og når 
luften dirrer og vinden står stille. Noe det ofte gjør om 
sommeren når sommerfugler og øyenstikkere har sin 
storhetstid og gjør beslag på området. 

RUNDTUR
Selve Gygrestolen er vakker og majestetisk og har en utsikt 
som gjerne får turgåere til å ha et lengre opphold her. 
Det er også mulig å finne flere steder med imponerende 
utsikt på den andre siden av platået. Rundturen går videre 
mot vest og gir en fin naturopplevelse for de som ønsker 
seg gammel skog og mye fugleliv. Det er mulig å ta en 
liten avstikker ved Maurknatten og få en spesiell oversikt 
mot de ville stupene under stolen der også ravnen trives. 
Rundturen ender ved landveien cirka 500 meter fra 
parkeringsområdet.

FRILUFT GYGRESTOLEN

TEKST: TOR OLAV HAUKEDAL
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MAJESTETISK: Selve Gygrestolen er vakker og majestetisk og har 
en utsikt som gjerne får turgåere til å ha et lengre opphold her.
Foto: Tor Olav Haukedal
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NATURRESERVAT
Gygrestolen tilhører et naturreservat som fikk den 
gode nyheten at det frivillig ble vernet så sent som 
i 2015. Det kan gi en spesiell villmarksfølelse av å 
oppholde seg i området, noe som kan være verd 
turen å undersøke området også utenfor stier for 
de som ønsker seg en enda villere turopplevelse. 
Av dyreliv finnes det blant annet elg, rovfugl, tiur 
og ravn. I tilfelle det er noe sannhet i sagnet om at 
det blir verdens undergang når stolen en dag raser 
ut mot Uvdal og Uvdastjernet, er det lov å håpe 
på at det ikke skjer på en god stund enda. Selv om 
det er antatt at stolen beveger seg utover cirka ti 
centimeter for hvert år. 

FRILUFT GYGRESTOLEN

1. STUPBRATT: Området inntil Gygrestolen 
består av stein, bratte bergvegger og dype juv. 
Foto: Bjørn A. Esaissen  

2. FRA VEIEN: Nede ved parkeringsplassen 
kan du skimte Gygrestolen mellom trærne.
Foto: Bjørn A. Esaissen
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STILLITS 
TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Lenger sør i Europa er stillitsen en ganske vanlig fugl. 
Rundt Oslofjorden har den blitt ganske vanlig, og den 
blir observert også lenger innover på Østlandet. Ved 
første øyekast kan den se ut som en rømt burfugl.

Den passer liksom ikke inn i den norske fuglefaunaen 
med sine spektakulære farger. Alle fuglearter i verden er 
gitt norske navn. I Europa kalles den European goldfinch 
(Europeisk gullfink).
Stillitsen er en finkefugl i nær slekt med grønnfink 
og grønnsisik og liker seg godt i det menneskeskapte 
kulturlandskapet. Reiret legges ofte høyt oppe i 

trekronene og er derfor ikke så lett å finne. Den har en 
forkjærlighet for tistler, og særlig på høsten kan du se små 
flokker med stillits som sitter på avblomstra tistler eller 
borrer og forsyner seg av frøene der.

Stillitsen er gjennom tidene vært et kristent symbol. Den 
representerer både sjelen og Kristi lidelseshistorie. Siden 
den liker å spise tistler og torner, har den blitt knyttet til 
Kristi lidelse på korset. Den røde flekken rundt nebbet, 
representerer bloddråpen som falt da stillitsen dro en torn 
ut av Kristi panne.
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V I  T I L BY R  E K S OT I S K E  R E I S E R  OV E R  H E L E  V E R D E N

E U R O PA

70 17 90 00  //  plussreiser.no
Foretaksnr. 989 663 445 MVA

VÅRE TEMAREISER BYR PÅ MER ENN BARE FERIE

VERDEN VENTER PÅ DEG

24.06.2019 // 15 dager  –  Pris fra 15 500,-

Ferie med mening

Thailand
Turteam: Helene Helvig (født i Thailand)
Smil til verden og Thailand smiler til deg!

M I DTØ ST E N

Se komplett dagsprogram og 
vilkår for turene på plussreiser.no

Bli med oss til pasjonsspillet i 
Oberammergau 2020

Vi sender hvert år 8000 gjester på 
tur verden over. Halvparten av disse 

reiser på skreddersydde opplegg.

24.08.2019 // 8 dager  –  Pris fra 29 980,-

Store naturopplevelser i Afrikas hjerte

Safari i Kenya
Turteam: Øystein Ramberg
Store opplevelser i Serengeti & Masai Mara

01.09.2019 // 14 dager  –  Pris fra 27 950,-

En spennende reise i ”Midtens rike”

Kinas store perler
Turteam: Jofrid Vigre Braadland
Storbyene Hong Kong & Beijin, Li-elven m.m.

04.10.2019 // 16 dager  –  Pris fra 27 950,-

Verdens merkeligste dyrearter

Madagaskar
Turteam: Liv-Kirsti & Ronald Mong
Unike nasjonalparker, kilometervis av hvite strender.

05.10.2019 // 9 dager  –  Pris fra 18 600,-

Silkeveiens severdigheter

Usbekistan
Turteam: Tove Stang Karlsen
Kunst & håndverkstur; karavanbyer, Ark-fortet m.m.

03.11.2019 // 8 dager  –  Pris fra 18 600,-

Faraoenes & kamelenes land

Egypt m/cruise på Nilen
Turteam: Øystein Ramberg
Sfinksen, Citadellet, kamel-ridetur, museum m.m.

TURER HELE ÅRET // 4-15 DAGER TURER HELE ÅRET // 6-14 DAGER 

Akkurat nå presenterer vi 
20 ULIKE TURER TIL 
Israel & Midtøsten

BE OM PRIS ELLER TUR-FORSLAG

S K R E D D E R S Ø M
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32 ULIKE TURER TIL STEDER I 

Norge & Europa

Våre reisekonsulenter 
SKREDDERSYR 

din neste drømmereise
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KLIMAENDRINGER 
I FJELLET TRUER ARTSMANGFOLDET
Siden 1960-tallet har det blitt en større andel 
varmekjære humlearter i norske fjellområder. Og 
jo mer temperaturen og nedbøren øker, jo mer 
går artsrikdommen av humler ned, viser en fersk 
rapport fra Norsk institutt for naturforskning 
(NINA).

På midten av 1900-tallet utførte biolog Astrid 
Løken et stort arbeid med å registrere humlearter 
i norske fjellområder. Flere av fjellområdene ble 
besøkt på nytt i 2012 for å undersøke hvilke 
endringer som har skjedd på humlefronten 
i fjellet i de siste 50 årene. Nå har arbeidet 
blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet 
Biodiversity and Conservation.

 – Vi ser at sammensetningen av humlearter har 
endret seg til mer varmetilpassede arter, forteller 
Sandra Åström, som er forsker i Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) og medforfatter på 
studien. Jo mer nedbør og høyere temperatur, 
jo mer går artsrikheten ned. Artsrikheten har 
gått ned på steder med økning av temperatur og 
nedbør.

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

NORGES MEST
SOLGTE PICK-UP

Isuzu D-Max Premium 4 dørs automat kr 2.487,- eks. mva pr måned
Høyt standard utstyrsnivå. Nye interiørdetaljer, nye skinnseter, trailer sway control, forbedret kjørekomfort og nye farger.

*3 års leie/50.000km, forskuddsleie på Kr 60.000. I tillegg kommer frakt, termingebyr med Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.

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

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

   TØFFERE
RASKERE

  3,5 TONN HENGERVEKT

RIMELIGERE

LAVERE EIERKOSTNADER
ENDA MER UTSTYR

HØYERE LASTEEVNE

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

INTRODUKSJONSPRIS FRA KR 313.742,- EKS MVA (369.900,- inkl mva)

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

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

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

Vi feirer ny oppgradert modell med leasingkampanje og leveringsklare biler

PICK-UP OF 
THE YEAR 2019
VINNER AV WHATVAN? 
PICK-UP OF THE YEAR 2019
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Løkke bro over elva i Sandvika, som ble støpt på 
Bærum Verks jernstøperi i 1829, er ikke bare kjent 
på grunn av Claude Monets maleri fra 1895 som 
henger i Nasjonalgalleriet, men også på grunn 
av isfuglene. Folk fra hele Norge valfarter vår og 
sommer, gjerne over flere dager, til Sandvika. 

Noen har reist tre ganger helt fra Tromsø med fly, 
flytog og blitt kjørt ut for å sitte åtte timer hver 
gang å vente. Denne gang møtte vi folk fra Larvik. 
Fotografer står tett i tett både oppå og under 
broen for å få et glimt av en eksotisk skapning. Og 
helst å forevige det de kaller ”skaperverkets juvel”. 
Og der kommer den – som en metallisk blå prikk 
nedover elven. Det knipses og høres ut som lyden 
fra en mitraljøse når isfuglen setter seg. Allerede i 
mars var det første isfugl-paret i ferd med hekking 
i hule inne sandbanken ved elva. Flere somre på 
rad har det blitt to kull med unger.

 – Isfuglen er jo Europas desidert flotteste fugl, 
uten tvil. Den ser ut som en edelsten, sier de som 
fotograferer. De ivrigste står parat med kamera på 
Løkke bro og er på plass gjerne flere dager i strekk. 
Norsk ornitologisk forening i Oslo og Akershus 
lar jungeltelegrafen gå til medlemmer så flere kan 
få være med på eventyret om de har tålmodighet 
til å vente noen timer på at isfuglen kommer.

ISFUGLEN  
– «SKAPERVERKETS EDELSTEN»
1. DÅRLIG KAMUFLERT: Hannen lyser opp i sine 
metallglinsende farger. I Østen er isfuglen symbol på 
ekteskapelig lykke. Legender vil ha det til at den etter 
Syndefloden fløy så høyt at buken ble rød av solen og 
ryggen ble himmelblå.

2. ATTRAKSJON: Noen av fotografene kommer med 
fly helt fra Tromsø.

2

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

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

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

Finnskogen Friluftsråd 
www.finnskogen.org

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

Norge har rik og variert natur som de aller fleste enkelt kan nå. 
Allemannsretten gir alle rett til hensynsfull ferdsel, opphold og høsting 
av bær og sopp. Vi regner friluftsliv som en helt sentral del av vår kultur 
og identitet. 

Likevel er vi ikke så aktive som vi burde. Aktivitetsnivået i befolkningen 
er så lavt hos to av tre at det går ut over helsa. Høyt blodtrykk, muskel- 
og skjelettlidelser, stress og lettere depresjoner og mye mer kunne vært 
kurert om vi var litt mer på tur i skog og mark. Helsegevinsten er viktig 
for den enkelte og for samfunnet. Likevel er kanskje viktigste argumentet 
for å gjøre friluftsliv tilgjengelig for alle, at vi bør la alle få prøve og 
bli introdusert til noe som er så verdifullt for oss sjøl. Dermed får den 
enkelte et grunnlag for å velge hvor stor plass friluftsliv skal ha i livet.

De lave tallene for daglig friluftsliv er et paradoks når flertallet i 
befolkningen i undersøkelser svarer at de gjerne vil være mer i naturen 
og bruke den til fysisk aktivitet. Er ikke friluftslivet så åpent som vi 
ønsker å tro?  Er ikke tilgjengeligheten god nok? Omgir vi friluftslivet 
med myter om en kultur, det barske og tøffe, som gjør at mange føler 
seg fremmedgjort. Er det et utstyrshysteri – gjennom en allianse mellom 
kommersielle krefter og superfriluftslivsutøveren. Gir vi inntrykk av at 
det trengs egne klær til tusener for en rusletur i nærområdet? Ønsker vi 
velkommen til friluftsliv, men bare til de som vil drive det på samme 
måten som «oss». Er vi flinke nok til å introdusere friluftsliv til nye 
generasjoner og nye landsmenn?

Når dette leses, har regjeringa lagt fram sin folkehelsemelding. I 
friluftsrådene håper vi den innebærer økt satsing på friluftsliv. Vi vil 
gjerne åpne friluftslivet for flere. Ikke bare av hensyn til folks helse og 
statens helsebudsjett, men for å dele det som gir oss trivsel og et rikt liv. 

Ett av våre svar er Friluftsporter. Her vil vi i flere betydninger åpne for 
friluftsliv. Vi vil på utvalgte steder i nærmiljøet kombinere friluftslivets 
tre unike kvaliteter; naturopplevelser, fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. 
Det skal være attraktivt og trygt for alle å komme til en Friluftsport 
– være der, oppleve og mestre. Friluftsporten skal åpne for friluftsliv 
ved å gi introduksjon til friluftsliv og også ved å være en port til større 
friluftslivsområder. Myndighetene har gjennom handlingsplan for 
friluftsliv tro på denne nye innpakninga og kombinasjonen av friluftslivets 
genuine kvaliteter. En raus gave fra Sparebankstiftelsen DNB gir oss 
mulighet til å komme raskt i gang, legge opp til brei medvirkning i ide- 
og planfasen, og en startkapital til tilretteleggingstiltakene. Friluftsporter 
skal gjøre friluftslivet litt åpnere.

ER FRILUFTSLIVET 
ÅPENT NOK?

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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KANO PÅ KYNNA
Kynnavassdraget har store fordeler for nybegynnere. Det er få stryk og 
lite strøm. Med skogsbilveger langs bredden kan padleturen starte og 
slutte der du vil. 

Den rekordlave vannstanden i fjor gjorde at vi dro til et område som 
består mest av innsjøer. Lokalkjente sa vi måtte forvente å dra kanoen 
over tørre partier mellom sjøene. 
Med nyinnkjøpt telt, liggeunderlag og sykler på taket, kjørte vi 
til leirplassen ved Holsjøen. Den ligger omtrent halvveis mellom 
Braskereidfoss og Gravberget. Like før Kynnbrua tok vi av til høyre, og 
etter ca. 5 minutter var vi framme. Her er det fint å sette opp telt mellom 
furuene. Det er to gapahuker, bålplass, utedo og vannpost. Ikke minst er 
det en brygge for å sette ut kano og kajakk.

PADLETUR
Padleturen startet ved Silksjøen, litt lenger opp i vassdraget. Der møtte Siv 
i Finnskogen Adventures kl. 14.00 som stilte opp med kano, flytevester 
og padleårer. Silksjøen er en avlang, idyllisk innsjø. Noen hytter ligger 
langs bredden. De glir inn i terrenget og forstyrrer ikke naturopplevelsen. 
Selv på en flott julidag var det  få mennesker å se. Etter en drøy halvtimes 
padling, passerte vi Kynnbrua. Dette er et punkt hvor mange anbefaler 
å starte padleturen fra fordi stedet har både campingmuligheter, stor 
parkeringsplass og brygge.
På vår tur nedenfor Kynnbrua ligger områder med småvann og elveløp 
mellom. Her fikk vi merke den lave vannstanden. Vi slapp å bære kanoen, 
men innimellom måtte vi ut i vannet for å dra den gjennom grunne 
bekkeløp omgitt av siv. Først var det guffent å vade til knes i mudder. 
Siden vokste mestringsfølelsen. Vi var på ekspedisjon og snart kom vi 
ut i Holsjøen. Og etter hvert til leirplassen og vi hadde brukt kortere tid 
enn forventet, ikke stort mer enn to timer. Telt og hengekøye kom opp. 
Med varmtvann på termosen hjemmefra og frysetørret mat, ble det varm 
middag på tross av bålforbudet. Dagen etter rakk vi morgenbad, frokost 
og en padletur til enden av Holsjøen. Etter lunsj pakket vi sammen, og 
Siv fra Finnskogen Adventures hentet kanoen.

FIN FAMILIETUR
Denne turen var akkurat passe for en familie som oss. Den ble et avbrekk 
fra det vante, og vi fikk prøvd utelivet sammen. Det ga mersmak. Neste 
gang satser vi på høyere vannstand, slik at vi når lenger ned i vassdraget. 
Der venter elvestrekninger hvor naturen kommer enda tettere på og gir 
en enda sterkere følelse av villmark.

FAKTA OM KYNNAVASSDRAGET
Kynnavassdraget er ideell for padling med kano eller kajakk. Vassdraget 
består av innsjøer og elva Kynna, som går gjennom Elverum, Våler og 
Åsnes kommuner. Den padlebare delen av vassdraget er ca. 30 km lang. 
Skogsbilveger i området er merket med sykkelskilt og er del av et nettverk 
av skiltede sykkelturer i Elverum, Våler, Åsnes, Grue og Åmot.

TEKST OG FOTO: ELISABET SVEINGAR AMUNDSEN OG TROND ASLE DALTVEIT.

TURFORSLAG 1
Start: Osvang, nord i Kynnsjøen, Elverum
Mål: Kynndammen, Åsnes
Distanse: Ca. 25 km (2–3 dager)
Krevende pga. stryk i øvre del mellom 
Damtjenna og Silksjøen. Det er mulig å trille 
kano på veg mellom Damtjenna og Silksjøen.

TURFORSLAG 2
Start: Silksjøen eller Kynnbrua, Våler
Mål: Sævsjøen eller Kynndammen, Åsnes
Distanse: 17–19 km (2 dager)
Lett, kun ett kort stryk på hele distansen

Det var den tørre, varme sommeren 2018. Vi – en familie på tre bosatt Elverum – ville utforske 
nærområdet vårt. Uerfarne med friluftsliv som vi var, så vi etter noe tilrettelagt og lett tilgjengelig for 
en natt i telt. Valget falt på en leirplass ved Holsjøen i Våler, 40 minutters kjøring fra Elverum. Den ble 
base for det egentlige målet for turen: å padle med kano på Kynna i Finnskogen.
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FRILAGER I ROGALAND

bedrifter, altså tilgjengelig for alle. Man ser 
også fort om utstyret er tilgjengelig når man 
trenger det. 
For å få flest mulig ut på tur, har Frilager 
inngått avtaler med kommuner og NAV. 
Avtalen med kommunene gjør at alle etatene 
i kommunen låner utstyr gratis. Det har 
blitt mye enklere for skoler og barnehager 
å arrangere utedager. Nå får de ski, skøyter, 
lavvoer o.l. levert på døren. Dette sparer 
skolen for ressurser, samt at skolene får alle 
med. Det er lett for læreren å få tak i utstyr 
til alle elevene. Frilager har også personer i 
arbeidstrening og på tilrettelagt arbeidsplass. 

For å gjøre utstyret enda mer tilgjengelig, så 
jobber Frilager aktivt med ulike lokasjoner 
og har blant annet plassert ut kanoer ved 8 
ulike vann. Kanoene er låst med kodelås og 
ligger klar til bruk. Frilager har ski plassert i 
en tilhenger. Tilhengeren står ved starten av 
skiløypen i Brekko. 

Frilager har også utleveringsboder på Bryne, 
Klepp, Randaberg og Stavanger. 

Ta gjerne en titt på www.frilager.no!

alle. Organisasjonene slipper selv vedlikehold 
og lagring. Dette medfører også at Frilager 
har et stort antall produkter som vi kan tilby 
til skoler og organisasjoner. Organisasjonene 
som gjør utstyret tilgjengelig via Frilager, 
er med på å fremme aktivitet og bedre 
folkehelsen i regionen. 
Booking løsningen på nett gjør at utstyret 
er tilgjengelig for organisasjoner, private og 

Ulike frivillige organisasjoner som 
friluftsrådene, speiderne og turistforeningen 
ser at de selv og mange andre, både kommuner 
og organisasjoner har mye friluftslivsutstyr 
som ligger og som ofte blir lite brukt. For 
å gjøre noe med det ble Frilager etablert. 
Frilager er delingsøkonomi i praksis. Alle 
organisasjoner som har utstyr, kan legge dette 
inn i ordningen og gjøre det tilgjengelig for 

TEKST: KINE VASSBØ (FRILAGER) 
FOTO: ATLE OMMUNDSEN

Polarsirkelen friluftsråd har i flere år erfart at 
friluftstilbud i sommerferien er noe som er 
veldig populær og har arrangert friluftsskoler i 
fem år og det er like stor pågang hvert år. I fjor 
ble tilbudet utvidet med en friluftsskole på en 
gammel nedlagt fjellgård, Granneset som ligger 
i Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark.

1926 
Gården som er fredet er i statlig eie og er 
fredet for å bevare fjellgården som et viktig 
bygningshistorisk og kulturhistorisk eksempel. 
De siste som bodde på gården forlot den i 1926, 
den ble senere brukt som beite til 1967. 
Polarsirkelen friluftsråd arrangerer tre 
friluftsskoler her i løpet av sommeren og målet 
ved å ha en friluftsskole på er å gi deltakerne 
kulturformidling. Deltakerne får se og høre 
fortellinger om hvordan det var å bo der i gamle 
dager. De får et innblikk av hvordan hverdagen 
var før, de må hente vann i brønnen, lage 
bål, tilberede mat på bålet og får spise maten 
sammen rundt bålet. Deltakerne må også slå 
gresset, henge det opp på tørk, slik de gjorde det 
i gamle dager for å få mat til dyra. De feller også 
ned trær, som de klyver og gjør klar til ved som 
skal brukes til vinteren, eller til neste år.

FANTASTISK NATUR
Rundt fjellgården er det en fantastisk natur, 
der deltakerne kan nyte skogens ro, høre 
Bredekfossen bruse, gå over hengebruer og føle 
seg nær naturen. Det er flere gårder i nærheten 
som vi besøker, deltakerne leker seg fram til de 
andre gårdene, med innputt av allemannsretten 
og ferdsel kultur.

STATSKOG ER MED
Vi er så heldige å få med oss en representant fra 
Statskog som forteller oss om hva en nasjonalpark 
er og hva et verneområde er. Deltakerne får en 
unik innføring av ny kunnskap og lærdom 
gjennom historier og tilstedeværelse, de er faktisk 
der tingene skjedde. Vi overnatter ute på jordet 
i lavvo, og deltakerne må selv sette opp lavvoen 
og det er konkurranse om hvem som setter den 
først og best opp. På turen til gården får kart og 
kompass, og øver seg på å finne veien på kartet. 
Deltakerne er veldig tilstede på våre friluftskoler 
siden vi har mobilforbud og selve stedet gir mye 
rom til å bare være sammen, leke og lære. Leiren 
avsluttes med en åpengård, der foreldre, søsken 
og bekjente er velkommen opp til en bålkaffe 
og en prat. Deltakerne har forberedt noen leker 
og har veldig mye å fortelle til de som kommer 

innom. De er ivrige etter å vise fram hvor vi 
henter vann, hvor utedoen er, fortelle historier 
som de har fått fortalt og opplevelser de har fått. 
Konklusjonene er at en nasjonalpark er den 
perfekte plassen for en friluftsskole.
Les mer om hvor du finner en friluftskole i 
nærheten av der du bor på www.friluftsskole.no

FRILUFTSKOLE MED HISTORISK SUS
TEKST OG FOTO: REBEKKA BRAATEN
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2018 kan bli et utfordrende år for mange. Sett av tid til å utvikle din egen og
bedriftens kompetanse. Mesterutdanningen er landets fremste lederutdanning
for håndverkere. En mestertittel signaliserer pålitelighet og seriøsitet overfor
kundene. Mesterutdanningen kan også tas som nettbasert studium.

Sett av tid til å utvikle din egen og bedriftens kompetanse. 
Mesterutdanningen er landets fremste lederutdanning for håndverkere. 
En mestertittel signaliserer pålitelighet og seriøsitet overfor kundene. 
Mesterutdanningen kan også tas som nettbasert studium.

Mesterutdanningen er landets fremste lederutdanning for håndverkere. 
Sett av tid til å utvikle din egen og bedriftens kompetanse.  
En mestertittel signaliserer pålitelighet og seriøsitet overfor kundene. 
Mesterutdanningen kan også tas som nettbasert studium.

ANNONSER
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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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Nye bilder på veggen?

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

OVERNATTING - KAFÉ - RESTAURANT  
 

OSLO - BEITOSTØLEN (BYGDIN) 
VALDRESFLYA ER ÅPEN 

 
 

Til fjellsTil fjellsTil fjells Til fjellsTil fjells -Til fjellsTil fjells  - virkelig til fjellsvirkelig til fjells 

VINTERSESONG 14 VINTERSESONG 14 FEBRUAR FEBRUAR -FEBRUAR  - 3 MAI 3 MAI  VINTERSESONG 14 
SOMMER/HØST
VINTERSESONG 14 VINTERSESONG 14 VINTERSESONG 14 
SOMMER/HØSTSOMMER/HØSTSESONG

FEBRUAR FEBRUAR 
SESONGSESONG 

FEBRUAR FEBRUAR FEBRUAR FEBRUAR 
SESONGSESONG 14 

FEBRUAR FEBRUAR FEBRUAR FEBRUAR 
14 14 14 14 JUNI 

3 MAI 
JUNI JUNI -

3 MAI 
JUNI JUNI  

3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 3 MAI 
-- 6 OKTOBER6 OKTOBER 

BOOKING@BYGDIN.COMBOOKING@BYGDIN.COM 
WWW.BYGDIN.COM 

TLTLFTLF: 
WWW.BYGDIN.COWWW.BYGDIN.CO

F: 61 34 14 00
WWW.BYGDIN.COWWW.BYGDIN.COMWWW.BYGDIN.COWWW.BYGDIN.COWWW.BYGDIN.COWWW.BYGDIN.COMM

61 34 14 00 

Inngangsporten til Jotunheimen 
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

Ledlenser ML6 er en smart, 
oppladbar lanterne laget i solid 
aluminium. Den har et stort 
bruksområde - alt fra teltlykt 
til arbeidslys. Lykten kan også 
brukes som en powerbank til å 
lade telefon eller hodelykt. ML6 
har fluoriserende detaljer slik at 
du enklere kan finne den i mørket. 
Lykten har gummikrok for enkelt 
oppheng, integrert magnet for å 
feste den på metall samt en ekstra 
metallkrok, slik at du har et utall 
muligheter til å henge den opp/feste 
den. Det medfølgende oppladbare 
Li-ion batteriet lades opp via USB-
kabel.

Innstilt på minimum lysstyrke lyser 
den i opptil 70 timer, innstilt på 
maksimal lysstyrke lyser den 4 timer. 
Maksimal lysstyrke er 750 lumen, 
og minimal er 20 lumen. Lykten 
veier 260 gram inkludert batterier. 
Leveres med ett sett oppladbare 
batterier og USB - kabel. 

Pris: 899,-
Mer info: www.ultimatenordic.no

NY OG 
SMART 
TELTLYKT
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TEST AV 
UTSTYR
PRODUKT-
OMTALER

På disse sidene presenterer vi produkter for turbruk. All informasjon er basert på bilder og tekst mottatt
fra produsenter og importører. Produktene er ikke prøvd eller vurdert av redaksjonen i Friluftsliv.

Mapitare er den første offline kartleggingsprogramvaren 
på markedet som kan lastes ned og er utviklet for bruk 
under krevende forhold på land, til sjøs og i lufta.

Mapitares terreng- og sjøkart er nyttig for utendør 
sentusiaster, turgåere, jegere, båtfolk og alle andre 
som tilbringer tid utendørs. Det digitale kartet viser 
posisjonen din i sanntid. Risikoen for å gå seg vill i 
fjellrike terreng er størst når sikten svekkes, og til og 
med en erfaren turgåer kan miste retningssansen i 
skogkledde områder. Et punkt som viser posisjonen 
din på kartet, vil lede deg tilbake på rett vei. Kartet på 
telefonen er spesielt nyttig i dårlig vær, når risikoen for 
å gå seg bort er størst. 

Det unike terreng- og sjøkartet fra Mapitare krever 
ingen tilkobling til mobilnettet eller permanent tilkobling 
til strøm for å fungere. Alle kartdataene lastes ned til 
mobiltelefonens minne. Offlinekart er egnet for kritisk 
arbeid og fungerer raskt og nøyaktig under alle forhold 
og overalt innenfor kartets område. Derfor har svake 
telefon- og dataforbindelser ingen innvirkning på 

bruken av Mapitare-kartet. Kartet kan brukes selv 
om mobildekningen skulle forsvinne. Brukeren er 
ansvarlig for å sikre tilstrekkelig batterilevetid, og om 
nødvendig bør man alltid ha med seg en strømbank 
eller reservebatteri.

I sin helhet dekker dataene alle land- og sjøområdene 
i Finland, Sverige og Norge. I fremtiden vil kartdataene 
utvides ytterligere.

Kartet veileder også turgåere i terrenget til nærmeste 
vei. Med søkefunksjonen kan du finne steder på kartet 
ved hjelp av en adresse og et navn, eller så kan du 
hente steder du har lagret tidligere. I tillegg til steder 
kan brukeren også lagre en tidligere gjennomført 
rute. Oppsettet eller utseende på kartet kan velges 
fra visningsstilene som er optimalisert for dag, natt og 
sjøbruk. Én ukes gratis prøveperiode! 

Pris: Terrengkart kr 199,- for hvert år/hvert land
Mer info: www.mapitare.fi

NYTT KARTPROGRAM
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1750Lumen

HP30R

JEGER nr. 2, 2019
“Best i test”

Veiledende pris 1499,-

Vanntett IP66

2 m, 6 gangerStøtsikker

Nødlader
(batteribank)

Micro USB
lading

Dobbel
separat bryter

Ekstern
batteriboks

90°bred stråle

S.O.S

Vi gjør det enklere å 
være hyttekjøper.  
Du får en komplett 
leveranse og Tinde 
håndterer hele bygge-
prosessen for deg!

Opplev  
Tinde- 
kvaliteten
→ Enkelt    → Valgfrihet  

→ Fagfolk    → Trygghet

postkasse@tindehytter.no@tindehytter +47 940 89 000

Gålågynten
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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

BRUKSDØGN: OVER 30
PRIS: 349,-
MER INFO: WWW.ACLIMA.NO
TESTET AV: STEINAR VÆGE

BESKRIVELSE
Klassisk boxershorts i 100 prosent 
merinoull. Som for mange andre av 
dagens underbukser har heller ikke 
denne gylf. Begrunnelsen for dette er 
gjerne at gylfen slipper ut noe varme, 
samt at den sjelden brukes.
Aclima beskriver at boxershortsen 
holder på varmen under aktiviteter som 
alpint, friluftsliv, padling, klatring og 
lignende.

ERFARINGER ETTER BRUK
Boxershortsen har vært i bruk gjennom 
hele vinteren. Materialet føles tykt, mykt 
og «stramt». Under bruk er den myk 
mot huden, og har ingen antydninger 
til å forårsake kløe. Shortsen endrer 
ikke fasong, verken under eller etter 
bruk. Etter mange vask, er fasongen 
fremdeles som da vi tok den på for 
første gang. Vi oppfatter shortsen som 
et produkt med høy kvalitet, som fullt ut 
har innfridd våre forventninger. Stoffet 
nupper ikke, og puster godt.
De fleste vil muligens føle den for varm 
i sommerhalvåret, men kan være god å 
ha på turer i høyfjellet også da.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
100 %  200 grams soft marinoull
Farge: Sort
Størrelser: XS, S, M, L, XL, 2XL

BOXERSHORTS 
ACLIMA
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11. mai - 22. september 2019

www.blaa.no•info@blaa.no •                 blaafarveverketwww.blaa.no•info@blaa.no •                 blaafarveverketwww.blaa.no•info@blaa.no •                 blaafarveverket

Guidede gruveturer i Koboltgruvene•Tre nye kunstutstillinger
Barnas Bondegård•Parkområder•Tre spisesteder•Seks butikker

”Det finnes knapt  
en mer idyllisk  
plett i det norske  
sommerhalvåret enn 
Blaafarveværket.” 
 – Juryen ved tildeling  
av ”Årets Museum 2018”

8

Blåne luftig 1
Kompakt sportshytte, med god takhøyde 
som gjør den åpen og luftig. 

Besøk gjerne våre visningshytter på Hellerudsletta og Skeikampen!
Blåne hytter gir deg valgmuligheter, og tilpasses din hyttedrøm. Alle våre modeller leveres i mange størrelser. 

Vi vet ikke hva du drømmer om,
men vi bidrar med inspirasjon i form av mange hyttemodeller, tilbygg og anneks. 

Bli inspirert du også, på blåne.no

TLF. 970 96 000  |  POST@BLANEHYTTER.NO  |  BLÅNE.NO
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UTSTYR TEST

BRUKT: 15 DAGSTURER
PRIS: 70,-

MER INFO: WWW.HEATINACLICK.NO
TESTET AV: BJØRN OG BENTE I FRILUFTSLIV

BESKRIVELSE:
Dette er en gjenbrukbar og bærbar 
varmepute, basert på en ikke-giftig løsning 
kalt natriumacetat. Putene aktiveres ved å 
brekke på en liten metallskive som ligger 
inni puten. Væsken inni puten skifter 
konsistens (krystalliserer seg), og begynner 
umiddelbart å avgi god varme.Gjenbruk: 
Kok opp vann i en kjele. Legg et håndkle i 
bunn av kjelen. Legg putene opp i kjelen og 
la dem koke til krystalliseringen er helt borte 
og putene er helt klare. Når de er helt klare, 
ta dem opp og legg dem på et håndkle for 
å kjøles. Når de er kjølt ned er de ferdig til 
bruk igjen.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Vi testet de små utgavene av putene, som 
er i størrelse ca. 10x10 cm. Til sammen ble 
det ca. 15 skiturer på fjellet med temperatur 
mellom minus 3 og minus 12 grader. Vind, 
nedbør og kaldt vær gjorde en del av turene 
perfekte for å teste ut en åtte ni forskjellige 
varmeputer, hvorav denne typen av 
gjenbrukbar varmepute.
Disse putene avgir veldig god varme når de 
virker. Dessverre virker de for kort tid. Etter 
ca. 12-15 minutter var putene blitt så lite 
varm at det ikke var noen vits i å ha dem 
inni votten lenger. Vi kan ikke anbefale at 
du bruker disse småputene på vinterturer 
dersom du trenger en varmekilde som varer 
noen timer. Dessuten er de litt for store slik 
at det blir trangt inni ullvottene. Og enda 
trangere blir det når man i tillegg skal holde 
rundt skistaven. 

Vi kokte dem oppskriftsmessig gang 
etter gang, men opplevde at de ble så 
kvalitetsmessig redusert at putene utløste 
seg etter hvert ved den minste berøring. 
Flere ganger hadde putene aktivisert seg 
når vi tok dem ut av jakkelomma. Og en 
iskald og hard klump gidder du ikke ha 
med mer på tur, verken i topplokket på 
ryggsekken eller i lomma på skalljakka.

GJENBRUKBAR
VARMEPUTE
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SYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFTSYNNFJELL LAFT
SYNNFJELL@GMAIL.COM

950 87 811 

HÅNDLAFTEDE HYTTER I LAFT OG STAVLAFT UNDER OPPFØRING PÅ SYNNFJELL

SYNNFJELL ER FJELLOMRÅDET MELLOM LILLEHAMMER OG FAGERNES

2 ½ TIMES KJØRING FRA OSLO NORD, AVKJØRING PÅ DOKKA

FANTASTISK FRILUFTSOMRÅDE MED SKILØYPER, STIER, FJELLVEGER, JAKT OG FISKE

HØYESTE TOPP I SYNNFJELL ER SPÅTIND, 1414 MOH

SYNNFJELL LIGGER RETT SØR FOR, OG GRENSER TIL LANGSUA NASJONALPARK

SNØSIKKERT, HYTTENE LIGGER PÅ 830 MOH

SYNNFJELL LAFT LEVERER OGSÅ BYGGESETT TIL BADSTUER, BODER OG HYTTER

N_annons_KUPÈ_200x137mm_v2.indd   1 2019-02-11   09:26
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UTSTYR TEST

BRUKT: OVER 100 FOTTURER
PRIS: ORDINÆRT 2.666,-

MER INFO: WWW.FRILUFTSMAGA-
SINET.NO OG WWW.SKITTFISKE.NO

TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BESKRIVELSE:
Mammut Kento High GTX er en avansert 
fjellstøvel til herre. Meget stabil fjellsko som 
passer spesielt godt til Via Ferrata, toppturer og 
tinderangling. Støvlene har mulighet for feste av 
stegjern. Nyutviklet Alpine Lite 3970 yttersåle fra 
Michelin som er ekstra avstivet og sikrer godt 
grep på tøffe underlag. Sålen har blitt spesielt 
utviklet for alpinaktiviteter på stein, is og snø.
Med Gore-Tex Performance Comfort Footwear 
membran sikrer du tørre og friske føtter. 
Støvelen er produsert i både lær og tekstil, 
med 2-soner lissesystem og anatomisk formet 
for best mulig komfort. Forsterket og fleksibel 
innside sikrer utmerket ankelstøtte.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg kjøpte disse skoene i høst og har brukt dem 
på all slags føre. Asfalt, grusvei, stier, fjellturer, 
på glatt berg, over myrer, på snø og is. 
Jeg har brukt og slitt ut ganske mange par fjellsko 
i løpet av mitt turliv. Disse skoene er noe av det 
beste jeg har hatt på føttene.
Støvelen har meget god passform og sitter som 

støpt på foten. Den føles meget stødig rundt 
ankelen og har en passe høyde som gjør den 
stabil. Michelin-sålen har en imponerende 
gripeevne/friksjon mot underlaget. Den kan nok 
bli varm på de mest solrike sommerdagene, men 
ellers passer den godt til turer med tung sekk på 
ryggen. Støvlene virker robuste, tross sin lette 
vekt.

Skolissene er tykke og runde og viser ingen tegn 
til slitasje. Oppå lissefestene på vrista og bak på 
hælen er det reflekspunkter som gjør at det lyser 
i skoene. Skoene har et bredt parti nederst med 
en solid gummikant. Det beskytter skoene mot 
skitt og slitasje. En egenskap jeg har merket meg 
er at de blir ikke så lett skitne. Av en eller annen 
grunn så fester det ser ikke søle og gjørme oppå 
skoene etter selv hardt bruk. Jeg har aldri behøvd 
å vaske eller spyle støvlene rene etter turer.
Den oransje fargen gjør skoene friske og tøffe. 
Det blir fort kjedelig om alle bruker fjellstøvler i 
kun svart eller brun farge. Vekt: Ca. 620 gram i 
størrelse 42. Skoene kjøpte jeg til kampanjepris 
for kun kr 1.799,- på www.friluftsmagasinet.no.

MAMMUT
FJELLSTØVEL
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på Helgelandskysten

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

For utfyllende program 
og påmelding, besøk 

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

å melde deg på.

Kajakk og fjellturer
07 m

edia M
oss

«Helnessund er en idyllisk perle i 
Steigen med muligheter for flotte 
opplevelser både på sjø og land.
Med kun en times hurtigbåtreise 
fra Bodø eller en times avstikker 
fra E6 gjennom Hamarøy er vi lett 
tilgjengelig.
Vi tilbyr overnattinger i både 
rom og leiligheter av forskjellig 
størrelser og har utleie av båter 
for fisketurer.
Umiddelbar nærhet til 
dagligvare, bensinstasjon 
og restaurant»

Helnessund Brygger AS  - 8285 Leines 
www.helnessund.com - post@helnessund.com 

Telefon: 47 67 82 77

Velkommen til Helnessund Brygger Svartisen i Meløy er også tilgjengelig fra Storglomvann. Her kalver den 
spektakulære is�ell som vi kan padle rundt. Slike opplevelser �nnes ingen 
andre steder i fastlands Norge. Sett av dagen og bli med på et arktisk 
eventyr! Hver dag fra Storglomvann kl.09.00. Varihet 4-6 t. 
Min.2 pers. Pris NOK 1350 per person. Sesong:  Juni - september.  
Booking: Kystriksveien.no/booking

Padle kajakk i arktisk natur 

Beyond limits

N-8150 Ørnes Tel. +47 416 01 747  www.beyondlimits.no  rune@beyondlimits.no

Bli med oss inn i taulaget, hvor vi fører deg opp på den blåe skinnende isen. 
Det passer familier, eventyrlystne kjærestepar, eller den som liker å utforske på 
egen hånd! NOK 1350 per pers. Varihet ca.5 timer. Booking minimum  dagen før. 
Båt fra Holandsvika kl.11.00.  Ta kontakt for booking av breturer.  

Brevandring på Svartisen  

Beyond Limits tilbyr også:
Grotting, skiturer på sommeren, toppturer, rappelering, kajakkturer, lengere 
turer og ekspidisjoner m.m.

GPS:  N66.752371911 E14.100286960 (Storglomvann)

ANNONSER
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UTSTYR TEST

BRUKT: CA. 20 DAGSTURER
PRIS: 299,-

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

BESKRIVELSE:
Buksa heter Dovrefjell Comfort Fit 
Diamond. Buksa er produsert i et 
komfortabelt stretchmateriale. Det nye 
diamondstoffet (på utsatte felter) tåler mer 
og tørker fortere enn tidligere modeller. 
Den har to lårlommer, to stikklommer med 
glidelås og en baklomme, samt mulighet for 
innstramming nederst.
Vekt: ca. 340 gram i størrelse large.
Farge: Orange Tea.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Dette er en utrolig lett og behagelig turbukse 
som passer perfekt til tur og fritid. Buksas 
formsydde passform og ventilerende 
egenskaper gjør dette til ei bukse man 
virkelig kan bevege seg i. Buksa «puster» 
veldig bra. Det har ikke vært antydning 
til kondens på innsiden, selv under høy 
aktivitet.
Den er så tynn og lett at man nesten ikke 
merker at man har ei bukse på seg. Jeg tror 
vi kan kalle den for ei sommerbukse, men 
den fungerer også på kalde vinterdager når 
man har stillongs under.
Borrelåsstrammingen nede ved anklene 
gjør at du får festet buksa godt inntil skoene, 
noe som er en fordel dersom man går i dyp 
snø. Det er ikke gamasjekrok, men det er 
lett å sy på selv. Det er ingen stramminger 
eller borrelåser i midjen, noe som gjør det 
nødvendig å bruke belte.
Buksa er ikke vanntett, men den tåler 
ei skikkelig regnskur. Buksa er såkalt 
vannavstøtende, også tørker den veldig fort 
når den har blitt fuktig.
Det er jo ikke til å tro at denne gode turbuksa 
koster bare 299 kroner. Dette er et godt 
kjøp. Dette er mye bukse for pengene det!
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ANNONSER

For dere som vil bygge ovnen selv 
etter egen idè og materiell. Et godt 

utgangspunkt på et spennende 
byggeprosjekt. Flere str og fasonger.

BAKSTEUTSTYR

BYGGESETT INSPIRASJONSKURS

TRANSPORTABLE OVNER

VEDFYRTE BAKEROVNER
I TA L I E N S K K VA L I T E T

S I D E N 1959

2662 Dovre tlf. 61 24 00 45  www.toftemo.no   post@toftemo.no

Turistbedrift med 25 hotellrom. 
Caravanplass m/el.uttak og 21 hytter. 

Kafeteria, kiosk, møte-/selskapslokaler. Fine 
fiskemuligheter. Ligger ved E6, 2 km nord for 

Dovre sentrum. 10 km sør for Dombås. 

Eneste utendørsbasseng i Dovre og Lesja! 
Varmt vann 26oC!

Tlf: +47 61 24 00 45 | Adr: VESTSIDEVEGEN 1, 
2662 DOVRE | post@toftemo.no | www.toftemo.no

HOTELL | HYTTER | CAFE | CARAVANSENTER | 
SVØMMEBASSENG | SELSKAPSLOKALER

TOFTEMO TURISTSTASJON 
- Mat og hvile siden 1820

I snart to hundre år har vi ønsket veifarende turister velkommen 
til god mat og hvile på sin vei gjennom Gudbrandsdalen. 

For mange er vi selve målet for reisen, for andre et naturlig 
stoppested. Velkommen!
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UTSTYR TEST

BRUKT: 15 DAGSTURER
PRIS: 599,-

MER INFO: WWW.XXL.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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LUNDHAGS

BESKRIVELSE:
Buksa heter AVHU Pant Lundhags. 
Materiale: 65 % polyester, 35 % økologisk 
bomull. Vannavvisende. Vindavvisende. 
Buksa har to håndlommer og to lårlommer. 
Stretchpaneler i baken og over knærne. 
Formsydde knær. Cordura-forsterkning 
i anklene. Stramming i anklene. 
Ventilasjonsglidelåser på innsiden av 
lårene.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Stor sett har jeg brukt denne buksa på 
skiturer i mars og april måned. I mange 
kuldegrader, i vind, i regnvær og på solvarme 
førpåskedager. Stammemulighetene nede 
på buksa gjør sitt til at den fester godt 
rundt skoene, og i tillegg har den innsydd 
gamasjekroker. Gamasjekrokene er ekstra 
fleksible, da de er festet i en strikk.  
Bomullstoffet kjennes tykt og solid ut, men 
med stretchstoff på knærne og rumpa er 
dette en meget behagelig og bevegelig 
bukse. Den «puster» godt og jeg har ikke 
opplevd å bli svett på innsiden. På innsiden 
av begge lårene er det glidelåser, som gjør 
det enkelt å lufte dersom det blir for varmt. 
Dette er ei varm bukse. Jeg har kun brukt 
den med ulltruse og ingen stillongs under.
Jeg er noe usikker på om XXL fortsatt har 
igjen noen av denne buksa. Det var i hvert 
fall kun et fåtall igjen på nettbutikken da jeg 
kjøpte den. Trolig er det kommet en nyere 
modell av samme bukse.
Dette er ei meget god turbukse. Prisen er 
det heller ingenting å si på.
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ANNONSER

Koseleg atmosfære og god heimelaga mat.
Badestrand, sandvolleyballbane. Gode turløyper i kort 
avstand. Kort veg til kjende turmål som Briksdalen, 
Fjærland, Vestkapp, Geiranger.

Ta kontakt for informasjon og prisar.

6793 INNVIK • Tlf: 57 87 49 90

post@innvikfjordhotell.no • www.innvikfjordhotell.no

Via Ferrata Tjøme

a-fritid.no
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Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut 27. juni

Han var på tur alene i en liten seiljolle fra 
Nordkapp til Lindesnes fra april til juni i 
fjor. 49 dager langs verdens vakreste kyst. 
Det ble en villmarkstur langs kysten med 
store opplevelser og utfordringer.

Sist sommer padlet vi HELE 
Telemarkskanalen fra Dalen i 
øst og helt vest ut i havet Indre 
Skagerak. En tur på 12 mil. 
Les om den flotte padleturen 
gjennom Telemark fylke.

BLOMSTERPRAKT I 
JOTUNHEIMEN:

Området ved Gjendesheim har mye å by på for 
den med interesse for blomster. Under fjellveggene 
nedenfor Besseggen kan temperaturen bli nesten 
tropisk, noe som gir gode vekstvilkår for mange 
slags blomster, for eksempel orkideen brudespore.

TEASER

NORGE PÅ LANGS 
I SEILJOLLE:

Til topps på 
GAUSTADTOPPEN:

PADLET HELE 
TELEMARKSKANALEN:

Mens hundrevis av mennesker var 
på vei NED fra Gaustadtoppen 

startet vi OPPturen. På natta 
var det folketomt, fantastisk 

solnedgang og passe temperatur.  
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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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JAKT- OG 
FISKESENTERET

Ta med familien på 

Barnas Camp Villmark!
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MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE
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23. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

HAVPADLING 
OG TOPPTURER 
PÅ HELGELANDSKYSTEN
KANOTUR I BØRGEFJELL

FJELLTUR PÅ HESTERYGGEN

STISYKLING I ØSTMARKA I OSLO

ØRRETFISKE I VALDRES

FOTTUR GJENNOM TROMS FYLKE
Mats Grimsæth                                   z              

Skann koden og få tilgang 
på mer informasjon om 
Spitsbergen X-Trem Camp

- Aerodynamisk konstruksjon for vindstabilitet
- Like stenger for enkelt oppsett
- Høyt under taket i hele innerteltet  
- To innganger og to fortelt 

God plass og to innganger gjør Spitsbergen X-Trem Camp til det ideelle teltet for � ere 
personer på tur over lengre tid. Inngang på hver ende gjør at man alltid har en inngang i ly 
for dårlig vær og forteltene gir god plass til både bagasje og matlaging.

Alle detaljer og løsninger er designet for å tåle ekstreme forhold, og gjør Spitsbergen 
X-Trem Camp til et robust og trygt oppholdssted i all slags vær.

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

SPITSBERGEN X-TREM 3 CAMP
4 CAMP

2018

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

TURMAT:
LAG DIN EGEN 
FROKOSTGRØT
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