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KAJAKKPADLING LANGS TELEMARKSKANALEN

TOPPTUR I FJELLOMRÅDET SYLAN

FJELLFISKE 
ETTER STOR ØRRET

LANG SYKKELTUR PÅ ØYERFJELLET

KVELDSTUR PÅ 
GAUSTATOPPEN

BLOMSTERPRAKT 
VED BESSEGGEN

I ENMANNSJOLLE FRA NORDKAPP TIL LINDESNES

SJEKK NYE FRILUFTSLIV.NO

Skann for mer info om 
Ringstind Superlight

Hvert steg under utviklingen av RINGSTIND SUPERLIGHT har vært rettet mot et 

mål: å gjøre teltet så lett som mulig, med Helsport-standarder for kvalitet grunn. I år 

tilførte vi enda en utfordring: å forbedre brukervennligheten slik at det ikke bare er 

lett, men også enkelt å sette opp og komfortabelt i bruk. Resultatet er at vi har klart å 

tilføre teltet bedre funksjonalitet og � ere detaljer samtidig som vi har redusert vekten. 

 1,04 kg
komplett1,45 kg

komplett 

www.helsport.no

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

OPPLEV MER, 
VELG SUPERLIGHT!

Kyle Meyr
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HILLEBERG.COMHILLEBERG.COMHILLEBERG.COM

I over 45 år har Hilleberg laget høykvalitetstelt. Utviklet i Sverige, produsert 

i Estland og brukt over hele verden. Hilleberg tilbyr den perfekte balanse 

mellom høy styrke, lav vekt, brukervennlighet og komfort.

allak
Imponerende sterkt, overraskende lett og komfortabelt. 
Et fullstendig frittstående helårstelt i vår red label serie. 
Utmerket allround-telt med to fortelt for enhver tur. Allak 
kommer i 2 & 3 personers utgave.

Harde turer krever god søvn. 
Velg et Hilleberg telt!
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Sommer i Rondane

Høvringen Fjellstue er en av de eldste turistbedrifter i Rondane, med over 120 år i samme families eie. Vi har tatt 
imot gjester siden 1890 tallet, og i dag drives fjellstua av mor og sønn, 3. og 4. generasjon. Vi bygger på gammel 

tradisjon med hjemlig atmosfære og gode senger. Enestående turterreng rett utenfor døra.
Vi tilbringer mye tid på kjøkkenet, og serverer mat av høy kvalitet.

Velkommen til ekte fjellopplevelser på Høvringen i Rondane!

Høvringen Fjellstue – Høvringsvegen 782 – 2673 Høvringen
www.hovringenfjellstue.no – post@hovringenfjellstue.no – Tlf: 61 23 37 18
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SJEKK NYE
FRILUFTSLIV.NO

Endelig kan vi presentere våre nye 
nettsider. Abonnenter på magasinet 
Friluftsliv har gratis tilgang til de nye 

nettsidene. På friluftsliv.no har du tilgang 
på alle artikler fra utgavene i 2018, og de 4 
første utgavene i 2019. Fremtidige utgaver vil 
fortløpende bli lagt inn. Vi jobber også med å få 
lagt inn utgaver fra før 2018. Nettstedet vil øke 
i mengde artikler over tid, og du som abonnent 
vil ha et glimrende oppslagsverk til lesing, og 
for å hente inspirasjon til din neste tur!

Hvordan logger du deg inn som abonnent? 
Gå inn på friluftsliv.no. Klikk for eksempel på 
nyeste utgave, klikk på en artikkel og velg: 
«Jeg er abonnent på Friluftsliv, og ønsker gratis 
tilgang til nettsiden.» En del av informasjonen 
som du må logge inn med første gang finnes i 
adressen din som er printet bak på magasinet du 
nå leser i. Der finner du abonnementsnummer 
(abo nr), og postnummeret som må brukes ved 
førstegangsinnlogging. Fyll inn informasjonen 
og du er innlogget!

Ikke abonnent? Fortvil ikke, du kan enkelt 
abonnere på magasinet Friluftsliv, og få gratis 
tilgang til nettsidene. Klikk deg inn på en artikkel 
og velg: «Jeg ønsker å abonnere på magasinet 
Friluftsliv med gratis tilgang til nettutgaven!». 
Betal med kort eller VIPPS etter du har fylt inn 
abonnent¬informasjonen. 

Kjøpt magasinet i løssalg? Da har du en 
tidsbegrenset tilgang til friluftsliv.no til neste 
nummer er i løssalg. For utgave nummer 4, 
som du nå leser, er koden du trenger “1234” 
Gå til friluftsliv.no/fkode/ for å løse inn koden. 
Nettsiden er tilpasset både PC/Mac, nettbrett 
og smart-telefoner. 

Nyeste utgave ligger alltid på startsiden, og du 
kan enkelt velge utgave og navigere omtrent 
slik du er vant til fra papirutgaven. I tillegg kan 
du søke i fritekst på tvers av alle utgaver. Du kan 
søke på steder, navn, aktiviteter (for eksempel 
sykling) osv. Søk i vei – og bli inspirert til din 
neste tur! Mer info om de nye nettsidene finner 
du på side 72.

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

SKYTTELBUSS TIL SNØHEIM VIDEREFØRES

Også denne sommeren settes det opp skyttelbuss mellom 
Hjerkinn og Snøheim turisthytte i tiden 28/6 til 6/10. Det blir fem 
daglige avganger, men tilbudet blir utvidet på dager med stor 
trafikk.

På grunn av forsvarets oppryddingsarbeid er det restriksjoner på 
ferdsel i området. Det er tillatt å sykle på Snøheimvegen i tiden 
1/6 – 15/7. Merk at det er sykkelforbud etter dette tidsrommet.

FOTO: STEINAR VÆGE

KREVER STANS I NEDBYGGING AV 
NORSK NATUR

Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer 
Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 
friluftslivsorganisasjoner.

Norsk Friluftsliv krever at naturens egen verdi 
må gis langt større vekt i konflikter om bruk av 
arealer. Utbygging av fornybar energi må skje 
på naturens premisser, og med minst mulig 
tap av norsk natur. Energiøkonomisering og 
andre energitiltak uten store naturinngrep 
må realiseres framfor utbygging av nye 
vindkraftanlegg. Naturen må tillegges større vekt 
ved konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg.

FOTO: STEINAR VÆGE

FÆRRE ULVER OG ULVEKULL I NORGE

Det er i vinter registrert en nedgang både i antall ulv og kull med 
ulvevalper i Norge, sammenlignet med toppåret i fjor.

I vinterens overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars er 
det registrert 103-106 ulver i Norge, som er en nedgang på 
cirka 10 prosent fra 115-116 forrige vinter. 64-66 av ulvene i 
vinter er kun registrert i Norge mens 39-40 har hatt tilhold på 
tvers av grensen mot Sverige. 17 av ulvene er dokumentert 
døde i overvåkingsperioden. Resultatene presenteres i den 
siste statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering, som 
Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

T H E  O R I G I N A L  A N D  L E A D I N G  S I N C E  1 9 8 8

Booking/info.: Hvalsafari AS, P.B. 58, N-8483 Andenes 
Tel.: + 47 76 11 56 00 E-mail: booking@whalesafari.no

D
E

S
IG

N
: G

O
D

 S
T

R
E

K
. P

H
O

T
O

: D
A

N
IE

L
E

 Z
A

N
O

N
I, T

. L
U

N
D

Q
V

IS
T

 A
N

D
 S

V
E

IN
 T

. K
. E

L
IA

S
S

E
N

.

HVALSAFARI
Opplev nærkontakt med havets kjemper i sitt rette element 
VI TILBYR TURER HELE ÅRET – KONTAKT OSS.

NO. 1 IN ARCTIC 
WHALEWATCHING

facebook.com
Whalesafari Andenes

whalesafari.no

Les alt om oss på vår 
hjemmeside:

UNIK HVALGARANTI 
Vi er den eneste hvalsafarioperatør som til-

byr 100 % HVALGARANTI. Det betyr at hvis 

vi ikke fi nner hval tilbyr vi ny gratis tur, eller 

pengene tilbake (ekskl. Adm.kost + omvisning ca 10 %).

Vårt båtmannskap har 25 års erfaring og 

benytter båter som er spesielt tilpasset 

hvalsafari, blant annet med støysvake 

propeller som ikke skremmer hvalen. 

I vårt hvalsenter fi nner du restaurant, 

suvenirbutikk, hvalutstilling m.v.
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FRILUFTS-

NYTT

BEKYMRET FOR 
FREMTIDENS SKIFØRE

Et utvalg på 1.000 respondenter 
fikk spørsmålet: Med tanke 
på klimaendringene, er du 
bekymret for fremtidens 
skiføre? Halvparten (50 %) av 
de spurte er bekymret, med 
en jevn fordeling blant alle 
respondentene. Oslo er den 
landsdelen hvor folk er mest 
bekymret, her svarte hele 
58 prosent ja på spørsmålet. 
Kvinner bekymrer seg også 
mer enn menn. 57 prosent 
av kvinnene svarte ja, mot 43 
prosent av mennene.FOTO: STEINAR VÆGE

MANGLENDE KJENNSKAP 
TIL ALLEMANNSRETTEN

På oppdrag fra Norsk Friluftsliv 
og Friluftsrådenes landsforbund 
har IPSOS MMI gjennomført en 
spørreundersøkelse blant barn og unge 
om kjennskapen til allemannsretten.
IPSOS har intervjuet 799 barn og unge 
i alderen 8 til 19 år. På spørsmål om de 
har hørt om allemannsretten, svarer 
bare 41 prosent «ja». Kjennskapen er 
noe høyere blant de mellom 16 og 19 
år, hvor 53 prosent oppgir å ha hørt 
om allemannsretten.

FOTO: STEINAR VÆGE

TO MILLIONER FRA 
SPILLEMIDLENE

Regjeringen vil styrke friluftstiltak for 
barn og unge med to millioner kroner 
fra spillemidlene. Dette kommer 
på toppen av at en større økning 
på friluftsmidler i fjor blir videreført. 
Kultur- og likestillingsminister Trine 
Skei Grande begrunnet økningen 
med at friluftsliv er et viktig lavterskel 
tiltak som også inkluderer barn og 
unge som ikke fanges opp av den 
organiserte idretten.

FOTO: STEINAR VÆGE

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

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

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

Friluftsliv 4_19_.indd   10 19/06/2019   08:41
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RENSEANLEGGET SOM GIR 
DEG SAMME KOMFORTEN 
PÅ HYTTA SOM HJEMME

Biovac Environmental Technology AS | (+47) 63 86 64 60 | salg@biovac.no | www.biovac.no

Visste du at med et renseanlegg fra Biovac kan du skylle ned i doen 
på hytta - akkurat slik du gjør hjemme? Våre avløpsrenseanlegg passer 
sammen med alle typer vannklosett.

Biovac® og Haco® renseanlegg fi nnes i mange forskjellige utførelser og har derfor mange 
plasseringsmuligheter. Anleggene klarer alle typer jordforhold og kan enten graves ned 
eller plasseres i et frostfritt rom.

Våre standard renseanlegg kommer i størrelser fra 1 til 10 hus/hytter. Større renseanlegg 
leveres også på bestilling.

Ta kontakt for å fi nne det anlegget som passer best for deg og din eiendom! Vi kommer 
gjerne på en gratis og uforpliktende befaring.

Kontakt oss på telefon: 63 86 64 60
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«Intakt natur» gikk helt til topps 
da 6000 nordmenn stemte på 
hvilken naturopplevelse de var 
aller mest redd for å miste. Nå 
vil WWF Verdens naturfond og 
Norsk Friluftsliv at myndighetene 
tar grep for å bevare naturen. 

Vi har lenge hatt rødlister 
for truede arter og naturtyper, 
men for nordmenn flest handler 
naturen om de nære øyeblikkene. 
Derfor lanserte WWF og 
Norsk Friluftsliv rødlisten for 
naturopplevelser, slik at alle 
kunne komme med sine forslag 
til hvilke opplevelser som er 
viktig å bevare i naturen. 

Det kom inn forslag fra folk 
landet rundt, og etter at en 
uavhengig jury valgte ut ti av 

opplevelsene, fikk nordmenn 
stemme på hvilken av disse de 
var mest redde for å miste. 
 – Intakt natur gikk av med en klar 
seier, og det viser at nordmenn 
kjenner på kroppen at det stadig 
blir færre urørte naturområder. 
Norske myndigheter må lage en 
samlet plan for hvordan villmark 
og urørt natur kan bevares, landet 
rundt, sier generalsekretær i 
WWF, Bård Vegar Solhjell. 

Videre var det «stillheten» 
og «fritt, rennende vann» som 
havnet på andre og tredjeplass. 
 – Vi er ikke overrasket over at 
stillheten kom såpass høyt opp 
på lista. Behovet for å finne ro er 
for mange en hovedmotivasjon 
for å drive med friluftsliv, som har 

vist seg å bli stadig viktigere de 
siste årene. Spesielt interessant 
er det at stillhet er noe av det 
ungdom verdsetter høyest ved 
naturen, sier Lasse Heimdal, 
generalsekretær i Norsk 
Friluftsliv. 

Her er alle naturopplevelsene 
nordmenn stemte frem:
1. Intakt natur
2. Stillheten
3. Fritt rennende vann
4. Stjernehimmelen
5. Vinteren
6. Hundremeterskogene
7. Kulturlandskap
8. Bærplukking
9. Bråkete fuglefjell
10.  

FRILUFT

RENSEANLEGGET SOM GIR 
DEG SAMME KOMFORTEN 
PÅ HYTTA SOM HJEMME

Biovac Environmental Technology AS | (+47) 63 86 64 60 | salg@biovac.no | www.biovac.no

Visste du at med et renseanlegg fra Biovac kan du skylle ned i doen 
på hytta - akkurat slik du gjør hjemme? Våre avløpsrenseanlegg passer 
sammen med alle typer vannklosett.

Biovac® og Haco® renseanlegg fi nnes i mange forskjellige utførelser og har derfor mange 
plasseringsmuligheter. Anleggene klarer alle typer jordforhold og kan enten graves ned 
eller plasseres i et frostfritt rom.

Våre standard renseanlegg kommer i størrelser fra 1 til 10 hus/hytter. Større renseanlegg 
leveres også på bestilling.

Ta kontakt for å fi nne det anlegget som passer best for deg og din eiendom! Vi kommer 
gjerne på en gratis og uforpliktende befaring.

Kontakt oss på telefon: 63 86 64 60

REDD FOR Å 
MISTE VILLMARKEN

Levende jakttradisjoner

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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FORDI DET ER MULIG
TEKST OG FOTO: MAGNE KLANN

«Norge om babord» er en 
dag for dag reiseskildring 
fra verdens lengste seiltur 
med enmannsjolle. Magne 
Klann seilte fra Nordkapp til 
Lindesnes. Turen tok 49 dager. 
Dette er en tilpasset versjon, 
og noen utdrag fra boka.

STEIGEN: Fantastiske 
omgivelser på Røyrholmen 

utenfor Engeløya i 
Steigen. Men her var det 

ikke drikkevann å finne. 
Det er uvant å ikke kunne 

drikke så mye man vil.
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Det var en slags mental startlinje rett nordover fra 
Nordkappmonumentet. Jeg lå en drøy nautisk mil fra land (ca. 
2 km). Spent og forventningsfull. Brått ble jeg revet ut av den 
nesten lydløse tilværelsen i min lille farkost. Det var en kraftig 
lyd like ved. Jeg hørte lyden før jeg så noe som helst. Det var 
et surklende åndedrag med en kraft og bass-resonans så jeg 
holdt på å omkomme av sjokket. Lyden kunne vært brukt i 
«Ringenes herre» eller andre filmer der man trenger å gi styrke 
og kraft til et dyr av enorme dimensjoner. 

Jeg kastet blikket til siden, og fikk øye på en lys beige rygg 
som minnet om et blankslipt svaberg på Sørlandskysten. Det 
jeg så var litt lenger enn båten. Senere fant jeg ut at dette var 
en finnhval. Verdens største dyr etter blåhvalen, og vanligvis 
20-25 meter lang og vekt på 60 tonn! Båten min er 4 meter 
og veier 30 kilo. Den var bare 10-15 meter på siden av 
båten, og med fart i samme retning som meg. Som regel ser 

man bare en tredjedel av den fikk jeg vite etterpå. Alle slags 
tanker eksploderte i hodet. En fantastisk, om enn sjokkartet 
opplevelse. Tidligere har jeg bare sett småhval – delfiner – på 
samme avstand. Hval er sjelden farlige for båter og mennesker, 
men jeg skal innrømme at jeg trakk til meg beina litt.

NORDKAPP
Jeg hadde vært på jakt etter en utfordring – fysisk og psykisk. 
En utfordring ganske nær grensen for hva jeg trodde jeg ville 
klare. Ideen om å seile jolle fra Nordkapp til Lindesnes dukket 
bare opp, og så ble jeg ikke kvitt den. Jeg hadde ingen god 
grunn, annet enn å si: «Fordi det er mulig».

Jeg dro fra Nordkapp 25 april. Det er for bratt og ulent til å 
sette ut en båt fra selve Nordkapp, så jeg dro ut fra Skarsvåg 
øst for selve klippen. Jolleseiling er litt som vannski – vanligst 
å drive med når det er badetemperatur. Her var det null grader, 

1
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1. RUTE PÅ KART: 
Tracking fra Nordkapp til 
Lindesnes med 38 stopp. 
Turen tok 49 dager med 
10 dager værfast. 1.158 
Nautiske mil eller 2.144 
km.

2. HØY FART: Turens 
høyeste hastighet (9,8 
knop i snitt over 15 
minutter) utenfor Harstad i 
liten til stiv kuling.

3. UTSTYR: Bare 27 kg 
utstyr var med på turen. 
Omtrent halvparten 
av dette var foto- og 
datautstyr.

3

2
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lave skyer og tre grader vannet. Barentshavet. Snøen lå i flekker 
og striper helt ned til vannet. Jeg lå i vindstilla i tre timer før 
jeg fikk litt vind og kom meg ut og så Nordkapp rett mot sør. 
WOW for en følelse! Nervene lå der i bakgrunnen, men først 
og fremst var jeg klar og fokusert. Jeg tok god klaring fra land, 
og lå i gammel sjø fra Barentshavet. Det var ganske sterkt. På 
avstand så jeg noen hval som blåste, og jeg så noen jeg mente 
måtte være grindhval litt nærmere. Mørke rygger som brøt 
vannflaten, og viste sine sigdformede ryggfinner. Sjøfugler som 
lunde, alke, lomvi, krykkje og havhest suste rundt meg hele 
tiden. 

537 SANDSTRENDER
Jeg hadde planlagt å seile drøyt 30 nautiske mil (nm) om dagen. 
Det skulle vise seg å være litt optimistisk. En nautisk mil er 
1,853 km, så rundt regnet 60 km. I så fall ville turen ta litt over 
en måned. Jeg hadde litt tid å gå på, men ikke ubegrenset. Den 
første dagen måtte jeg seile 25 nm for å komme i land. Kysten 
og øyene før det var for det meste uinntakelig klippekyst. Som 
plan B kunne jeg seilt inn til Magerøya igjen vest for Nordkapp, 
men det var ikke så fristende. Jeg seilte mot Hjelmsøya. 

På forhånd hadde jeg merket av 537 sandstrender i Navionics-
kartet på iPaden som mulige steder å gå i land. Den nærmeste 
var Sandfjorden på nordsiden av Hjelmsøya. Da jeg nærmet 
meg var det såpass store bølger at jeg ikke turte å seile inn der. 
Jeg tenkte de ville bryte inn mot stranden. Jeg måtte heller seile 
4 nm rundt til sørsiden av øya der det ville være le for bølgene. 
Klokka var ti på kvelden, og nå stilnet vinden. 25 april blir 
det ikke mørkt ved Nordkapp, men jeg hadde undervurdert 
hvor sliten man kan bli i en jolle. Båten går rundt hvis jeg ikke 
holder balansen med kroppen, så det var ingen mulighet for å 
legge seg ned om bord. Farten var under en knop (1 knop er 1 
nautisk mil pr time – altså var farten omtrent 2 km/t). Jeg var 
utslitt, og så mørkt på situasjonen. Jeg gransket satellittbilder 
av øya, og kom til at jeg kunne gå rett inn til land der jeg var. 
Flaks. Jeg liker ikke flaks. Jeg liker å ha kontroll.

TØFF START
Jeg så et lys fra et hus inne på øya, og da jeg nærmet meg hørte 

jeg lyden fra en snøskuter som startet opp. En lyskjegle bevege 
seg fra hytta og ned til sjøen. Føreren kom ned på flytebrygga i 
det jeg la til. Man ville kanskje forvente et «hei», men her var det 
ingen høflighetsfraser. «Korr i hællvette e det du kommer fra?» 
spurte karen. Etter å ha fått svar på det lurte han naturlig nok på 
hvor jeg skulle. «Faen, folk e steike toillat. Du må bli med opp 
i hytta og få deg no mat. Ska æ fyre opp i badstua?» var hans 
respons på det.

Mannen med snøskuteren viste seg å hete Geir Brochmann. Han 
og fire kompiser var på hyttetur. Jeg fikk en seng på hemsen hos 
Geir Magnussen. Begrepet «nordnorsk gjestfrihet» hadde fått 
navn og ansikter. Jeg sov ikke stort den første natten. Følelsen 
av å ha blitt reddet av gongongen var dårlig. Hodet var i opprør, 
og jeg var helt sikker på at jeg måtte avbryte. Jeg hadde fortalt 
alle jeg kjente at jeg skulle seile til Lindesnes. Hjernen roterte 
hvileløst for å komme på en skade eller sykdom jeg kunne bløffe 
på meg.

HODET PÅ PLASS
Utpå morgenen kom jeg på noe jeg hadde lest i et intervju med 
Børge Ausland da alt så håpløst på en av hans ekspedisjoner. Hva 
som var problemet husker jeg ikke, men han var sikker på at 
han måtte avbryte. Jeg tenkte gjennom hans situasjon i forhold 
til min. I et telt ned mot minus 40 og med 800 km foran seg 
mot målet. Jeg hadde det lett i forhold. Men jeg kom på tanken 
som reddet situasjonen: Han sa til seg selv at «Ja, kanskje jeg skal 
avbryte, men ikke i dag». Det hjalp! En enkel liten avledning 
som faktisk virket. Jeg roet meg ned med at jeg kunne utsette 
avgjørelsen, og fikk sove et par timer på morgenkvisten.
Neste dag så alt annerledes ut. Men det var meldt liten kuling, 
så jeg ble liggende værfast. Dagen etter seilte jeg i snø og frisk 
bris til Sørøya utenfor Hammerfest. Det ble også en slitsom tur, 
men her var hodet på plass, og jeg gledet meg over å være i disse 
fantastiske omgivelsene til tross for at været vekslet mellom regn 
og snø, og vinden var oppe i stiv kuling i kastene. Jeg kom til 
Akkarfjord og ble liggende nok en dag værfast.

INTENS NATUROPPLEVELSE
Dagene videre fra Akkarfjord var omtrent som det eventyret 

1 2
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jeg hadde drømt om. Vinden kom og gikk. Finnmark er kjent for 
bølgende landskap og enorme vidder. Kysten er ikke slik. Her er det 
bratt klippekyst med svart fjell og hvite renner med snø helt ned 
til vannet – dramatisk, brutalt og vakkert på en gang. Her og der 
skjærer bukter og fjorder inn mellom fjelltoppene, og ender med 
grønt vann og kritthvite strender.
Det var helt fantastisk å være i disse omgivelsene med et minimum 
av utstyr, hjulpet fram av naturkreftene. Selv 4–5 timer i 
vindstille var egentlig helt greit. Jeg vil jo gjerne videre, men jeg 
mistet ikke tålmodigheten av det. Landskapet gav en egen intens 
naturopplevelse som var der hele dagen. Det kom kanskje av at det 
tross alt var en viss risiko ved å være der på den måten jeg var. Det 
blir mer enn et storslagent landskapsbilde. Det føles som å være en 
del av bildet.

IDYLL OG RAGNAROKK
Videre sørover ble det varmere. Våren kom med et mildt vindkast 
fra øst innenfor Senja, og på høyde med Trondheim hadde jeg min 
første kveld uten dunjakke. 

1. INGEN VIND: Vindstille 
er ikke farlig i seg selv, men 
det tærer på tålmodigheten. 

Denne dagen kom vinden 
først etter syv timer.

2. Magne Klann, f. 1970, 
seiler, fotograf og forfatter

3. VAKKERT: Vedvik på 
Vågsøy i Sogn og Fjordane. 
Mange kaller Norskekysten 

verdens vakreste kyst.

3
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KVELDSSTEMNING: Stille før 
stormen, eller bare stille? Sandøya 

kvelden før runding av Stadt. Det 
mest værharde stedet i Norge.

Boka «Norge om Babord» er en dag for dag 
reiseskildring over 232 sider med tekst, bilder og kart. 
Den selges i bokhandlen, eller du kan bestille den her:
https://www.blueoceanmedia.no/shop/product/
norge-om-babord?tm=

Det er ganske spesielt å seile jolle, uten muligheter for annen 
fremdrift enn vinden. Jeg kunne «rokke» båten for å øke farten 
litt. Da vippet jeg båte fra side til side, men det hjalp bare litt. I 
Tromsø kjøpte jeg en SUP padleåre for å kunne karre meg til land 
når vinden uteble. Den hjalp ikke så mye. Når vinden uteble må 
man bare vente. Stort sett gikk det fint, men et par ganger glapp 
det og jeg følte meg dypt og inderlig urettferdig behandlet.

Fordelen med en så liten båt som jeg seilte, var at jeg kunne bære 
den i land på sandstrender. Jeg sov under båten og seilet når været 
tillot det. Ellers sov jeg i telt. Det er et spesielt villmarksliv ute ved 
kysten. Man føler sjelden at man er langt fra folk slik man kan føle 
på fjellet eller i skogen, men man føler en sårbarhet. En idyllisk 
holme den ene dagen kan forvandles til et ragnarok av vind, bølger 
og sjøsprøyt den neste.

VERDENS VAKRESTE KYST
Jeg unngikk store ubehageligheter etter den første smellen. Som 
sikkerhetsutstyr hadde jeg tørrdrakt, VHF radio og nødpeilesender. 
Den viktigste sikkerheten er likevel værmeldingen og egne 
vurderinger av den. Jeg lå værfast til sammen 10 dager. 
Stadt er det stedet i landet med mest drittvær. 100 dager i året 
blåser det storm eller mer. Jeg hadde stålsatt meg for en tøff tur. Og 
litt tøft ble det, om enn på en annen måte enn forventet. Jeg hadde 
nemlig havblikk og måtte padle deler av dagen.

Den totale opplevelsen av kysten sitter igjen som fantastisk 
naturopplevelse. Folk som har vært mer rundt i verden enn meg 
kaller det «verdens vakreste kyst». Jeg seilte gjennom tre årstider på 
5 uker, og føler jeg fikk et personlig forhold til hver holme, odde 
og fjordarm langs den 1.158 nm (2.144 km) lange turen. Når det 
gikk som saktest, tenkte jeg at det uansett går fortere enn å gå. Og 
så er det noe med det lydløse og utslippsfrie friluftslivet som er 
fantastisk tiltalende.
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ANNONSER

SOMMAR 
I LOEN

Loen Skylift løftar deg tusen meter nesten rett opp 
– til restauranten på kanten av fjellet Hoven. 
Der oppe kjem du i nærkontakt med den mektige 
naturen. Anten du sit inne i det komfortable amfiet 
i restauranten eller står oppe på taket, får du ei natur-
oppleving på kanten av det du trudde var mogeleg.

Norges lettaste topptur.

loenskylift.no

Hotel Alexandra, 6789 Loen
Booking: 57 87 50 00 • alexandra.no 

e-post: alex@alexandra.no

Hotel Loenfjord, 6789 Loen
Booking: 57 87 57 00 • loenfjord.no 

e-post: post@alexandra.no

Hotel Alexandra
• 206 komfortable rom
• Bar og nattklubb med DJ
• Restaurant Charlotte med 
	 stor	frukost-	og	middagsbuffet
• Restaurant Andrine med à la carte meny
• Konferanselokale
• Stor SPA- og badeavdeling
 med innandørs og utandørs basseng, 
 vannsklie, boblebad. Stort utval av 
 spa- og velværebehandlingar

Hotel Loenfjord
• 137 komfortable rom
• Bar og dans til orkester
• Restaurant Karjolen med
	 stor	frukost-	og	middagsbuffet
• Fiskekroken Restaurant med 
 spennande à la carte meny 
 heile sommaren
• Konferanselokale
• Terrasse med uteservering og 
	 flott	utsikt	over	Loelva	og	fjorden.

NORGES 
LETTASTE 

TOPPTUR

VIA 
FERRATA 

LOEN
Via Ferrata Loen, med ny ekstremrute; Ragnarok!
Zipline: Loen Flying Fox - opnar sommaren 2019!
Vandreturar med guide på Hoven og i Loen/Lodalen.
Kajakkturar med guide. Utleige for dei med våtkort.
Sykkel- og trøbåtutleige.

Butikk i Loen sentrum med utleige av utstyr, 
samt eit utval av sportskle og sko for sal.

BOOKING: 57 87 58 00 • loenactive.no

Hjarteleg velkomen til Loen – for meir info, sjå loenskylift.no • loenactive.no • alexandra.no • loenfjord.no
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	 flott	utsikt	over	Loelva	og	fjorden.

NORGES 
LETTASTE 

TOPPTUR

VIA 
FERRATA 

LOEN
Via Ferrata Loen, med ny ekstremrute; Ragnarok!
Zipline: Loen Flying Fox - opnar sommaren 2019!
Vandreturar med guide på Hoven og i Loen/Lodalen.
Kajakkturar med guide. Utleige for dei med våtkort.
Sykkel- og trøbåtutleige.

Butikk i Loen sentrum med utleige av utstyr, 
samt eit utval av sportskle og sko for sal.

BOOKING: 57 87 58 00 • loenactive.no

Hjarteleg velkomen til Loen – for meir info, sjå loenskylift.no • loenactive.no • alexandra.no • loenfjord.no

Foto: Bård Basberg/Loen Skylift.
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Foto: Paula Lauberga
Foto: Kristin Støylen

Foto: Kristin Støylen
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I KAJAKK NED 
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Sist sommer padlet vi hele 
Telemarkskanalen fra Dalen i øst og helt 
vest ut i havet Indre Skagerrak. En tur på 
12 mil.

HAVET: Sent på kvelden 
padlet vi forbi Langesund 
og ut i Indre Skagerrak. 
HELE Telemarkskanalen 
var tilbakelagt.

Telemarkskanalen
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På Dalen i Tokke kommune fikk vi pakket alt av 
nødvendig utstyr i vanntette pakksekker og plasserte 
disse i lasterommene på kajakkene. Utpå ettermiddagen 
satte vi båtene på vannet. Første dagsetappe ble på 
kun tre timer da vi valgte å ta kvelden ved siden av 
campingplassen på Lårdal, nesten midtveis på innsjøen 
Bandak.

27 KM OVER BANDAK
Neste dag la vi av gårde på resten av den endeløse og 
lange innsjøen. Innsjøen ligger 72 moh. og er 27 km 
lang og opptil 1,7 km bred. Med en største dybde på 
325 meter er Bandak Norges sjuende dypeste innsjø. 
Den er omgitt av fjell som når opp i cirka 900 moh.
Det er vill natur rundt innsjøen. Bratt, steile bergvegger 
og mye stor stein langs bredden. Her var det nesten 
umulig å legge til land for å få strukket litt på beina. 
Det var bare å peise på å komme seg over det lange 
vannet så fort som mulig. 
Sent på kvelden, og slitne, stive og støle, fant vi en fin 
teltplass ved vestenden av Bandak. Ørreten hadde ikke 

vært særlig bitevillig denne dagen heller. Likevel ble det 
litt fisk som vi stekte til kveldsmat.

LANGT TIL HAVET
Etter at vi hadde kommet oss over Bandak, kom vi 
til et smalt og strømrikt parti. Det heter Strauman. 
Det var utrolig deilig å skyte fart nedover strømmen. 
Kilometerne føk unna. Det vil si…jeg måtte stoppe 
flere ganger underveis. For her var det mye fisk! I løpet 
av tjue minutter fikk jeg ni fine ørreter. En kraftig 
middag var sikret.
Fortsatt var det langt igjen til havet, og vi bare nøt 
de varme, gode dagene nedover Telemarkskanalen. 
Vi fortsatte i samme rutinemessige padletempo over 
Kviteseidvatnet, Flåvatn, Norsjø og helt inn til sentrum 
og havnebassenget i Skien. Men vi stoppet ikke der. Vi 
mener at Telemarkskanalen strekker seg helt ut til havet 
i Indre Skagerrak. Den siste padleetappen gikk derfor 
fra Skien og til Porsgrunn, for deretter å padle forbi 
Langesund og helt ut til Langesundstangen. Da var det 
bare åpent hav så langt øyet kunne se. Vi var i mål.

1

3 4

2
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KAJAKKPADLING  FRILUFT

OPPSUMMERING
Det var først på dag fire at vi kom til et tettsted som 
hadde butikker. Lunde var stedet. Til da hadde vi vært 
selvforsynt med brød, pålegg, middag og selvfanget ørret. 
Sommeren 2018 var gloheit og vi padlet og snakket om 
is, is og mer is. Og kald drikke. Tipset er: Ta høyde for at 
du må klare deg med egen mat de tre til fire første dagene.
Vi tok kun to av de åtte slusene langs Telemarkskanalen. 
Det var mest bare for å ha prøvd det og gjort det. Ellers 
var det veldig greit å feste kajakkene til trallene og trille 
forbi slusene. Dessuten er slusene stengt for trafikk på 
natta og da har man ikke noe annet valg enn å trille forbi.
Vi overnattet fem netter i telt. Ei natt rullet vi ut underlaget 
og sov på ei brygge, og ei natt lå vi i en gapahuk.

Flere ganger underveis gikk vi tom for strøm på både 
telefoner og kameraer. Kreativiteten blir stor når panikken 
begynner å melde seg. Vi måtte jo ta bilder! Løsningen var 
at vi ringte på døra til en del tilfeldige beboere ned over 
dalen og spurte pent om vi kunne får lade batterier. Det 
funket.

1. TRALLER: På de fleste stedene sto trallene klare 
for bruk ved adkomst til slusene. Dermed ble det en 
enkel sak å ta seg forbi slusene på egenhånd.

2. ØRRET: Stedvis var det så bra ørretfiske at 
middagen kom i båten på få minutter.

3.MAT: På de fire første dagene var vi selvforsynte 
med mat. Fisket ørret og plukket bringebær.

4. BANDAK: Det var vill natur og bratte bergknauser 
ned mot vannkanten langs innsjøen Bandak. Vi slet for 
å finne en plass der vi kunne gå i land og ta en pause.

TRANSPORTETAPPE: Det ble en merkelig 
padleetappe gjennom havnebassenget i Porsgrunn. 
Store skip og tett industri. Men forbi måtte vi.

5
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Skal noe negativt trekkes frem, så må vel det være all støy 
og bølger fra de mange vannskuterne som kjørte rundt 
og lekte seg på flere av vannene. Men det må man vel 
nesten si er normalt når man kommer ned mot den 
store sivilisasjonen sør i landet. På strekningen Dalen 
til Lunde møtte vi nesten ikke folk. Der var det bare vi 
og naturen. Fra Lunde og videre vestover var det mange 
båter og mye folk, men det satt ingen demper på den fine 
turopplevelsen vi hadde.
Turen fra Dalen i øst til Indre Skagerrak tok syv dager. 
Slitne men tilfredse med vel gjennomført langtur, tok vi 
flere feriedager i Langesund. Der bodde vi i telt, fikk en 
dusj og en dose kultur, gikk turer på den vakre Langøya, 
badet og solte oss.  

KANALEN
I Telemarkskanalen er det 8 sluser som tilsammen 
består av 18 slusekamre (løftekammer). Vannveien 
mellom Skien og Dalen i Telemark er 105 km lang og 
har en høydeforskjell (løftehøyde) på 72 m. Det største 
sluseanlegget er Vrangfoss som har fem slusekamre og en 
løftehøyde på 23 m.

1. TELTLEIR: Det var ikke vanskelig å finne 
fine teltplasser langs Telemarkskanalen.

2. SLUSE: Det var spennende å prøve et 
par av slusene. Litt nervøse var vi. Hva om 
det strømmer så mye vann at vi blir slengt 

rundt i kajakkene? Men det gikk helt fint og 
rolig for seg.

1

2

Friluftsliv 4_19_.indd   26 19/06/2019   08:42



PAKKELISTE; LANG PADLETUR  FRILUFT

PAKKELISTE 
FOR LANG PADLETUR

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: B. RISAN

Som vi alle vet kan været variere mye på 
sommeren. Det kan være varmt og sol, regn, 
vind og kjølig vær. På en lang padletur, med 
tre eller flere overnattinger, må du derfor være 
forberedt på værskifter. Her er et forslag til 
pakkeliste for sommerens langtur.

UTSTYR:
 @ Telt eller gapahuk
 @ Sovepose, liggeunderlag, sitteunderlag
 @ 4-5 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
 @ 2-3 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, 

nøkler, penger
 @ Brenner, gassbokser og fyrstikker
 @ Svamp og lita pumpe
 @ Spruttrekk
 @ Padlevest
 @ Tallerken, bestikk, kopp
 @ Solbriller
 @ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
 @ Vannkanne 5 liters og 1-litersflaske
 @ Termos
 @ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
 @ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, 

håndduk, flottpinsett
 @ Fiskeutstyr: lita stang og ei eske med småsluker
 @ Kart og kompass
 @ Myggspray
 @ Tau, kniv og multiverktøy
 @ Sportstape og førstehjelpsutstyr
 @ Mini kamerastativ
 @ Dokumenter og kortholder
 @ Hodelykt og ekstra batterier
 @ Dopapir og fyrstikker i plastpose

KLÆR:
 @ 2 sett ullklær; langarma, kortarma, longs, ulltruse
 @ Klær for leiren; ullklær, lang ytterbukse, genser, buff, 

vindjakke
 @ Votter, lue og ullsokker
 @ Regnklær
 @ Sandaler og fjellsko
 @ Shorts og t-skjorte

MAT:
 @ Ta sikte på å fiske mye av middagsmaten selv
 @ Frysetørket turmat
 @ Brød og porsjonspakker med pålegg
 @ Rett i koppen
 @ Nøtteblanding
 @ Kaffe og/eller te
 @ Sjokolade
 @ Noe sterkt og godt i glasset
 @ Øl og/eller vin
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Kun en times tid fra 
hovedstaden, og tett 
på svenskegrensen, 
ligger et eldorado for 
deg som liker et aktivt 
friluftsliv i spennende 
og vakre omgivelser. 

Skogen, naturen og 
kulturen er våre 
fremste attraksjoner. 
Du kan padle kano, 
sykle på en av de 
mange skogsbilveiene, 
fiske ørret i et skogs-
tjern. Ta med deg hele 
familien på skog-, 
sopp- eller bærtur. 

Det finnes flere 
utsikt- og fugletårn 
du kan legge turen 
innom. Mulighetene er 
mange.

For mer info og 
hva skjer kalender; 

Sykkel
Nasjonal sykkelrute nr. 9. Går fra fra Halden og nordover langs 
Haldenkanalen - helt til Trondheim. Ny sykkelbrosjyre med 15 ulike 
turer langs Haldenkanalen ligger på nett. Kom og bli noen dager. 
Vi kan by på kulturopplevelser så vel som koselige steder for et 
måltid og trivelige overnattingsplasser. Unionsleden – Ny sykkelled 
mellom Moss og Karlstad - åpner 2020. Det blir skiltet trasé 
gjennom Indre Østfold, med vakkert vekslende landskap 
langs kanaler og vakre sjøer, på lavtrafikkerte grusveier og 
skogsområder.

Turområder
Fjella er Østfolds største sammenhengende skogområde på ca 
240 km2. Til tross for høyder på kun et par hundre meter over 
havet, betegnes det som «Fjella» i Østfold. Ertemarka i Halden 
er også et annet flott tilrettelagt terreng. Begge områder har 
utallige turløyper hvor det er duket for mange fine turer i et 
flott uberørt skogsterreng. Egne kart er å få kjøpt. 

Utsiktstårn
I vår region finner du flere utsiktstårn. Det meste kjente er 
Linnekleppen (Rakkestad), hvor du på klare dager kan se helt til 
Gaustatoppen. Dette er Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn. 
I 2014 spilte Ylvis inn scener til musikkvideoen Trucker’s Hitch her. 
I Rømskog finner du Haukenestårnet (12 m høyt og DNT Hytte). 
Ligger på Haukenesfjellet som er 335 m.o.h. Tårnet er det høyeste 
punktet i Østfold. Ett annet kjent tårn er Høiås, som befinner seg i 
Halden, og rager 18 meter over bakken og 236 m.o.h.

Fugletårn
Vi har et spennende og rikt fugleliv. Ta med deg familien på 
søndagsutflukt til et fugletårn, husk kikkert! Tårnene ligger alle ved 
vernede våtmarks reservater. Er man heldig, kan man få øye på 
rovfugler som fiskeørn og sivhauk der de jakter i våtmarkene. Hvilke 
fugler man kan regne med å få se, varierer fra område til område, og 
fra den ene årstiden til den andre. Fugletårnene finnes i Eidsberg, 
Trøgstad og Marker.

Fiske
Her finnes det store mangfoldet av fiske og fiskeplasser. Her 
finner du store sjøer og elver med muligheter til å fange den 
virkelig store gjedda, eller mindre tjern og skogsvann hvor du 
kan ta både abbor og ørret. Haldenkanalen og Glomma er også 
populære plasser. Å utforske mulighetene på egen hånd er for 
mange fiskerlystne en viktig del av fisketuren.  Det finnes hele 29 
forskjellige ferskvannsfiskearter i område. Mange av artene kan 
nå rekordstørrelser, slik som abbor, lake, gjedde og en 
rekke karpefisk.

Kano
Kano kan leies flere steder i regionen, 
eller man kan ta med egen. Halden-
kanalen (80 km) med slusene er for 
mange en spennende opplevelse. 
Brekke sluser har Nord-Europas 
høyeste sammenhengende slusetrapp 
– 27 meter. Langs kanalen er det satt 
opp gapahuker og leirplasser. Gratis 
å benytte – førstemann til mølla. 
Returtransport av kanoer kan ordnes. 
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Kun en times tid fra 
hovedstaden, og tett 
på svenskegrensen, 
ligger et eldorado for 
deg som liker et aktivt 
friluftsliv i spennende 
og vakre omgivelser. 

Skogen, naturen og 
kulturen er våre 
fremste attraksjoner. 
Du kan padle kano, 
sykle på en av de 
mange skogsbilveiene, 
fiske ørret i et skogs-
tjern. Ta med deg hele 
familien på skog-, 
sopp- eller bærtur. 

Det finnes flere 
utsikt- og fugletårn 
du kan legge turen 
innom. Mulighetene er 
mange.

For mer info og 
hva skjer kalender; 

Sykkel
Nasjonal sykkelrute nr. 9. Går fra fra Halden og nordover langs 
Haldenkanalen - helt til Trondheim. Ny sykkelbrosjyre med 15 ulike 
turer langs Haldenkanalen ligger på nett. Kom og bli noen dager. 
Vi kan by på kulturopplevelser så vel som koselige steder for et 
måltid og trivelige overnattingsplasser. Unionsleden – Ny sykkelled 
mellom Moss og Karlstad - åpner 2020. Det blir skiltet trasé 
gjennom Indre Østfold, med vakkert vekslende landskap 
langs kanaler og vakre sjøer, på lavtrafikkerte grusveier og 
skogsområder.

Turområder
Fjella er Østfolds største sammenhengende skogområde på ca 
240 km2. Til tross for høyder på kun et par hundre meter over 
havet, betegnes det som «Fjella» i Østfold. Ertemarka i Halden 
er også et annet flott tilrettelagt terreng. Begge områder har 
utallige turløyper hvor det er duket for mange fine turer i et 
flott uberørt skogsterreng. Egne kart er å få kjøpt. 

Utsiktstårn
I vår region finner du flere utsiktstårn. Det meste kjente er 
Linnekleppen (Rakkestad), hvor du på klare dager kan se helt til 
Gaustatoppen. Dette er Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn. 
I 2014 spilte Ylvis inn scener til musikkvideoen Trucker’s Hitch her. 
I Rømskog finner du Haukenestårnet (12 m høyt og DNT Hytte). 
Ligger på Haukenesfjellet som er 335 m.o.h. Tårnet er det høyeste 
punktet i Østfold. Ett annet kjent tårn er Høiås, som befinner seg i 
Halden, og rager 18 meter over bakken og 236 m.o.h.

Fugletårn
Vi har et spennende og rikt fugleliv. Ta med deg familien på 
søndagsutflukt til et fugletårn, husk kikkert! Tårnene ligger alle ved 
vernede våtmarks reservater. Er man heldig, kan man få øye på 
rovfugler som fiskeørn og sivhauk der de jakter i våtmarkene. Hvilke 
fugler man kan regne med å få se, varierer fra område til område, og 
fra den ene årstiden til den andre. Fugletårnene finnes i Eidsberg, 
Trøgstad og Marker.

Fiske
Her finnes det store mangfoldet av fiske og fiskeplasser. Her 
finner du store sjøer og elver med muligheter til å fange den 
virkelig store gjedda, eller mindre tjern og skogsvann hvor du 
kan ta både abbor og ørret. Haldenkanalen og Glomma er også 
populære plasser. Å utforske mulighetene på egen hånd er for 
mange fiskerlystne en viktig del av fisketuren.  Det finnes hele 29 
forskjellige ferskvannsfiskearter i område. Mange av artene kan 
nå rekordstørrelser, slik som abbor, lake, gjedde og en 
rekke karpefisk.

Kano
Kano kan leies flere steder i regionen, 
eller man kan ta med egen. Halden-
kanalen (80 km) med slusene er for 
mange en spennende opplevelse. 
Brekke sluser har Nord-Europas 
høyeste sammenhengende slusetrapp 
– 27 meter. Langs kanalen er det satt 
opp gapahuker og leirplasser. Gratis 
å benytte – førstemann til mølla. 
Returtransport av kanoer kan ordnes. 
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Kun en times tid fra 
hovedstaden, og tett 
på svenskegrensen, 
ligger et eldorado for 
deg som liker et aktivt 
friluftsliv i spennende 
og vakre omgivelser. 

Skogen, naturen og 
kulturen er våre 
fremste attraksjoner. 
Du kan padle kano, 
sykle på en av de 
mange skogsbilveiene, 
fiske ørret i et skogs-
tjern. Ta med deg hele 
familien på skog-, 
sopp- eller bærtur. 

Det finnes flere 
utsikt- og fugletårn 
du kan legge turen 
innom. Mulighetene er 
mange.

For mer info og 
hva skjer kalender; 

Sykkel
Nasjonal sykkelrute nr. 9. Går fra fra Halden og nordover langs 
Haldenkanalen - helt til Trondheim. Ny sykkelbrosjyre med 15 ulike 
turer langs Haldenkanalen ligger på nett. Kom og bli noen dager. 
Vi kan by på kulturopplevelser så vel som koselige steder for et 
måltid og trivelige overnattingsplasser. Unionsleden – Ny sykkelled 
mellom Moss og Karlstad - åpner 2020. Det blir skiltet trasé 
gjennom Indre Østfold, med vakkert vekslende landskap 
langs kanaler og vakre sjøer, på lavtrafikkerte grusveier og 
skogsområder.

Turområder
Fjella er Østfolds største sammenhengende skogområde på ca 
240 km2. Til tross for høyder på kun et par hundre meter over 
havet, betegnes det som «Fjella» i Østfold. Ertemarka i Halden 
er også et annet flott tilrettelagt terreng. Begge områder har 
utallige turløyper hvor det er duket for mange fine turer i et 
flott uberørt skogsterreng. Egne kart er å få kjøpt. 

Utsiktstårn
I vår region finner du flere utsiktstårn. Det meste kjente er 
Linnekleppen (Rakkestad), hvor du på klare dager kan se helt til 
Gaustatoppen. Dette er Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn. 
I 2014 spilte Ylvis inn scener til musikkvideoen Trucker’s Hitch her. 
I Rømskog finner du Haukenestårnet (12 m høyt og DNT Hytte). 
Ligger på Haukenesfjellet som er 335 m.o.h. Tårnet er det høyeste 
punktet i Østfold. Ett annet kjent tårn er Høiås, som befinner seg i 
Halden, og rager 18 meter over bakken og 236 m.o.h.

Fugletårn
Vi har et spennende og rikt fugleliv. Ta med deg familien på 
søndagsutflukt til et fugletårn, husk kikkert! Tårnene ligger alle ved 
vernede våtmarks reservater. Er man heldig, kan man få øye på 
rovfugler som fiskeørn og sivhauk der de jakter i våtmarkene. Hvilke 
fugler man kan regne med å få se, varierer fra område til område, og 
fra den ene årstiden til den andre. Fugletårnene finnes i Eidsberg, 
Trøgstad og Marker.

Fiske
Her finnes det store mangfoldet av fiske og fiskeplasser. Her 
finner du store sjøer og elver med muligheter til å fange den 
virkelig store gjedda, eller mindre tjern og skogsvann hvor du 
kan ta både abbor og ørret. Haldenkanalen og Glomma er også 
populære plasser. Å utforske mulighetene på egen hånd er for 
mange fiskerlystne en viktig del av fisketuren.  Det finnes hele 29 
forskjellige ferskvannsfiskearter i område. Mange av artene kan 
nå rekordstørrelser, slik som abbor, lake, gjedde og en 
rekke karpefisk.

Kano
Kano kan leies flere steder i regionen, 
eller man kan ta med egen. Halden-
kanalen (80 km) med slusene er for 
mange en spennende opplevelse. 
Brekke sluser har Nord-Europas 
høyeste sammenhengende slusetrapp 
– 27 meter. Langs kanalen er det satt 
opp gapahuker og leirplasser. Gratis 
å benytte – førstemann til mølla. 
Returtransport av kanoer kan ordnes. 
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Kun en times tid fra 
hovedstaden, og tett 
på svenskegrensen, 
ligger et eldorado for 
deg som liker et aktivt 
friluftsliv i spennende 
og vakre omgivelser. 

Skogen, naturen og 
kulturen er våre 
fremste attraksjoner. 
Du kan padle kano, 
sykle på en av de 
mange skogsbilveiene, 
fiske ørret i et skogs-
tjern. Ta med deg hele 
familien på skog-, 
sopp- eller bærtur. 

Det finnes flere 
utsikt- og fugletårn 
du kan legge turen 
innom. Mulighetene er 
mange.

For mer info og 
hva skjer kalender; 

Sykkel
Nasjonal sykkelrute nr. 9. Går fra fra Halden og nordover langs 
Haldenkanalen - helt til Trondheim. Ny sykkelbrosjyre med 15 ulike 
turer langs Haldenkanalen ligger på nett. Kom og bli noen dager. 
Vi kan by på kulturopplevelser så vel som koselige steder for et 
måltid og trivelige overnattingsplasser. Unionsleden – Ny sykkelled 
mellom Moss og Karlstad - åpner 2020. Det blir skiltet trasé 
gjennom Indre Østfold, med vakkert vekslende landskap 
langs kanaler og vakre sjøer, på lavtrafikkerte grusveier og 
skogsområder.

Turområder
Fjella er Østfolds største sammenhengende skogområde på ca 
240 km2. Til tross for høyder på kun et par hundre meter over 
havet, betegnes det som «Fjella» i Østfold. Ertemarka i Halden 
er også et annet flott tilrettelagt terreng. Begge områder har 
utallige turløyper hvor det er duket for mange fine turer i et 
flott uberørt skogsterreng. Egne kart er å få kjøpt. 

Utsiktstårn
I vår region finner du flere utsiktstårn. Det meste kjente er 
Linnekleppen (Rakkestad), hvor du på klare dager kan se helt til 
Gaustatoppen. Dette er Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn. 
I 2014 spilte Ylvis inn scener til musikkvideoen Trucker’s Hitch her. 
I Rømskog finner du Haukenestårnet (12 m høyt og DNT Hytte). 
Ligger på Haukenesfjellet som er 335 m.o.h. Tårnet er det høyeste 
punktet i Østfold. Ett annet kjent tårn er Høiås, som befinner seg i 
Halden, og rager 18 meter over bakken og 236 m.o.h.

Fugletårn
Vi har et spennende og rikt fugleliv. Ta med deg familien på 
søndagsutflukt til et fugletårn, husk kikkert! Tårnene ligger alle ved 
vernede våtmarks reservater. Er man heldig, kan man få øye på 
rovfugler som fiskeørn og sivhauk der de jakter i våtmarkene. Hvilke 
fugler man kan regne med å få se, varierer fra område til område, og 
fra den ene årstiden til den andre. Fugletårnene finnes i Eidsberg, 
Trøgstad og Marker.

Fiske
Her finnes det store mangfoldet av fiske og fiskeplasser. Her 
finner du store sjøer og elver med muligheter til å fange den 
virkelig store gjedda, eller mindre tjern og skogsvann hvor du 
kan ta både abbor og ørret. Haldenkanalen og Glomma er også 
populære plasser. Å utforske mulighetene på egen hånd er for 
mange fiskerlystne en viktig del av fisketuren.  Det finnes hele 29 
forskjellige ferskvannsfiskearter i område. Mange av artene kan 
nå rekordstørrelser, slik som abbor, lake, gjedde og en 
rekke karpefisk.

Kano
Kano kan leies flere steder i regionen, 
eller man kan ta med egen. Halden-
kanalen (80 km) med slusene er for 
mange en spennende opplevelse. 
Brekke sluser har Nord-Europas 
høyeste sammenhengende slusetrapp 
– 27 meter. Langs kanalen er det satt 
opp gapahuker og leirplasser. Gratis 
å benytte – førstemann til mølla. 
Returtransport av kanoer kan ordnes. 
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GAUSTATOPPEN
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Vi ville opp på Gaustadtoppen 
(1.883 moh.). Nede i Rjukan var det 

nesten 30 varmegrader. Vi ventet 
derfor til godt utpå kvelden med å 

snøre på oss fjellskoene.

SOLNEDGANG: Det var ikke mange som 
gikk på Gaustatoppen denne natten.
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1. MIDNATT: Lyset og de fargete skyene 
ble bare finere og finere utover kvelden.

2.FJELLET: Gaustatoppen (1.883 moh.) 
rager majestetisk over Rjukan i Telemark.

3. LUFTIG: Det er spennende å ta turen 
langs ryggen på toppen av fjellet.

Vi kjørte opp til parkeringsplassen ved Stavsro. Sola hadde 
kommet lavt på himmelen og temperaturen var betydelig 
lavere. Det veltet folk ned fra fjellet. Hundrevis av turfolk 
kom i strie strømmer ned til parkeringsplassen. Vi startet 
fotturen som «kjerringa mot strømmen.» Etter hvert som vi 
kom oppi lia ble folketrykket mindre og mindre. Turistene 
var ferdige med sin topptur for dagen.

VEIEN OPP
Fra Stavsro er det jevn stigning hele veien opp. 
Høydeforskjellen er omtrent 700 meter, men stien opp er 
brei og tydelig. Etter hvert blir det flere og større steiner, 
spesielt på den siste biten opp. Det er ganske bratt på 
slutten.
Mot toppen blir utsikten stadig finere, og du ser fjellene 
i Telemark, Buskerud og Oslomarka i det fjerne. Like før 
toppen kommer du til Gaustatoppen Turisthytte, der det 
er servering og muligheter for å overnatte (bestilling på 
forhånd). Her kan du og gå på toalettet om du har med 
deg en femmer.
Det siste stykket nordover ryggen gir flott utsikt i alle 
retninger, ikke minst over Hardangervidda som brer seg ut 
i vest.

TOPPVARDEN
Litt spektakulært og spennende blir det først når du har 
passert Gaustatoppen Turisthytte og betongplattformen og 
begynner ferden utover ryggen mot toppvarden. Det blir 
litt klatring og labyrintgåing mellom de store steinene og 
gjennom bergsprekkene.
For å komme helt til topps må man altså gå videre utover 
eggen fra Gaustadhytta og bort til toppvarden. Det er mye 
stor stein på eggen og stedvis må man bruke begge hender 
for å få støtte mellom stein- og fjellsprekker. De ca. 500 
meterne ut til toppvarden tar ca. en halvtime. Det er godt 
merket med røde T-er hele veien. 
Mange stopper og snur ved Gaustadhytta og 
betongplattformen, men da har man ikke vært helt oppe på 
toppen. Utsikten er fantastisk. Det er bare å sette seg ned å 
nyte solnedgangen.  

VEIEN NED
Det kan oppleves som friskt å gå forbi turisthytta (som 
mange stopper ved) og fortsette helt bort til toppen i 
dårlig vær og sterk vind. Turen til Gaustatoppen er en 
familievennlig topptur som passer for spreke og turvante 
barn. Turen opp tar cirka to timer, fra parkeringen ved 
Stavsro og opp til Gaustahytta.

Sola var nesten nede og det nærmet seg midnatt. Vi startet 
nedturen. Nå var det stille og folketomt. Vi var de eneste på 
vei ned fra fjellet nå. En rypeflokk på 15-20 fugler flakset 
plutselig opp. De satt midt i stien noen hundre meter 
nedenfor toppen. Et flott syn. Slikt ser man ikke om man 
går toppturen midt på dagen sammen med hundrevis av 
andre.

3
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1. TOPPVARDEN: Hit ut til toppen var det ikke mange som 
gikk. De fleste stoppet ved masta og betongplattformen.

2. BRATT: Det er godt merket, men ryggen over til 
toppvarden er noe kronglete å passere. Foto: B. Risan

2

1

GAUSTATOPPEN
Gaustatoppen (1.883 moh.) rager majestetisk over Rjukan, 
og er av mange omtalt som Norges vakreste fjell. Toppen 
er lett tilgjengelig og enkel å bestige, men byr likevel på 
Sør-Norges videste utsikt. Fra toppen kan du i klarvær se 
omtrent en sjettedel av Norge.

Årlig bestiger mer enn 120.000 mennesker fjellet, som med 
sin karakteristiske hvitstripete, langstrakte rygg er synlig fra 
store områder i Sør-Norge. Den enkle tilgjengeligheten fra 
sentrale deler av Østlandet bidrar også til å gjøre toppen til 
et populært turmål.

Den enkleste og mest brukte ruta til toppen er stien fra 
Stavsro (1.173 moh.). Parkeringsmulighetene er svært gode 
her, og i tillegg finnes det en kiosk om man skulle få lyst på 
en matbit når man kommer sultne tilbake til bilen. Stien er 
grundig T-merket og går stort sett i ur opp til toppen. Etter 
å ha gått i ca. 45 minutter, møter man et kors med tekst 
”Algirdas Lukstas-Lithuanian painter, died here 15.07.92”. 
Ti minutter senere møter man stien som kommer opp fra 
Svineroi. Videre kommer man opp på ryggen der stien 
fra Gausdalen kommer opp. Dersom man er interessert i 
kommunetopper kan man enkelt ta en avstikker sørøstover 
mot Gaustaråen. Utsikten tiltar helt til man når Gaustahytta 
og betongplattformen ved tårnet. På en klarværsdag er det 
vanskelig å ikke bli imponert over den utrolige sikten.

*Krever satellittabonnement. Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte land.  
Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og etterfølge all gjeldende lovgivning i de land der enheten skal brukes.
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Håndholdt GPS navigasjonsenhet med topokart og 
inReach® satellittkommunikasjonsteknologi*
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VILLMARKSTUR GJENNOM 
NORDLIGE ØYERFJELL

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Solskinn, varme og rekordtørre stier. Sommeren 2018 var tiden for å prøve nye 
sykkelruter i fjellet. Her er en rapport fra tre dager med telt og sovepose langs 

kjerreveier i Øyerfjellet, på østsiden av Gudbrandsdalen.

UTSIKT: Snuen, på nordsiden 
av Hafjell, gir utsikt det er 

verdt å stoppe for.
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FAKTA
Start/sluttsted: Mosetertoppen
Distanse: 88 km
Antall høydemeter: 1.650 hm
Underlag: Ca. 55 % grus, 35 % kjerrevei, 10 % 
sti
Biltrafikk: Varierer fra liten til ingen.
Hytter: Øyer fjellstyre har flere åpne buer med 
enkel innredning langs ruta er Skjelbua og 
Steinbua. Her er det sengebrisker, propankjøkken 
og vedovn. Buene står åpne, nøkkel ikke 
nødvendig.
Serveringssteder: Hornsjø hotell har enkel 
servering
Rutedetaljer og høydeprofil: 
https://ridewithgps.com/routes/27977801

1. BRA SKILTET: Når man kommer til Åstdalen, er man i 
”Birken-land” og det er skiltet bra for syklister. ”Hemmat” er 
her ensbetydende med Sjusjøen!
 
2. STEIN: Veien mellom Uksbåsen og Tauteren er av det 
grove slaget, og en av årsakene til at man bør velge dekk 
som er mer enn 40 millimeter brede på denne turen.

3. TILRETTELAGT: Flere myrpartier i Øyerfjellet er klopplagt 
og gjør det tørrere og mye enklere å ta seg fram med sykkel.

Som følge av sykkelinteressen, er en stor fascinasjon for kart, 
bare en av flere nerdete sidehobbyer som har fulgt med. Jeg 
har en hel kasse full, og jeg titter på kart stort sett hver dag. 
Noe som virkelig trigger utferdstrangen, er om jeg får øye på 
heltrukne striper, med en stiplet parallell-stripe; kjerrevei. 
Kjerrevei/traktorveier betyr langsommere, vanskeligere, men 
sjelden umulig, sykling, i bilfritt og ofte vakkert terreng. På sitt 
verste kan det være en trist ansamling av løs stein eller sand, 
veier som er skikkelig knokkelristere å sykle på. Men på sitt 
beste kan en kjerrevei være to jevne delvis gjengrodde fristende 
eventyrspor inn i det ukjente, med røsslyng og mose i en 
delikat fargerik midtstripe. Slike veier er store naturopplevelser 
og en av årsakene til at jeg aldri blir lei tursykling. 
Nordeca-kartet Øyer 1:50 000 er studert grundig, her planla 
jeg en rundtur med bruk av  mye kjerrevei, langt utenom både 
hyttebyer og serveringssteder.

MOSETERTOPPEN
Det er flere aktuelle utgangspunkt for å utforske Øyerfjellet, 
jeg valgte Mosetertoppen. Den ligger på nesten 800 moh. og 
er tilgjengelig med gondolbane eller bil fra E6 ved Øyer v/
E6. Ut fra Mosetertoppen sykler man gjennom en av Norges 
største hyttebyer, men på vei nordover mot Mosåa. Men etter 
kun et par kilometer, er det slutt på hyttene og biltrafikken, 
og man ute i ganske urørt terreng. Veien stiger slakt, etter å 
ha passert Lie-Hornsjøveien, endrer underlaget seg snart til 
en bred kjerrevei med et lettsyklet, raskt stispor nordover 
mot Rognhaugen. Underveis er det en enkel rasteplass ved 
Bottrudhaugen.

Fra Rognhaugen til Steinsetra får man en drøy stigning fra 
Korsbakken (ca. 160 høydemeter). Det er mulig å slippe mye 
av bakkene ved å følge umerket sti fra sørsiden av Kloppmyra. 
Denne er imidlertid så smal og lite sykkelvennlig at man må 
regne med å trille en god del, så det er neppe mye tid å spare 
på denne varianten.
Fra Holmsetra til Sydda skal du ikke følge turstien på kartet, 
den er en blanding av stein, myr og tett kratt og helt dødfødt 
med sykkel! Bruk skiløypa som går en snau kilometer lenger 
vest. Denne er forsøkt tilpasset sykling, blant annet med 
klopper. Den er fortsatt ujevn, men rimelig grei å ta seg fram 
på. 

STRITT FRA UKSBÅSEN
Ved nordenden av Våsjøen, etter 30 km, er det et fint uteområde 
med brygge, bålplass toalett og gapahuk. Her kan det være 
greit å ta en pause og få inn litt energi, for det venter en seig 
bakke med nesten tre hundre høydemeter før man er oppe ved 
Heratind. Fra Uksbåsen (1.040 moh.) starter kjerreveien, og 
kartet lyver ikke. Det er ikke mange biler, selv 4-hjulsdrevne, 
som ville prøvd seg her. Det er løst, mye halvstor stein og til 
dels temmelig bratt – regn med å trille sykkelen en del av disse 
bakkene. Det er også garantert bilfritt og fredelig! Utsikten 
til Goppollvannet og viddene i sør er til gjengjeld glimrende. 
Rundturen når sitt høyeste punkt, 1.140 moh., like sørøst for 
Heratind.
På vei ned mot Tauteren seter forsetter veien å være veldig 
ujevn. Min hybridsykkel med stiv gaffel og 40 millimeters 
dekk ble i skrinneste laget, og det ble stedvis enda mer trilling. 

1
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ØYERFJELLET
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UTSTYR
Traseen har en rekke stigninger, særlig fra Våsjøen 
på kjerrevei mot Høgtind, så jeg ønsket lav vekt. Jeg 
brukte et Bike2-telt fra McKinley og Exped synmat UL 
7 liggeunderlag, som både er lette og tar lite plass. 
Med langtidsvarsel som lovte temperaturer over 25 
grader, var det heller ikke nødvendig med varme plagg. 
Resultatet var at jeg klarte meg uten frontvesker, bare 
der sparte jeg 1,25 kilo. Gode bremser og dekk som 
ikke er nedslitte er viktig for terrenget man møter på 
denne runden. 

Ingen steder å handle mat underveis, du må være 
selvforsynt.

1. TELTPLASS: Leir ved Gyritjønnet på Øyerfjellet, 1.100 meter over 
havet, med deler av Ringebufjellet i bakgrunnen.

2. FINE FORHOLD: Øyerfjellet byr på mye grom sykling på tørre, lett 
tekniske og garantert bilfrie veier.

For å kunne campe ved et vann, tok jeg en avstikker en drøy 
kilometer nordøstover til Gyritjønnet, også på kjerrevei. Etter 
en varm og svett dag, begynte endelig temperaturen å synke 
ved solnedgangen. Jeg ble sittende i det svinnende rosa lyset 
og undres. Her hadde jeg syklet en hel dag i en lett tilgjengelig 
fjellnatur. På mange måter et superområde for sykling og 
lett vandring. Likevel hadde jeg ikke sett et menneske siden 
hyttene ved Hafjell. Kanskje forklaringen er dagens turfolk 
mener fjellene her er for udramatiske og ikke tar seg bra nok 
ut på instagram? 

TURENS HØYDEPUNKT
Turen videre østover mot Jogrimslia, Skjelbua og Steinhytta 
neste dag er en opplevelse. Strekningen er relativt flat og holder 
seg rundt tusen meters høyde. Underlaget er en underlig miks, 
verken vei eller sti, mest noe midt imellom. Stedvis ujevnt, 
andre steder supersmooth med et eller to smale spor på tørr 
jordbunn. Terrenget kan nok stedvis være ganske fuktig og 
smågrisete under en normal sommer, nå er gjørmepartier og 
mange bekker tørket helt inn, til og med flere av myrene. 
Fra Øyer turlags Steinhytta, er det en kort avstikker opp til 
Lyngkampen (1.187 moh.), den høyeste toppen i Øyer. Med 
tursykkel er det utelukket å trå seg opp hit, jeg legger i stedet 
kursen rett sørover, mot Bøsetra. 
Dette strekket blir turens høydepunkt. Jeg følger en ganske 
bred sti, nesten uten stigninger, kilometer på kilometer i åpent 
fjellterreng. Noen steder litt stein og jeg kunne ønsket meg 
bredere dekk, men i det store og hele klarer hybridsykkelen seg 
bra. Denne formen for lett cruisende terrengsykling og flow er 
akkurat det eventyret jeg jakter etter. Ikke spesielt hardt fysisk, 
men mentalt må man være helt til stede, særlig når det går litt 
fort.

DEILIG TURMODUS 
Det skjer noe merkelig i slike gyldne friluftsøyeblikk, og jeg 
vet jeg ikke er alene om å erfare det. Man kommer inn i en 
flytsone der kroppen går på fullautomatikk uten å bli sliten, 
sanseapparatet går på turbomodus, tankene flyter lynraskt og 
vilt, helt uten motstand og det kjennes som tiden opphører å 
eksistere. Har man holdt på i et minutt eller en time? Er det 
mandag eller tirsdag? Spiller ingen rolle – man bare er, og det 
kjennes godt. 
Slike øyeblikk er vanskelig å planlegge, men for mitt 
vedkommende skjer det kun når jeg er alene, i aktivitet, og når 
tankene får rulle avgårde uten avbrytelser og støy. 

Det kjennes nesten som en nedtur når jeg kommer til Bøsetra 
og grusvei, det blir litt som å møte hverdagen igjen. Det som 
står igjen er en lang nedoverbakke til Åstelva der jeg camper 
på vestsiden av elva. Jeg leter etter et sted der morgensola ikke 
vil steke teltet og ødelegge søvnene jeg kjenner at jeg trenger. 

Siste dag går nedover til Åstbua, hvor det starter lange 
motbakker til Hornsjø og Knidalen, før lange, raske strekk går 
mot Nedre Moksjø og til startpunktet ved Gondoltoppen. 
Tørst, noe solbrent, passe sliten, en del knottbitt rikere. Og en 
ny drøm om å se andre veier og stier i Øyerfjellet – men da på 
litt fetere dekk….
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PAKKELISTE 
FOR SYKKELTUR 
MED OVERNATTING
Hva skal man egentlig pakke for en sykkeltur? Med dagens store 
sykkelvesker kan man få med seg «alt», av både nyttig mindre nyttig 
turutstyr. Går du for «alt-skal-med» og mye luksus, eller for den 
gramgjerrige og nøysomme minimalist-stilen? Her noen tips til deg 
som skal pakke for sommerens korte eller lange sykkel-ekspedisjon.

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Øyvind Wold har sammen med Lars Erik Sira skrevet «Langtur på 
sykkel i Norge – en guide til planlegging og gjennomføring». Her tas 
det opp temaer som pakking, bekledning, valg av sykkel, dekk, utstyr, 
rutevalg, kart, telting, turmat, tips for bedre turbilder, 5-på-topp-lister, 
og mye mer. 

Du står med tomme sykkelvesker og lurer på hva du bør/må ha med 
på sykkelturen du er invitert med på. De gode nyhetene er at du 
sannsynligvis kan klare deg med mye av turutstyret du allerede har 
fra før, og få en flott sykkeltur. De «dårlige» nyhetene er at om du 
blir bitt av sykkelbasillen vil du sannsynligvis få lyst på en del nytt 
utstyr…  
Det spennende med sykling er at to turer aldri er helt like og 
derfor finnes det ingen pakkefasit. Helt generelt er sykling i Norge 
ganske kupert, og det lønner seg derfor å tenke på lav totalvekt på 
bagasjen så man ikke mister kreftene og motet i stigningene. Telt, 
liggeunderlag, sovepose og klær er særlig aktuelle felt der både vekt- 
og volumreduksjoner virkelig kan monne. 

Denne utstyrslista er ment som et utgangspunkt for sykling i Norge 
i sommersesongen, sånn omtrent fra midten av mai til slutten av 
september. Den er rangert etter antatt vekt, med de tyngste tingene 
først. 
Jeg får plass til alt dette nedi to 23-liters Ortlieb sykkelvesker som 
henger på bagasjebrettet. Teltet + fotostativet spenner jeg fast oppå 

brettet. Lista er kun ment som en idé-bank og noen tanker rundt 
utstyr som funker for meg. Kanskje noe passer for din tur også?
Du står med tomme sykkelvesker og lurer på hva du bør/må ha med 
på sykkelturen du er invitert med på. De gode nyhetene er at du 
sannsynligvis kan klare deg med mye av turutstyret du allerede har 
fra før, og få en flott sykkeltur. De «dårlige» nyhetene er at om du 
blir bitt av sykkelbasillen vil du sannsynligvis få lyst på en del nytt 
utstyr…  

Det spennende med sykling er at to turer aldri er helt like og 
derfor finnes det ingen pakkefasit. Helt generelt er sykling i Norge 
ganske kupert, og det lønner seg derfor å tenke på lav totalvekt på 
bagasjen så man ikke mister kreftene og motet i stigningene. Telt, 
liggeunderlag, sovepose og klær er særlig aktuelle felt der både vekt- 
og volumreduksjoner virkelig kan monne. 

Denne utstyrslista er ment som et utgangspunkt for sykling i Norge 
i sommersesongen, sånn omtrent fra midten av mai til slutten av 
september. Den er rangert etter antatt vekt, med de tyngste tingene 
først. 

Jeg får plass til alt dette nedi to 23-liters Ortlieb sykkelvesker som 
henger på bagasjebrettet. Teltet + fotostativet spenner jeg fast oppå 
brettet. Lista er kun ment som en idé-bank og noen tanker rundt 
utstyr som funker for meg. Kanskje noe passer for din tur også?
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 HVAI  KOMMENTAR 

 MATI Mat er både drivstoff og trivsel og noe som både veier en del og fort fyller en halv sykkelveske. 
Gå for mat som ikke trenger nedkjøling og som gir mye energi pr 100 gram. Potetgull, havregryn, 
pasta, energibarer, cookies, sjokolade, lomper, nøtter og rosiner er bare noen eksempler. 
Margarin på flaske er ikke ideelt, men bedre enn i en margarinpakke. Småbokser med syltetøy, 
leverpostei og makrell i tomat er ellers fine til tur-frokoster. Tubepålegg funker supert så lenge det 
ikke er for varmt. 
Er du på en tur der du kan få handlet mat daglig, klarer du deg med lite mat i veskene underveis 
på etappene. 

 TELTI Selv om du er alene på turen, kan et lett to-mannstelt være aktuelt, det gir større plass til å ha 
bagasje/vesker og mat inne i telt/fortelt, som regel også litt ekstra innvendig høyde.
Du bør ha litt erfaring med teltet før du drar på en lengre tur, slik at du kjenner styrkene/ 
begrensningene på forhånd. Egne, lette, telt til sykkelturer er å få kjøpt. 

 SOVEPOSEI Siden sykkelvesker har begrenset med plass, ikke tenkt kun vekt – se også på soveposens volum 
i sammenpakket tilstand. En pose med komforttemperatur på null til tre-fire varmegrader vil holde 
for de flest sommerturer. 

 STORMKJØKKEN/BRENNERI Med erfaring finner du ut hvor få kjeler og hvor mye brennstoff du trenger for en gitt tur. Er du 
opptatt av vekt, kan én kjele duge både til grøt, kaffe og middagslaging! 

 LIGGUNDERLAGI Det er til dels stor forskjell på vekt og volum på underlagene som finnes. Oppblåsbare utgaver 
finnes ned til bare fire-fem hundre gram og tar veldig lite plass i veska i sammenrullet tilstand. 

 VERKTØYPOSEI Ekstraslange, minipumpe, dekkspaker, lappesaker og et lite multiverktøy er minimumskrav 
på en sykkeltur. Skal du på en tur over mange dager bør du i tillegg ha med ekstraskruer til 
bagasjebrettet, plaststrips i forskjellige lengder (kan feste/fikse mye), og en liten oljekanne med 
tett skrukork. 

 YTTERPLAGGI Gå for lette kroppsnære skallplagg, gjerne med ventilasjonsmuligheter under armene/ på 
lårsiden. Husk å re-impregner dem om det er lenge siden de har vært i bruk. 
Votter eller fôrede varme hansker + en tynn lue er lurt om man skal til fjells. Er du usikker på om 
fottøyet ditt er vanntett, kjøp overtrekks-gamasjer for sykling, veier bare rundt hundre gram pr par. 

 MELLOMPLAGGI Diverse varianter av tynne fleecejakker har egenskap at de tåler litt regn og vind, de er fine som 
mellomplagg på kalde dager, eller som ytterplagg i temperaturer rundt femten grader. 

 BRUKSPLAGG UNDER SYKLINGI Her er det litt smak og behag, mitt favorittplagg er knelang shorts utenpå sykkelbukse m/padding. 
Lette Zip-off turbukser er et bra alternativ på litt kjølige dager.
På overkroppen er en teknisk trøye/sykkeltrøye utenpå en tynn ulltrøye bra på temperaturer fra 
rundt 13 til 19 varmegrader. En tynn vindjakke utenpå dette igjen er bra for dager med litt lavere 
temperaturer. En vindvest veier lite, og kan være aktuell når man sykler hardt, og det blir akkurat 
litt for varmt med en vindjakke. 

 SOVEPLAGGI Et sett med langt superundertøy eller tynt ullundertøy. Ikke strengt nødvendig, men varmer litt 
ekstra, gir en liten luksus-følelse og er med på å holde soveposen renere og freshere. 

 TOALETTSAKER + HÅNDKLE Små reiseutgaver av hygieneartikler og håndkle kan gi en bra reduksjon i både vekt og volum. 

 KART Et bil- eller turistkart over et større område er alltid nyttig, både før turen og underveis. De 
gir oversikt over veinettet og masse info, om for eksempel overnatting, serveringssteder, 
utsiktspunkter, tunneler, severdigheter, badeplasser etc. Et kart i mindre målestokk, f. eks i 
Norges-serien 1:50 000 er mer detaljert og er særlig handy om man har planer om å følge stier 
eller en kjerrevei. 
Noen tar bilder av kartene sine før tur, for å slippe å dra på dem. 

 SMÅSAKER TIL FRONTVESKAI Litt frukt, energibarer, korte + lange sykkelhansker, solbriller, papirtørk, kanskje refleksvest om du 
vet at du stedvis skal ut på veldig trafikkert vei eller gjennom en tunnel. 

 SMÅSAKER TIL SYKKELENI Ekstra kjedeledd, kjedekutter, eikestrammer og et par ekstra eiker. Jo lengre og hardere du 
sykler, jo større er sannsynligheten for at noe på sykkelen skal ryke. Liten front- og baklykt er 
viktig om du skal sykle gjennom tunneler. Liten lås, om du skal sove på campingplass/hytte. 

 DIVERSEI Fotoutstyr, mobiltelefon, ladere til kamera og mobil, drivstoff til brenner, fyrstikker, tørkesnor for 
klær, kopper, bestikk, liten fille til å tørke olje og skitt av sykkelen. 

 VANNI Hvor mye vann du trenger er avhengig av blant annet temperatur, vind og intensitet  på syklingen, 
det er uansett ikke bra å gå tom for drikke. Ofte har jeg 0,7 liter på sykkelen og 1,5 liter i reserve 
i veska. Tips: bruker du en ekstra svart plastflaske på sykkelen, vil sola varme opp vannet, og du 
har deilig lunkent vann å dusje med til kvelden! 
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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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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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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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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.
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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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SYLAN
- BRATTE OPPLEVELSER I SKANDINAVIAS HØYESTE GRENSEFJELL
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MOT SVERIGE: 
Utsikten inn 

mot Sverige er 
fantastisk. Dette er 
Sylan-Bealjehk på 

sørsamisk. På svensk 
side har Handöldalens 

sameby sitt reinbeiteland 
og på norsk side er det 
Saanti sijte. Her møtes 

fjellopplevelser, kulturhistorie 
og samisk kultur. Ved all 

ferdsel i reinbeiteland er det 
viktig å ha hunden i band.
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TEKST OG FOTO: MATTIAS JANSSON

Sylmassivet reiser seg som en solid, spiss grenserøys i det 
ellers relativt slake og vakre landskapet i det østre Trøndelag. 
Her er det smale egger, breer og rygger ut i mange retninger 
fra de tre 1.700-meterstoppene som finnes her.
Selve Storsylen ligger midt på den norsk-svenske grensen og 
rager 1.762 meter over havet. Utsikten er fenomenal med lang 
horisontlinje 360o rundt, og man ser topper og fjell langt inn i 
både Sverige og i store deler av Midt-Norge. I dette området ble 
det trent for ekspedisjoner til Mt. Everest i 1987, og her ble det 
holdt alpine klatrekurs allerede i 1936. Den alpine tilstedeværelsen 
er stor med topper, klyveturer og ryggtraverser for enhver smak. 
Bli med på en opplevelse i Sylan. Nå er det din tur til å oppleve 
et alpint eventyr.

ALPINE TERRENGFORMER
Opp fra de Øst-trønderske viddelandskapene reiser det seg 
plutselig en massiv fjellformasjon med bratte topper og med breer 
som fortsatt graver seg inn i fjellsidene. På sørsamisk heter fjellet 
«Bealjehkh» som betyr «de som er forsynt med ører». Dette er et 
flott navn og sett fra Tydal så ser man de to spisse toppene Storsylen 
og Storsola stikke opp som to ører fra fjellet. Landskapsformene 
og geologien er spesiell i Sylan. Sylmassivet består i hovedsak av 
den mørke bergarten amfibolitt. Dette er en hardere magmatisk 
bergart som gjennom tiden har stått imot både istider samt bre-
og vannerosjon som kan forklare de spisse toppene som fortsatt 
står igjen. På enkelte steder er det kalkrik grunn som får antall 
plantearter til å blomstre opp. For en botaniker så er områder 
rundt Herrklumpen ved Sylstasjonen, samt ved Bandaklumpen 
og Storsola i nærheten av Nedalshytta fine steder. I skråningene 
sør for Bandaklumpen og innunder de bratte partiene av Storsola 
som vender mot sørvest finnes kalkførende kvartsskifer som 
forårsaker store forekomster av reinrose med massiv blomstring 
i månedskiftet juni-juli.

VANNSKILLENES OMRÅDE
Rundt dette området og innenfor relativt korte avstander fra 
Sylmassivet finner vi dreneringsgrensene mellom fem store 
vassdrag, tre på norsk og to på svensk side. I området ved 
Storsylen starter elva Enan som hører til Indalsvassdraget og som 
ender ut i Bottenviken via Indalsälven, samt Nea som renner 
ut i Trondheimsfjorden. Litt lenger sør og dels vest starter både 
Ljusnan, Glomma og Gaula som alle er store vassdrag. 
Fra de høyeste toppene ser man ut over flere større og mindre 
sjøer, både naturlige som Syltjønna, Ånnsjön og Femunden, 
samt oppdemte kraftmagasin som Sylsjön, Ne- og Essandsjøen. 
Området har vært sørsamenes område for reindrift i lang 
tid og idag er det Saanti Sijte (Essand Reinbeitedistrikt) og 
Handölsdalens sameby som er i området. På vårvinteren og på 
sommers tid er det ikke uvanlig å ha nærkontakt med beitende 
rein. Det er da viktig ikke å forstyrre dyrene og hunder må holdes 
i band.

FJELLTURISMENS BARNDOM
Fjellturismen startede på norsk side på 1880-tallet og Syltoppen 
ble besteget allerede i 1885 av to nordmenn. Samtidig ble 
jernbanen bygget mellom Østersund og Trondheim (satt i drift 
1881), hvilket åpnet opp for turisme i Sylan fra sør i Sverige. 

1

2
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Nedalen gård startet å ta imot turister sommeren 1889. Området 
har dog vært besøkt fra folk utenfra i uminnelige tider. Fra 
1031 og frem til reformasjonen i 1537 var det vandringer av 
pilegrimer fra Mælardalen i Sverige, gjennom Skarddøra til Olav 
den helliges grav i Nidaros, nåværende Trondheim. Dette var en 
lang og strabasiøs vandring under harde kår. Idag er denne leden 
gjenskapt som en historisk St. Olavveg med navnet Romboleden. 
Området var vanskelig tilgjengelig i starten, og var et ytterst 
upåvirket område fra menneskenes side. Dette var en av grunnene 
til at et større område på norsk side i Nedalen ble fredet allerede i 
1917. I utgangspunktet var det plantelivet som ble vernet, senere 
er det blitt utvidet til generelt vern som landskapsvernområde 
med unntak for Nesjøen som er oppdemmet..

HYTTE- OG RUTENETT
Det norske rutenettet med både sommer- og vinterruter er 
tett knyttet til tilsvarende rutenett på svensk side av grensen. 
Sylanområdet er i praksis en fjellvidde og det bærer stiene preg av. 
Forbindelsene mellom hyttene går i rolig og slakt terreng uten de 
store høydeforskjellene. De nærmeste turistforeningshyttene til 
Sylmassivet er Nedalshytta (betjent) og Sylstasjonen (selvbetjent), 
og litt lenger i fra har vi også Storulvån (betjent), Helags 
(selvbetjent), Blåhammarstugan (betjent) og Storerikvollen 
(betjent). 

DAGSTURER I SYLAN
På norsk side har vi hyttene Nedalshytta og Storerikvollen. 
Disse er åpne med beverting i sommer- og påskesesong samt 
selvbetjening resten av året. Vinterstid er det permanent merket 
løype fra Stugudal respektive Ås i Tydal. Sommers tid er det 
grusvei uten bom inn til Nedalshytta, samt bomvei og 4 km 
vandring til Storerikvollen. Les mer på www.tt.no.
På svensk side er det bilvei frem til Storulvåns fjellsstasjon som 
drives av STF, Svenska turistforeningen. Denne bilveien kan 
være stengt i kortere perioder om vinteren grunnet dårligt vær 
eller reinsdrift sent på våren. Kontakt Storulvån for aktuell 
informasjon.
Herfra er det 16 km lang sommer- og vinterløype fram til 
Sylstasjon som er åpen og betjent i sesongene.
Med Nedalshytta som base kan du ta deg opp til toppen av 
Storsylen langs merket sti, en ambisiøs tur med rundt 1.000 meter 
stigning. I 2012 ble også Storsola, nabotoppen til Storsylen, gjort 
mer tilgjengelig ved at ruta opp til toppen ble vardet for første 
gang. Dette er spektakulære turer. Litt mindre krevende er turen 
opp til Bandaklumpen, naboen til Storsylen. Avstanden mellom 
Nedalshytta og Sylstasjonen er ca. 20 km langs merket sti, enten 
du tar den nordlige eller sørlige ruta. 
Blant de spisse toppene i Sylmassivet finnes det mange turer som 
er bratte og gir en alpin utfordring. Flere av dem er krevende og 
man trenger alpin kunnskap og utstyr som tau samt klatre- eller 
skredutstyr.  
Det finnes også flere ruter som er litt mindre eksponert. Jeg 
ønsker å gi deg et tips på en tur som gir en alpin opplevelse, men 
samtidig er relativt trygg og som introduserer Sylmassivet på en 
spennende måte.
Husk at Sylan er et vakkert område men kan være værutsatt med 
stormer og fallvinder fra fjelltopperne. Ferdsel i høyfjellet krever 
både erfarenhet, kunnskap og utstyr. Vis hensyn til dyrelivet og 
bidra til lokal bærekraft gjennom å trå varsom frem.

SYLAN

1. GLEDE: Storsylen er et av 
førstevalgene for topptur i Midt-Norge. Fjellet 
lokker og gleder.

2. FJELLMASSIVET: Sylan er dekket av flere 
isbreer og er en massiv grenserøys mellom 
Norge og Sverige. Syltoppen har lokket 
alpinister til toppturer siden 1800-tallet.

3. STUPBRATT: Ryggen opp mot Storsola 
blir smalere jo høyere opp vi kommer. Olav 
Aune fra Oslo klyver opp den bratte ura. 
Dette er før vi kobler på oss tau for den siste 
klatringen. Til høyre venter et stup på 100 
meter over breebunnen.

3
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DEN LILLE SYLTRAVERSEN
Denne turen tar deg over to av de tre høyeste toppene i 
Sylan. Du får klyve opp topper, balansere på smale egger, 
se Sylbreen på nært hold og oppleve den gode følelsen av 
at det begynner å bli bratt under fjellstøvlene.

En av de mest legendariske turene i Midt-Norge er 
«den store Syltraversen». Denne krever dog både 
klatring og rappellering hvilket kan begrense mange. 
På den lille Syltraversen så unngår man dette ved å 
starte fra den andre siden (du går fra nord til sør) og 
vandrer opp på Lillsylen (1.705 moh.) og Storsylen 
(1.762 moh.) etterpå. Start kan skje fra Nedalshytta 
eller Storerikvollen (litt lengre tur). Vandre inn mot 
Syltjønna og passer bekken fra Syltjønna på egnet 
sted, straks under 1.000 meters koten (ta hensyn til 
vannføring og usikre snøbruer). 

Ta av i retning nord-øst og vandre opp skråningen 
mot Nordsylen (1.523 moh.) i en bue. Her oppe er 
det mye stein og ur men også noen flatere partier 
med sva. Ta gjerne en stans for å få igjen pusten og 
nyt det vakre Tydalslandskapet med alle sjøene. Fra 
Nordsylen fortsetter vandringen litt opp og ned til 
mellomtoppen på 1.616 moh. Bratt ned på høyre 
hand ser man den flotte U-dalen med Syltjønna i 
bunn. På venstre hand ser man to tydelige bregravde 
nisjer nedover fjellsiden. Opp mot 1.616-toppen 
blir det litt smalere og etter dette er det en smal 
egg opp mot Lillsylen. Denne kan oppleves som 
eksponert og luftig for enkelte og det kan være lurt 
å klyve varsomt. 

Oppe på toppen av Lillsylen (1.705 moh.) er det 
en flott utsikt ut over landskapet, vi er nå på svensk 
side om grensen. Fra toppvarden er det bratt ned 
noen hundre meter og traversen fortsetter med en 
bratt nedstigning mot mellomtoppen og skardet 
mellom Lill- og Storsylen. Dette partiet krever 
klyving og litt smidighet. Vel nede i skaret så holder 
man litt sør og møter etter hvert den merkede stien 
opp fra Syltjønna. Etter litt slak motbakke og noen 
fine sva med utsikt over Sylbreen, så tar turen en 
bratt vending og det er bratt gåing og lytt klyving 
opp fjellsiden og på noen steder er det kraftig ur. 

På slutten av klyvingen kommer man opp til 
grensesvarden (1.743 moh.) som balanserer på 
kanten av stupet ned mot Sylbreen.  Denne varden 
markerer grensen mellom Sverige og Norge og et 
kliv til siden så er dere tilbake i Norge igjen. Nå 
venter en spennende vandring på den relativt smale 
ryggen opp mot selve Syltoppen. 

Opp på toppen så kommer man ikke lengre. Ryggen 
brytes brått av ned med «Sylhammeren», som er et 
klatreparti som krever tau. Nå er det bare å nyte 
utsynet over dette mektige fjellpartiet. Selv har jeg 
vært på toppen snart 120 ganger og jeg blir aldri lei 
det vakre landskapet. Ikke en tur er den andre lik og 
Storsylen kan man nærme seg fra så mange kanter, 
både med og uten tau. 

Fra Storsylen ser vi ut over ryggen mellom Storsola 
og Syltoppen. Litt lengre sør ser man Helagsfjellet 
med 1.796 moh. Dette er det høyeste fjellet i Sverige 
sør for Polarsirkelen og der ligger Sveriges sydligste 
bre. Etter toppen så vandrer man den merkede stien 
tilbake igjen og viker av ned mot Syltjønna. På slitne 
bein går man ned ura og grusåsene ned til tjønna der 
det er godt med en rast inne turen går videre ned til 
en av turistforeningens hytter. Turen fra Nedalshytta 
er ca. 24 km lang og ca. 1.000 høydemeter i stigning. 
Utstyrsmessig holder det med normalt utstyr for 
høyfjellsvandring, på disse høgdene kan det bli 
snøvær selv om sommeren og vinden kan tidvis bli 
hard. Ta med gode klær, vindduk, førstehjelpspakke 
og følg med på værmeldingen.

Alternative ruter: Gå nord rundt Lillsylen og opp 
i dalgangen mot Vaktklumpen. Gå opp på Lillsylen 
fra nord-øst, kun bratt gåing. Ved dårlig vær kan 
Storsyltoppen sløyfes og man kan gå ned stien fra 
sadelen ned til Syltjønna langs normalruten.  
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TIL TOPPS: Tåken senker seg plutselig 
og Storsylen dykker frem fra tåka 

mens Johannes Moxness fra 
Trondheim klatrer til topps 
på pinakelen på Sylryggen 
under vår klatretur på den 

store Syltraversen.
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TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det er ikke lett å sette opp en 
pakkeliste som fungerer for alle og 
under alle forhold. Man må hensynta 
årstid, værforhold, varighet på turen 
og hvor du skal overnatte. Det finnes 
ingen fasitoppskrift, men en del ting er 
helt nødvendig å ha med seg. Denne 
pakkelista gjelder for lang sommertur 
med minimum tre overnattinger i telt. 
Er det flere som er sammen på turen, 
er det greit å fordele en del av utstyret, 
som telt, teltstenger, gassbokser, 
brennere.

KLÆR:
 @ Ullklær; langarma, kortarma, longs, ulltruse
 @ Skalljakke og bukse
 @ Votter, lue ekstra ullsokker og buff
 @ Regnklær
 @ Fjellsko
 @ Shorts og t-skjorte

UTSTYR:
 @ Stor ryggsekk 60-100 liter
 @ Telt eller gapahuk
 @ Sovepose og liggeunderlag
 @ 3-4 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
 @ 2 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, nøkler, penger
 @ Brenner, gassbokser og fyrstikker
 @ Kjel og stekepanne
 @ Tallerken, bestikk, kopp
 @ Solbriller
 @ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
 @ Vannflaske
 @ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
 @ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, håndduk, flottpinsett
 @ Fiskeutstyr: lita teleskopstang og ei eske med småsluker
 @ Kart og kompass
 @ Myggspray
 @ Tau, kniv og multiverktøy
 @ Sportstape, gnagsårplaster og førstehjelpsutstyr
 @ Mini kamerastativ
 @ Dokumenter og kortholder
 @ Hodelykt og ekstra batterier
 @ Dopapir og fyrstikker i plastpose

MAT:
 @ Ta sikte på å fiske mye av middagsmaten selv
 @ Frysetørket turmat
 @ Brød og porsjonspakker med pålegg
 @ Rett i koppen
 @ Nøtteblanding
 @ Kaffe og/eller te
 @ Sjokolade
 @ Noe sterkt og godt i glasset
 @ Øl og/eller vin 

PAKKELISTE; LANG FOTTUR  FRILUFT

PAKKELISTE FOR LANG 
FOTTUR OM SOMMEREN 
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N a n s e n

www.nansensport.no

«Målet alene var ikke det 
viktigste for Nansen. Det var 
turen og opplevelsene som 
drev ham.»

- O. Nicolai Nansen

Friluftsbekledning 
eksklusivt fra Nansen

Nansen caps, 175,-
Nansen Imle Mellomlagstrøye, kr 385,-

Nansen Skjåk Turbukse, kr 960,-
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JAKTEN PÅ 
STORØRRET

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

SOLOPPGANG: 
Morgenstemning 

i Tundradalen.
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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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FRILUFT  FOTOGALLERIET

1. RØD I KJØTTET: Flott kvalitet på 
fisken i Grønvatnet og i Vuluvatnet.

2. FIN FANGST: Flott ørret på 0,5 kg 
tatt med flue i Tundra. Denne bød på 
en god kamp i den sterke strømmen.

3. SOL OG SNØ: Sottjønnin med 
Tundradalskyrkja i bakgrunnen.

1

2
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Vi har tatt turen til en av Norges minst trafikkerte og mest 
spektakulære fjellområder for å jakte på storørreten. Vi har 
testet høgfjellsfiske øverst i Ottadalen. 

Her i Skjåk kommune er det rikelig med muligheter for 
jakt etter grov fjellørret. Mulighetene spenner fra fiske i 
Ottaelva til småelver og vann opp mot 1.700 moh. Vi 
har testet noen av godbitene i dette relativt folketomme 
området.

Breheimen nasjonalpark dekker hele vestlige og sørlige 
del av kommunen. Området karakteriseres av høye fjell 
og spektakulære breer. Vi startet i vest og tok turen over 
Raudalsvatnet i båt og fisket oss opp mot nedre og Yste 
Leirvatnet. 

OVER FJELLET
I området rundt Sota seter er det muligheter både for den 
som vil ha lett tilgjengelig fiske og for den som orker å 
klyve litt for å komme seg til enda mer spektakulære 
fiskeområder. Nede i dalen ligger fiskerike Liavatnet og elva 
Stilla og Mysubuttdalen. Vi tok i stedet turen over fjellet 
mot sør og fisket i Sottjønnin og i selveste Tundradalen. 
Her i Tundradalen er det beste fisket i lengst 

oppe i dalen da brevann grumser til elva i de nedre delene. 
I Tundradalstjønnin går det visstnok virkelig storørret. 
Den er der enda…

Den siste dalen i Skjåk som skjærer seg gjennom 
Breheimen er Lundadalen. Her ligger Lundadalsvannet 
en to timers marsj fra parkeringen nederst i dalen. Et 
fantastisk fiskevann og flott elv både for sluk og fluefiske!

FOLKETOMT
På nordsiden av Ottaelva ligger Reinheimen. Her er 
landskapet preget av høyfjellsplatåer opp mot Tafjorfjella. 
Reinheimen er nok en av de mer folketomme områdene i 
søndre deler av landet.

Med utgangspunkt ved Grotli testet vi områdene rundt 
Grønvatnet og hele Vuludalen. Når en leier hytte av Skjåk 
allmenning er det med båt og muligheter for å sette garn 
(også for utenbysboende). 

3
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AUGUST MÅNED
Å fiske ørret i elver og vann omkranset av isbreer og høye 
fjell er spesielt. Breheimen og Reinheimen byr på fantastisk 
natur og enestående ørretfiske. Det er lurt å drøye turen 
til juli/august da dette er høyfjellsområder. Du kan raskt 
komme til isdekte vann om du går til de høyeste områdene 
i juli måned. Vent til august.

Skjåk allmenning har ikke mindre enn 19 enklere buer til 
utleie som ligger idyllisk plassert nært noen av de flotteste 
fiskeområdene. Dette gjør at det er enkelt å leve godt også 
for den som ikke foretrekker telt. Med noen av hyttene 
følger det også båt og muligheter for garn og oterfiske.

FISKETIPS
Av fiskeutstyr har vi gode erfaringer med både sluk og 
spinnere. Favoritter hos oss er sølvfarget «Meps nr 3», «Dirty 
Harry» og god gammeldags «Møresild» i ulike størrelser. De 

senere årene har jeg testet ulike wobblere med godt hell. 
Av fluer fungerer standardfluer som «Zulu» og «March 
Brown». Men mine favoritter er «Superpuppan» og noen 
egenkomponerte herligheter.

Mange av turene i Skjåk er skikkelig høyfjellturer. Det er 
helt avgjørende å ha med klær til å tåle temperaturer ned 
mot null grader, selv på sommeren. 

PLANLEGGING
Skjåk har virkelig gode informasjonssider om fiske- og 
jaktmulighetene i Breheimen og Reinheimen. Det beste 
stedet å starte er: www.skjak-almenning.no 

IDYLLISK: Fiske i elva mellom Leirvannene.
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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.

ANNONSER
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“Et helt suverent produkt,
det får vår beste anbefaling.”
- Digital FOTO

Ta vare på ferieminnene 
i en testvinnende CEWE FOTOBOK
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499,-
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5.199,-
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Lær å lage mat på bålet av en av Norges mest erfarne 
villmarkskokker. Kirsten Winge priser våren med 
denne turvennlige kokeboken hvor hun har samlet 
30 fristende oppskrifter på mat som kan tilberedes 
over åpen ild – alt fra frukt og grønnsaker, til kjøtt, 
fisk og bakverk.
 
Med denne boka, som glir lett ned i sekken, vil 
forfatteren inspirere alle som liker å kose seg rundt 
bålet med familie og venner. Kirsten Winge er et ekte 
friluftsmenneske og har mange gode tips for sikker 
og effektiv bruk av bål og bålglør som varmekilde 
for matlaging.

Kokeredskapene hun benytter spenner fra panne, 
kjele, gryte og vaffeljern til steking på skiferhelle. Hun 
viser deg også hvordan du skal bruke en kokegrop 
med illustrasjoner steg for steg fra du tar spaden fatt 
til maten er klar. Hun gir deg også råd om valg og 
organisering av bålsted. Lover, regler og praktiske tips 
om fyring har også sin naturlige plass i boka.
 
Kirsten Winge er biolog og har et nært forhold til 
naturen. Hun er en ivrig sanker av naturens råvarer, 
og en erfaren villmarkskokk. Kirsten har gitt ut en 
rekke prisbelønte kokebøker og i 2015 ble hun tildelt 
Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris. Winge er fra 
Trondheim og bor i Trysil.
 
Arne Nohr er født og oppvokst i Trysil og har tatt 
alle bildene i boka. Han er pensjonert yrkesoffiser, 
småbruker og jeger med 45 års erfaring fra storviltjakt. 
Han er også matentusiast og prøvesmaker.

Boka koster kr 149,-. 
Mer info: www.vigmostadbjorke.no

PENSUM

LAG MATEN UTE
“Et helt suverent produkt,
det får vår beste anbefaling.”
- Digital FOTO

Ta vare på ferieminnene 
i en testvinnende CEWE FOTOBOK

japanphoto.no • cewe.no

SanDisk SD 64GB
499,-

Tananger Alu str. 30x40
179,-

Sony Cyber-shot HX99
5.199,-

DPNR3LHJTV

Når du kjøper kamera hos 
oss får du med verdisjekk på
CEWE FOTOBOK! Verdi 349,-

OSLO: Byporten Shopping • Bogstadveien 23 
            Lambertseter Senter • Tveita Senter 
BERGEN: Laguneveien 1 • Starvhusgaten 2B 
DRAMMEN: Nedre Storgate 5 
FREDRIKSTAD: Farmanns gate 1 
HAUGESUND: Haraldsgata 94 
JESSHEIM: Jessheim Storsenter 
KRISTIANSAND: Henrik Wergelandsgate 11  

 KVADRAT: Kvadrat Kjøpesenter 
 LILLEHAMMER: Storgata 61
 MOSS: Dronningens gate 16  
 PORSGRUNN: Storgata 125 
 SANDNES: Langgata 15 
 SANDVIKA: Sandvika Storsenter
 SKI: Torgveien 4 
 SKIEN: Lietorvet

STAVANGER: Søregata 22-24 
STRØMMEN: Stasjonsveien 6 
TRONDHEIM: Munkegata 35 • City Lade 
TØNSBERG: Fayesgate 5 
TROMSØ: Jekta Storsenter

Du kan også finne oss på 
japanphoto.no • cewe.no

“Et helt suverent produkt,
det får vår beste anbefaling.”
- Digital FOTO

Ta vare på ferieminnene 
i en testvinnende CEWE FOTOBOK

japanphoto.no • cewe.no

SanDisk SD 64GB
499,-

Tananger Alu str. 30x40
179,-

Sony Cyber-shot HX99
5.199,-

DPNR3LHJTV

Når du kjøper kamera hos 
oss får du med verdisjekk på
CEWE FOTOBOK! Verdi 349,-

OSLO: Byporten Shopping • Bogstadveien 23 
            Lambertseter Senter • Tveita Senter 
BERGEN: Laguneveien 1 • Starvhusgaten 2B 
DRAMMEN: Nedre Storgate 5 
FREDRIKSTAD: Farmanns gate 1 
HAUGESUND: Haraldsgata 94 
JESSHEIM: Jessheim Storsenter 
KRISTIANSAND: Henrik Wergelandsgate 11  

 KVADRAT: Kvadrat Kjøpesenter 
 LILLEHAMMER: Storgata 61
 MOSS: Dronningens gate 16  
 PORSGRUNN: Storgata 125 
 SANDNES: Langgata 15 
 SANDVIKA: Sandvika Storsenter
 SKI: Torgveien 4 
 SKIEN: Lietorvet

STAVANGER: Søregata 22-24 
STRØMMEN: Stasjonsveien 6 
TRONDHEIM: Munkegata 35 • City Lade 
TØNSBERG: Fayesgate 5 
TROMSØ: Jekta Storsenter

Du kan også finne oss på 
japanphoto.no • cewe.no
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De fleste vet at Gulasj kommer fra 
Ungarn, men det finnes nesten like 
mange variasjoner av gryta som det 
finnes land i verden. Jeg har lært meg 
den tsjekkiske versjonen, eller litt mer 
presist, Marek fra Tsjekkia sin versjon.

Vi skulle nemlig ha strandfest med 
Pokhodnaya Bany, eller turbadstue 
som det blir på norsk, og til det ville vi 
lage en skikkelig kjøttgryte. Badstue 

og kjøttmat hører sammen, det har 
jeg i hvert fall blitt fortalt av en finne. 
Marek foreslo å lage Gulasj og det 
synes vi alle var en god plan.

Smaken var helt fortreffelig og 
med kun 3 ingredienser så passer 
denne gryta like godt til fjells som til 
strands...

Jeg serverte gryta med bakt potet.

Jeg elsker å være ute, så om du 
ikke finner meg bak kameraet, 
så er jeg enten på tur, lager mat 
eller aller helst alt på en gang. 
Etter at jeg utdannet meg til fo-
tograf i Oslo hadde jeg to flotte 
år på Vestlandet, før jeg endte 
opp i Trondheim. Her jobber jeg 
som frilansfotograf og journalist.

TRUDEWITZELL.NO

TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

GO’BITEN

TJEKKISK GULASJ
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GO’BITEN  PENSUM

BÅLRUNDSTYKKER
Jeg hadde store planer om å 
servere nystekte rundstykker til 
gryta, men de ble så gode og 
vi var så sultne at de ble spist 
opp lenge før gryta var klar. 
Det er lite som slår nystekte 
rundstykker med bare smør på.

GULASJ TIL 3 STORE PORSJONER 6 STORE RUNDSTYKKER

Kutt opp løk og fres den i smør noen minutter. Skjær 
kjøttet i terninger på ca. 2 cm og ha det i gryta med 
løken. Fres dette sammen noen minutter, før du tilsetter 
paprikapulveret.
Tilsett deretter vann, men litt om gangen; la det nesten 
koke bort før du tilsetter mer. Deretter skal gryta bare 
småputre med lokk til kjøttet er helt mørt, ca. 1-2 timer.
Smak til med litt salt før servering.
Mens gryta putrer pakker du inn potetene i folie. Legg de 
i glørne på bålet og la de ligge der like lenge som gryta 
putrer.

Bland ingredienser sammen og kna godt. Du skal kna så 
mye at deigen slipper bollen, da får du en luftig og fin deig. 
Sett deretter deigen til heving et lunt sted (i soveposen 
for eksempel) og la den stå i en time. Form litt deig i 
hendene og legg den i en tykkbunnet tørr stekepanne. 
Bruk såpass med mel at overflaten er tørr på emnene, 
før du legger de i stekepanna. Gjør dette til all deigen er 
brukt opp og la det hvile i 10 minutter.  Bygg opp bålet 
slik at flammene ikke kommer rett på stekepanna. Stek 
rundstykkene i ca. 10 min, snu de deretter og stek i ca. 5 
min til. Pass på slik at de ikke brenner seg.

• 400 gram biffkjøtt
• 500 gram (4 store) løk
• 4 ss paprikapulver
• 3 dl vann

• En klatt smør
• Salt
• 3 store poteter

• 8 dl hvetemel
• 2 ts tørrgjær
• 3 dl lunkent vann
• 2 dl mel til knaing og utbaking

Friluftsliv 4_19_.indd   65 19/06/2019   08:44



66    FRILUFTSLIV 2019  - 4

PENSUM  BLOMSTER I JOTUNHEIMEN

GJENDES VAKRE blomsterprakt
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGEOmrådet ved Gjende har mer å by på 

enn Besseggen og den grønne fargen 
på vannet. I lia under Veslefjellet finnes 
en artsrikdom av blomterplanter som 
er heller sjelden så høyt til fjells.

1

Friluftsliv 4_19_.indd   66 19/06/2019   08:44



4  -  2019 FRILUFTSLIV    67

BLOMSTER I JOTUNHEIMEN  PENSUM

GJENDE

Årsaken til at planter trives så godt her er det usedvanlig gunstige 
klimaet. Til tross for at Gjende ligger 984 meter over havet, er det ikke 
uvanlig med dager på over 20 grader. Sommeren 2018 bød på flere dager 
med temperaturer over 25 grader.
Lia som strekker seg mellom Gjendesheim og Memurubu er sørvendt, 
og den bratte fjellveggen som strekker seg 700 meter oppover mot 
Besseggen blir som veggen i en bakerovn når sola står på. Denne varmen, 
sammen med et fuktig jordsmonn, gjør at lia er svært frodig.

HØGSTAUDESAMFUNN
Det går en ca. 11 kilometer lang T-merket sti langs vannet mellom 
Gjendesheim og Memurubu. Det er den første strekningen av stien mot 
Memurubu som er aktuell for de fleste. Den andre halvparten er såpass 
bratt og utsatt, at mange ikke vil like å gå der.
Langs stien nede ved vatnet finner vi de storvokste plantene som tyrihjelm 
og turt (høgstaudesamfunn). Til og med den litt uvanlige kvitsoleie 
har funnet seg til rette her. Engstorkenebb svinger seg i solgangsbrisen 
med sin sterke blå farge. Kongsspir er en annen av de høge staudene 
som troner med gule krone over de mer kortvokste blomstene. I 
skogbunnen under fjellbjørketrærne finnes flere av de norske orkideene, 
som for eksempel brudespore, kvitkurle og grønnkurle. Maiblom med 

1. ORKIDEEN: Området ved Gjende har mye å by 
på for den som er interessert i fjellplanter, som for 
eksempel orkideen brudespore.

2. BERGFRUE: Bergfrue (fjelldronning) regnes fortsatt 
av mange som Norges nasjonalblomst.

3. KANELROSE: Den litt eksotiske kanelrose trives i 
den varme lia.

2 3
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sin parfymeaktige duft trives veldig godt her. Nevnes må også den litt 
spesielle legevintergrønn i skogbunnen, samt bitterbergknapp som 
vokser på svabergene.

NORGES NASJONALBLOMST
Det er vel verdt å ta en tur noen hundrede meter oppover i lia på stien mot 
Besseggen. På tørre rabber finnes orkideene brudespore og fjellkvitkurle. 
På de små svabergene står den staslige fjelldronning (bergfrue) og vinker 
muntert i vinden. Den var en gang Norges nasjonalblomst, inntil en 
tullekåring i radioprogrammet Nitimen valgte røsslyng i stedet. Langs 
bekkesildrene trives gulsildre og stjernesildre, samt den vakre, rosa 
lodnebergknapp.
Om en følger stien som tar av i retning Russvatnet, treffer vi på den 
vakre, røde fjelltjæreblom. Også fjellbakkestjerne og fjellmarikåpe preger 
grunnen i stort antall her.
Ovenstående er bare noen eksempler på hva som er å finne i lia ved 
Gjende.

RIKT FUGLELIV
Det kan også nevnes at fuglelivet er særdeles hørbart i denne lia, og det er 
gjerne den utrolig vakre fjellfuglen blåstrupe som leder an i fuglesangen. 
Det kan anbefales å rette ryggen med jevne mellomrom, og lytte og se 
hva fjellbjørkeskogen har å by på. Men Peer og reinsbukken får du neppe 
se komme stupende ned mot vannet, annet enn eventuelt i fantasien…

PENSUM  BLOMSTER I JOTUNHEIMEN

1. GEITRAMS: Den setter et fargerikt 
preg på terrenget langs Gjende.

2. FJELLTJÆREBLOM: Den trives 
godt på de tørre rabbene.

1

2

GÅ BESSEGGEN  
i sommer

(Pakken gjelder daglig 7. juni - 23. august 2019, deretter midtuke så lenge Gjende-båten går).

Booking/info: Tlf. (+47) 61 35 10 00
E-post: booking@beitostolen.com

Online: www.beitostolen.com

Besseggen 
fottur-pakke

Inkluderer 2 døgn i dobbeltrom  

på Bergo Hotel eller Radisson Blu 

Beitostølen inklusive 1/2-pensjon, 

samt matpakke én dag.  

Båtbillett kjøpes separat på

www.gjende.no.

Kr 1.980,- per person
Ekstra døgn kr 810,- per person
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PENSUM  FRILUFTSDIKT

Utsikt
Utsikt gir innsikt der en stille stund blåner i vest
Slitne og støle legger, den gnagende protest
Alene i uendelige, mørkeblåvide fjellrom
Der finnes den stillhet som aldri var tom

Det er så grenseløst stort, det jeg ikke forstår
Mikroorganismer og storfossen til neste vår
Bak gråhøgda, under snøen, venter liv;
Iltre lemen, rypeskratt - villrein i lange kliv

Jeg er alene, rastende i viddas fang
Her det har vandret fangstmenn så mang en gang
Historiens sus visker vist til mine ører:
Jeg vet jeg er velkommen inn moder Jords dører

Ja, vi sitter alle på tofta i samme båt:
Klivsvett, kaldfrosen, bålvarm og regnvåt.
Under en gnistrende klar vinterhimmel
takker jeg ydmykt, befridd fra all folkestimmel

Ja, det er oss, deg og meg og de elskede fjell
Det kjennes i bringa, de mektige fargespell
Dette skue, denne vidunderlig prakt:
For helligskog og gullvann står jeg gjerne på vakt.

TEKST OG FOTO: KJETIL FOLDE

www.lobas.no LOBAS Sikkerhet på tak

Innfestepakke, takstige TLS TORV T-I

1. januar 2016 kom en ny forskrift som setter krav til  
feiing og tilsyn av fritidsboliger.  I praksis betyr dette 
at alle fritidsboliger skal ha utstyr som sikrer feiers  
adkomst til pipe på lik linje med helårsboliger.

Dette innebærer at alle fritidsboliger skal utstyres  
med stigesikring og stigetrinn/takstige. Dersom pipens 
høyde krever det skal også feieplatå eller pipeplattform 
benyttes. Har du alt utstyret i orden?

Innfeste 
i torvholdestokk / 
bunnen av stigen.

Innfeste
 i mønet / toppen 

av takstigen.

Innfeste i 
torvholdestokk  på 

motsatt side.

Takstige TLS 30-3 T

Er alt klart til feieren?

Stigesikring TTR-Utv. / TTR-Inv. Feieplatå, pipeplattform og takbroStigetrinn / Takstiger

Krav til sikker ferdsel på taket gjelder også om bolig og 
fritidsbolig er tekket med torv. 

Vi har utstyr tilpasset torvtak. 

Har du torvtak?

Krav til fritidsbolig:
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FRILUFTSLIV.NO

NYE NETTSIDER 
DIN PORTAL TIL FRILUFTSLIV I NORGE – BLI INSPIRERT!
Abonnenter på magasinet Friluftsliv har gratis 
tilgang til de nye nettsidene. På www.friluftsliv.no 
har du tilgang på alle artikler fra utgavene i 2018, 
og de 4 første utgavene i 2019. Fremtidige utgaver 
vil fortløpende bli lagt inn. Vi jobber også for å få 
lagt inn utgaver fra før 2018. Nettstedet vil øke i 
mengde artikler over tid, og du som abonnent vil ha 
et glimrende oppslagsverk til lesing, og for å hente 
inspirasjon til din neste tur!

Hvordan logger jeg meg inn som abonnent? 
Gå inn på www.friluftsliv.no. Klikk for eksempel på 
nyeste utgave, klikk på en artikkel og velg: «Jeg 
er abonnent på Friluftsliv og ønsker gratis tilgang 
til nettsiden». En del av informasjonen som du må 
logge inn med første gang finnes i adressen din som 
er printet bak på magasinet du nå leser i. Der finner 
du abonnementsnummer (abo nr), og postnummeret 
som må brukes ved førstegangsinnlogging. Fyll inn 
informasjonen og du er innlogget!

Ikke abonnent? Fortvil ikke, du kan enkelt abonnere 
på magasinet Friluftsliv, og få gratis tilgang til 
nettsidene. Klikk deg inn på en artikkel og velg: «Jeg 
ønsker å abonnere på magasinet Friluftsliv med 
gratis tilgang til nettutgaven!». Betal med kort eller 
VIPPS etter du har fylt inn abonnent¬informasjonen. 
Abonnerer du på et år/6 nummer eller mer, vil du også 
motta en lue i merino ull fra ACLIMA til en verdi av 
249,- med første nummeret av magasinet. Super lue 
som kan brukes hele året på kjølige kvelder og netter 
om våren, sommeren og høsten. På vinteren kan lua 
brukes som innerlue på kalde dager – genialt!

Kjøpt magasinet i løssalg? Da har du en 
tidsbegrenset tilgang til www.friluftsliv.no til neste 
nummer er i løssalg. For utgave nummer 4 som du 
nå leser, er koden du trenger “1234” Gå til www.
friluftsliv.no/fkode/ for å løse inn koden.

Om nettsiden. Den tekniske løsningen heter 
mPublish og er utviklet av 07 Media. Det er en 
responsiv løsning, som gjengir alt innhold fra 
papirutgaven på en dynamisk måte – tilpasset både 
PC/Mac, nettbrett og smart-telefoner. 

Nyeste utgave ligger alltid på startsiden, og du kan 
enkelt velge utgave og navigere omtrent slik du er 
vant til fra papirutgaven. I tillegg kan du søke i fritekst 
på tvers av alle utgaver. Du kan søke på steder, navn, 
aktiviteter (for eksempel sykling) osv. Søk i vei – og 
bli inspirert til din neste tur! Planlegger du en tur 
til Helgeland, søk på Helgeland i menyen øverst til 
høyre, og du vil få opp skjermbildet under. Klikk deg 
videre inn de enkelte artiklene du ønsker å lese. 

Ta med deg Friluftsliv på papir og 
digitalt hvor hen du går i li og fjell! Vi 

ønsker gjerne tilbakemeldinger på de 
nye nettsidene. Send oss en mail på 

redaksjonen@friluftsliv.no 

BLI INSPIRERT – GOD TUR!
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ANNONSER

tlf. +47 61 29 99 10
www.dalseter.no

DALSETER 

I juli fra kr. 3.438,- pr person
i perioden 13.august til 6.oktober: 

fra kr. 3.788,- pr person   
totalt ved 5 døgn i dobbeltrom inkl. frokost, 

selvsmurt matpakke og dagens 3 retters 
middag om kvelden. 

--------------
PEER GYNT STEMNET  2. - 11. august

Be om tilbud på opphold og billetter!
--------------

GODE FAMILIEFERIETILBUD 
Fint vandreterreng for alle aldre med 
gode turstier i skog og opp i fjellet.
Svømmebasseng. Lekerom for barn. 

Kanoutleie. Natursti. 
Ridetilbud 5.juli-15.august, samt i uke 40

--------------
DNT rabatt på overnatting

Beliggende rett ved Langsua Nasjonalpark 
er Dalseter ett  godt startpunkt for turer 

hytte til hytte i DNT systemet. 

VELKOMMEN TIL FJELLS!

 “FJELLTUR” TILBUD 
 sommer og høst

 ESPEDaLEN - NORGE
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BRUSHANE 
– EN STERKT TRUET ART

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Brushane i spilldrakt er noe 
av det mest spektakulære den 
norske fjellheimen har å by på 
blant fuglene. Dessverre er arten 
i tilbakegang, og vurderes som 
sterkt truet i Artsdatabanken.

Fokstumyra på Dovrefjell er en av de få 
gjenværende spillplassene i Sør-Norge, 
hvor en fremdeles kan oppleve brushanenes 
spektakulære dans. Fuglene spretter rundt med 
flaksende vinger i en skyggeboksinglignende 
dans, der de slår med vingene, sparker med 
føttene og fekter med de lange nebbene. Det 
dreier seg om å imponere damene.
 
Det er den spesielle kragen rundt hodet som 
gir hann-fuglene det imponerende utseende. 
Kragen brettes ut under spillet, og varierer fra 
lys til mørk. Det skal være hannene med mørk 
krage som lykkes best hos damene.

I april-mai kommer de opp fra vinterkvarterene 
sør for Sahara. De hekker fåtallig i sentrale 
fjellområder i Sør-Norge, noe mer vanlig i 
Nord-Norge. Arten har vært i tilbakegang de 
siste ti-årene, noe de har til felles med mange 
andre av fjellfuglene våre. 

PENSUM  BRUSHANE
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ANNONSER

11. mai - 22. september 2019

www.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

Sykkelreise til Oliva Nova, Spania

Unike sykkelmuligheter i variert terreng med 
gode asfalterte veier og svært lite trafikk! 

Sturla Johansen
sturla@sportsevent.no
452 01 470

se www.sportsevent.no

Lite trafikk
fra start til mål!
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KRÅKENE ER MYE MER 
ENN BARE «KRA, KRA»

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

De er smarte, intelligente og har god hukommelse. Kråker er i folketroen 
ikke et godt signal. For mange amerikanske indianere betyr en svart kråke 

at en fiende dør. Men i Japansk shintoisme er kråka gudenes sendebud. 
Ornitologer som har forsket på denne kloke fuglen, har blitt mektig imponerte.
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KRÅKETING: De er sosiale og samler seg. 
Det er ulike teorier om hvorfor de holder 
kråketing.
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Her i Norge er vår vanligste art hettekråke eller ofte kalt 
gråkråke. Det flotte latinske navnet Corvus corone cornix er 
mest sannsynlig et onomatopoetikon (et lydmanende ord) etter 
kråkas sang – i den grad man kan kalle det for fuglesang. Men 
det heter at hver fugl må synge med sitt nebb.

KRÅKESPRÅK
«Syng for meg kråke! Men kråka hun sa «Ingen kan synge 
med mat i munn». Forskere har funnet at kråker har en svært 
avansert kommunikasjon. Den bruker ikke lyder uten at det er 
en mening med det. Kråkene har også et sinnrikt system for å 
vokte og varsle med en bestemt lyd når det er rovfugl i nærheten. 
Det blir voldsomt til bråk på kråkene om spurvehauken tar en 
småfugl. Kråkene kjenner også alle nabokattene. Det blir kun 
varsling fra kråkene om det kommer en fremmed katt inn på 
området.

FABELEN «KRÅKA OG KRUKKEN»
I en australsk studie har kråkene gjort virkelighet av fabelen 
”Kråka og krukken”. Krukken er trang og kråken får ikke tak i 
vannet. Ved å slippe småstein ned i krukken med vann, stiger 
vannstanden og kråken rekker ned til vannet. I en moderne 
versjon av gåten, må barn bli hele åtte år gamle før de blir bedre 
enn fuglen på å løse gåten. For de svarte fuglene er omtrent like 
kjappe til å løse bestemte oppgaver som åtteåringer.
De husker blant annet ansikter, er langsinte om du gjør noe fælt 

mot dem, og de er gode til å finne løsninger på sine hverdagslige 
problemer, for eksempel når det gjelder å få tak i mat. Kråkene 
er også flinke til å herme etter lyder, ord og fraser.

KRÅKEJEGERENS TRIKS
En kråkejeger fikk erfare hvor smarte disse fuglene er. Det var 
fullt av kråker ved gjødselhaugen utenfor uthuset. Men så fort 
han la seg til med geværet i luka i låven, var det ikke en eneste 
kråke på tunet. Han fant et smart triks for å lure kråkene. Han 
fikk en mann til å bære seg på ryggen ut i låven. Da denne 
karen gikk tilbake, trodde kråkene det var trygt og kom fram. 
Kråkene har også svært god luktesans. For om de lukter krutt 
når jegere nærmer seg, stikker de av.

BRUKER REDSKAPER
Det forskes en del på hva som skjer i hjernen til kråkefugler når 
de løser oppgaver. En engelsk studie har vist at kråkefugler kan 
være like smarte som sjimpanser, selv om de har mye mindre 
hjerne. Doktorgradsstipendiaten Can Kabadayi allierte seg 
med forskere ved Universitetet i Oxford i Storbritannia og ved 
Max Planck Institutt for ornitologi i Tyskland og fikk ravner, 
kråker og kaier til å utføre den samme sylindertesten som aper. 
Kråkene og kaiene presterer på samme nivå som gorillaer.
Det har vist seg at om en kråke brekker foten, kan den spjelke 
den selv ved hjelp av grasstrå. Har den lus, legger den seg i 
vann.

1. INTELLIGENTE: Studier har vist at kråker kan 
huske truende personer i flere år, og at de kan 
spre denne kunnskapen til andre kråker som ikke 
selv har vært vitne til den aktuelle hendelsen.

2. BOR NÆR FOLK: Der det er folk, er det mat. I 
Frognerparken i Oslo er de nesten tamme.

3. LUSEKUR: Det har vist seg at om en kråke 
brekker foten, kan den spjelke den selv ved hjelp 
av grasstrå. Har den lus, legger den seg i vann.

4. SULTEN: De får som regel ett kull i året, i 
perioden april til mai. Men det er ikke lett å få 
øye på kråkeungene, for kråka velger anonyme 
hekkeplasser.

1

3

2
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IKKE SKYT KRÅKER
Ifølge BBC Nature and Wildlife har kråker blitt forfulgt av 
mennesker gjennom århundrer. Mye på grunn av skadene som 
blir påført viltfuglene som også jegere vil jakte på.
Jakt på kråke er tillatt i hele landet fra 15. juli til 31.mars. 
Tidligere har det vært skuddpremie på kråker. Men å skyte en 
kråke, kan fort virke mot sin hensikt. Når folk da skyter kråker, 
skyter de oftest de kråkene som hører til i området. Det åpner 
for at langt flere kråker kan komme til, og man ender opp med 
å få flere kråker i nabolaget.
Kråka er minst like hatet som den er elsket. Kråka tar egg og 
fugleunger, og mange har lagt den for hat. Samtidig er kråka 
veldig knyttet til mennesker. Den foretrekker å bo nært folk, 
fordi der er det mat.

TREKKER OPP FISKESNØRER
Ifølge nettsiden Ireland`s Wildlife finner kråker ofte på noe 
smart for å få mat. I Finland har det blitt observert kråker som 
trekker opp fiskesnører som folk har latt være i ishull ved isfiske 
– slik at den rekker å ta fisken før fiskeren kommer tilbake. 
Filmen ligger på YouTube på «Crow fish hunting».
Kråken er også kjent for å knuse skalldyr mot berget: Den vet 
nøyaktig hvor høyt den må for å knuse skallet, men samtidig 
unngå at det blir så høyt at innholdet blir smadret og vanskelig 
å få i seg.
Kråker i Japan har lært at de kan slippe nøtter de ikke klarer å 
knuse på bilveier, slik at bilene knuser dem når de kjører over 
dem. Kråkene fant imidlertid fort ut at dette var risikabelt. De 
fant en ny løsning: De slapp nøttene på gangfeltet, og plukket 
dem opp når fotgjengerne fikk grønt lys.

ER LANGSINTE
Studier har vist at kråker kan huske truende personer i flere år, 
og at de kan spre denne kunnskapen til andre kråker som ikke 
selv har vært vitne til den aktuelle hendelsen. Ifølge tidsskriftet 
New Scientist kan kråker kjenne igjen mennesker og være sint 
på dem i flere år, dersom de har behandlet dem dårlig. Forskere 
i Seattle tok i bruk bestemte masker da de merket kråker, for å se 
hvor godt de husket – og om det var ansiktet eller andre fakter 
og bevegelser kråkene husket. Når forskerne siden brukte den 
samme masken, kjeftet kråkene høylytt hver gang de så dem. 
Dersom samme person gikk med en annen maske, ignorerte 
kråkene vedkommende. Forskerne fant at kråkenes sinne varte 
i mer enn tre år, til tross for at de maskekledte ikke utsatte dem 
for ytterligere ubehageligheter.
Det fikk også en mann erfare etter å ha kastet stein på kråkene. 
Hver dag siden skjet kråkene ned bilen hans, men lot konas 
bil være i fred. Det hjalp ikke å parkere bilen et annet sted i 
nabolaget.

HVA ER KRÅKETING?
Det viser at kråkene lever i monogame forhold som kan vare 
i over 20 år. De får som regel ett kull i året, i perioden april til 
mai. Vanligvis legger kråka fire til fem egg. Men det er ikke lett å 
få øye på kråkeungene, for kråka velger anonyme hekkeplasser.
Ofte overnatter kråkene i store grupper, gjerne på faste plasser i 
byområder. Noen ganger samles de i større grupper på bakken 
– til mye støy og voldsomme angrep på ett enkelt offer. Dette 
kalles gjerne «kråketing».  De finner et mobbeoffer. En kråke 
som er annerledes eller skadet, og de dreper den. Man tror det 
kan være for å beskytte seg. Kanskje er fuglen de dreper syk og 
kan smitte andre.

4
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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, 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 dager fra

1379,-

Nydelig
beliggenhet

på
Øyerfjellet!

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 dager fra

1199,-

Se vakker
natur på
Venabu

Fjellhotell

Rondane Nationalpark, Otta

Rondane Høyfjellshotel
Norsk høyfjellshotell

• 2 x overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Adgang til Spa
• Gratis bruk av skiheis
• Gratis lån av langrennsski

SPAR OPP
TIL

1.667,-
3 dager fra

1279,-

Hygge ved
Rondane

Nasjonalpar
k

Hallingdal, Ål

Liatoppen Fjellstue
Norsk fjellhotell

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

SPAR OPP
TIL

601,-
3 dager fra

979,-

Få noen
flotte dager i

fjellet

Østlandet, Noresund

Norefjell Ski & Spa
Sommerspesial

• 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 dager fra

1579,-

Overnatt på
et første-

klasses
spahotell

Østlandet, Rjukan

Skinnarbu Nasjonalparkhotell
Nyt fjellheimen

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

SPAR OPP
TIL

1.191,-
3 dager fra

1059,-

Utforsk den
norske

fjellheimen

Vestlandet, Ulvik

Strand Fjordhotel
Ferie i vakre omgivelser

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• Terrasse eller balkong med fjord-utsikt
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

231,-
3 dager fra

1079,-

Nyt vakre
omgivelser

ved
Hardanger-

fjorden

Sørlandet, Fossdal

Eikerapen Gjestegard
Ferie i Sør-Norge

• 3 x overnattinger
• 3 x frokostbuffé
• 3 x matpakke (til å ta med)
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

676,-
4 dager fra

1499,-

Nyt en aktiv
ferie i Sør-

Norge

Østlandet, Aurdal

Danebu Kongsgaard
Fantastiske Norge

• 2 overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Gratis utleie av robåt el. snøsko
• Tilgang til sauna og fitness
• Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL

839,-
3 dager fra

1349,-

Kjør-selv
ferie til
Valdres

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

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, 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 dager fra

1379,-

Nydelig
beliggenhet

på
Øyerfjellet!

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 dager fra

1199,-

Se vakker
natur på
Venabu

Fjellhotell

Rondane Nationalpark, Otta

Rondane Høyfjellshotel
Norsk høyfjellshotell

• 2 x overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Adgang til Spa
• Gratis bruk av skiheis
• Gratis lån av langrennsski

SPAR OPP
TIL

1.667,-
3 dager fra

1279,-

Hygge ved
Rondane

Nasjonalpar
k

Hallingdal, Ål

Liatoppen Fjellstue
Norsk fjellhotell

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

SPAR OPP
TIL

601,-
3 dager fra

979,-

Få noen
flotte dager i

fjellet

Østlandet, Noresund

Norefjell Ski & Spa
Sommerspesial

• 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 dager fra

1579,-

Overnatt på
et første-

klasses
spahotell

Østlandet, Rjukan

Skinnarbu Nasjonalparkhotell
Nyt fjellheimen

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

SPAR OPP
TIL

1.191,-
3 dager fra

1059,-

Utforsk den
norske

fjellheimen

Vestlandet, Ulvik

Strand Fjordhotel
Ferie i vakre omgivelser

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• Terrasse eller balkong med fjord-utsikt
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

231,-
3 dager fra

1079,-

Nyt vakre
omgivelser

ved
Hardanger-

fjorden

Sørlandet, Fossdal

Eikerapen Gjestegard
Ferie i Sør-Norge

• 3 x overnattinger
• 3 x frokostbuffé
• 3 x matpakke (til å ta med)
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

676,-
4 dager fra

1499,-

Nyt en aktiv
ferie i Sør-

Norge

Østlandet, Aurdal

Danebu Kongsgaard
Fantastiske Norge

• 2 overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Gratis utleie av robåt el. snøsko
• Tilgang til sauna og fitness
• Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL

839,-
3 dager fra

1349,-

Kjør-selv
ferie til
Valdres

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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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, 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 dager fra

1379,-

Nydelig
beliggenhet

på
Øyerfjellet!

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 dager fra

1199,-

Se vakker
natur på
Venabu

Fjellhotell

Rondane Nationalpark, Otta

Rondane Høyfjellshotel
Norsk høyfjellshotell

• 2 x overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Adgang til Spa
• Gratis bruk av skiheis
• Gratis lån av langrennsski

SPAR OPP
TIL

1.667,-
3 dager fra

1279,-

Hygge ved
Rondane

Nasjonalpar
k

Hallingdal, Ål

Liatoppen Fjellstue
Norsk fjellhotell

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

SPAR OPP
TIL

601,-
3 dager fra

979,-

Få noen
flotte dager i

fjellet

Østlandet, Noresund

Norefjell Ski & Spa
Sommerspesial

• 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 dager fra

1579,-

Overnatt på
et første-

klasses
spahotell

Østlandet, Rjukan

Skinnarbu Nasjonalparkhotell
Nyt fjellheimen

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

SPAR OPP
TIL

1.191,-
3 dager fra

1059,-

Utforsk den
norske

fjellheimen

Vestlandet, Ulvik

Strand Fjordhotel
Ferie i vakre omgivelser

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• Terrasse eller balkong med fjord-utsikt
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

231,-
3 dager fra

1079,-

Nyt vakre
omgivelser

ved
Hardanger-

fjorden

Sørlandet, Fossdal

Eikerapen Gjestegard
Ferie i Sør-Norge

• 3 x overnattinger
• 3 x frokostbuffé
• 3 x matpakke (til å ta med)
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

676,-
4 dager fra

1499,-

Nyt en aktiv
ferie i Sør-

Norge

Østlandet, Aurdal

Danebu Kongsgaard
Fantastiske Norge

• 2 overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Gratis utleie av robåt el. snøsko
• Tilgang til sauna og fitness
• Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL

839,-
3 dager fra

1349,-

Kjør-selv
ferie til
Valdres

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

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, 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 dager fra

1379,-

Nydelig
beliggenhet

på
Øyerfjellet!

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 dager fra

1199,-

Se vakker
natur på
Venabu

Fjellhotell

Rondane Nationalpark, Otta

Rondane Høyfjellshotel
Norsk høyfjellshotell

• 2 x overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Adgang til Spa
• Gratis bruk av skiheis
• Gratis lån av langrennsski

SPAR OPP
TIL

1.667,-
3 dager fra

1279,-

Hygge ved
Rondane

Nasjonalpar
k

Hallingdal, Ål

Liatoppen Fjellstue
Norsk fjellhotell

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

SPAR OPP
TIL

601,-
3 dager fra

979,-

Få noen
flotte dager i

fjellet

Østlandet, Noresund

Norefjell Ski & Spa
Sommerspesial

• 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 dager fra

1579,-

Overnatt på
et første-

klasses
spahotell

Østlandet, Rjukan

Skinnarbu Nasjonalparkhotell
Nyt fjellheimen

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

SPAR OPP
TIL

1.191,-
3 dager fra

1059,-

Utforsk den
norske

fjellheimen

Vestlandet, Ulvik

Strand Fjordhotel
Ferie i vakre omgivelser

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• Terrasse eller balkong med fjord-utsikt
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

231,-
3 dager fra

1079,-

Nyt vakre
omgivelser

ved
Hardanger-

fjorden

Sørlandet, Fossdal

Eikerapen Gjestegard
Ferie i Sør-Norge

• 3 x overnattinger
• 3 x frokostbuffé
• 3 x matpakke (til å ta med)
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

676,-
4 dager fra

1499,-

Nyt en aktiv
ferie i Sør-

Norge

Østlandet, Aurdal

Danebu Kongsgaard
Fantastiske Norge

• 2 overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny
• Gratis utleie av robåt el. snøsko
• Tilgang til sauna og fitness
• Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL

839,-
3 dager fra

1349,-

Kjør-selv
ferie til
Valdres

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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Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for  
Lindesnesregionen 
www.iflir.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.friluftsrad.no/polarsirkelen

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

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

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

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

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

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

samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 

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

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

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Sommeren ligger foran oss. Lange, lyse dager med rike muligheter for 
friluftsliv. Valgmulighetene er mange. Solrike, late dager på stranda. 
Rusleturer i grønne nærområder med duftende blomsterenger. Fjelltur 
der tankene vandrer raskere enn beina. Gleden over de første modne 
blåbæra, kantarellene som lyser imot deg eller den sprellende fisken 
på markstanga.

Det er ikke sjølsagt at vi har disse mulighetene. Kommunen kunne ha 
dispensert fra byggeforbudet i strandsona og tillatt hyttebygging på 
«din» strand. Skjærgårdstjenesten kunne vært ramma av nedskjæringer 
slik at søppel og stengte toaletter ødela drømmedagen. Det er ikke 
gitt at kommunen prioriterer friluftsliv framfor eneboligtomter i det 
nærfriluftsområdet du bruker mest. Det er ikke sikkert støtten til 
friluftslivsorganisasjonene opprettholdes slik at barna dine har rimelig 
tilgang til Friluftsskolen, turer, leirer, fiskedager og et inkluderende 
organisasjonsliv. Kanskje bor du i en kommune der det er politisk 
uenighet om kommunen skal være med i det interkommunale 
friluftsrådet. 

Det merkes over hele landet at fylkeskommunene sammen med 
Gjensidigestiftelsen har bevilga 100 millioner til skilting og merking 
av turstier. Vil fylkene etter regionreformen inkludere friluftsliv i sitt 
utviklingsarbeid – se det i sammenheng med satsing på reiseliv og 
folkehelse. Eller blir friluftsliv og friluftslivets ferdselsårer overkjørt av 
firefelts motorveier og perspektivløse bompengedebatter. Liten tvil om 
at det går noen politiske skillelinjer her. Det gjør det også i debatten 
om hvorvidt og i tilfelle hvor vi skal åpne for nye vindkraftanlegg.
Til å høsten skal du bestemme hvilke partier som skal styre i 
kommunen og fylket ditt. Kanskje betyr friluftslivsmulighetene så 
mye for deg at du bør sjekke partienes friluftslivspolitikk før du legger 
stemmeseddelen i valgurna.

SOMMERFRILUFTSLIV 
OG VALG

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

KYSTEN SOM LÆRINGSARENA, 
MARIN FORSØPLING
TEKST OG FOTO: 10. KLASSE RAMSUND SKOLE

Meningsfull læring i friluft! Et av hovedprosjektene til Midtre Hålogaland friluftsråd er 
“Læring i friluft.” 

Ramsund skole i Tjeldsund kommune er en av flere skoler som er med i et skolenettverk for hvordan 
styrke uteundervisningen i ulike fag. Elevene i 10. klasse har skrevet rapport fra strandryddedagen 
som friluftsrådet tar med her. 
En viktig innsats som gjør mye mer enn bare å rydde, skaper en sterk bevissthet om naturen og 
hvorfor ta vare på denne. 

Rapport fra en 10. klasse ved Ramsund skole:
Fredag 10. mai hadde 10. klasse strandryddedag sammen med 1. klasse. Vi dro til Silsandvika på 
Tjeldøya med buss. 
Hver tiendeklassing hadde ansvar for to førsteklassinger. Vi fikk utdelt arbeidshansker og 
søppelsekker og ble delte i to lag. Det ene gikk sørover og det andre nordover langs strandsonen. 
Førsteklassingene var meget ivrige å plukke søppel. 

Det var en tankevekkende opplevelse og det fikk oss til å innse hvor mye vi forsøpler i naturen. 
Forhåpentligvis tar førsteklassingene med seg denne opplevelsen videre i livet og tenker seg godt 
om før de kaster søppel.

I pausene spiste vi og koste oss, det var veldig populært med gjemsel for de små. De minste hadde 
på seg refleksvest sånn at vi hadde god oversikt over hvor de befant seg.
De fant også mye trevirke og metallskrot som de ikke kunne ta med på grunn av størrelsen.

Til slutt ryddet de vekk tang og gjorde stranda klar for sommeren. Vi kontaktet HRS for å få 
hentet all søpla. De kom og hentet søpla i løpet av mandag 13. mai.

Flinke 10.klassinger sammen med 1.klasse ved Ramsund skole. 
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NY STYRELEDER I 
FRILUFTSRÅDENES 

LANDSFORBUND

Steinar Saghaug ble behørig takket av som leder etter fem 
års sterk innsats som styreleder. Her sammen med en glad 

nyvalgt leder, Ane Mari Braut Nese. 
Foto: Asgeir Knudsen

BARN OG UNGE OG NATUR
Vi hører stadig om at mange unge ikke har noe forhold til naturen rundt seg. Det kan skyldes mange 
ting og friluftsrådene og andre prøver å møte mangelen på kontakt med naturen ved å invitere til 
friluftskoler landet rundt. 

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. 
Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all 
hovedsak være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over tre til fem dager. Det kan også 
være én overnatting, men dette er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen er et samarbeid 
mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftrådenes Landsforbund og du finner de over hele landet. 
Ta en sjekk på friluftskolenes hjemmesider: http://friluftsskole.no/

Ane Mari Braut Nese ble valgt som ny styreleder for 
Friluftsrådenes Landsforbund på årsmøtet i Trondheim 24. 
mai. Landsforbundets nye leder er en erfaren politiker som 
nå er ordfører i Klepp kommune i Rogaland og har det siste 

året vært nestleder. Mer om det nye styrets sammensetning på 
www.friluftsrad.no
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Vi har flotte 
snorklepakker 

for barn 
og voksne

Vannglede 
for hele 

familien!

Utstyrspakke junior 8-16 år
3.490,- 4.272,-

Snorklepakke dame
4.990,- 5.952,-

Snorklepakke herre
4.990,- 5.602,-

Vi leverer også utstyr til 
fridykking og undervannsjakt, 
tørrdrakter, lykter, utstyr til 

kajakk, svømming og dykking. 

www.frivannsliv.no
tlf. 56 35 80 80
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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.

Foto: Bjørn A. Esaissen

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.
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Nye bilder på veggen?

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

SYNNFJELL LAFT

SYNNFJELL@GMAIL.COM

SYNNFJELL-LAFT.NO

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
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

SUP – eller «Stand Up Paddle» – 
er en vannsport som stadig øker i 
popularitet her til lands. Nå kommer 
en nyhet som gjør det enklere å utøve 
aktiviteten: Oppblåsbare Aqua Marina, 
som forhandles av Wee.no, er en SUP 
som raskt pakkes ned i medfølgende 
ryggsekk. Dermed kan man ta med 
seg SUP brettet hvor det skal være – til 
stranden, et stille skogsvann, på hytta, 
campingturen eller bilferien.

SUP-brettet kommer i seks forskjellige 
modeller, fra barne- og ungdomsbrettet 
SUP Vibrant på 2,44 meters lengde – til 
SUP Super Trip Tandem, som er 3,70 
meters lengde og tar to voksne og ett 
barn. Kapasiteten er fra 60 til 210 kg.

Brettene er utstyrte med styrefinner, 
og har en fasong og form gjør at de er 
enkle og trygge å padle på. Dermed 
passer Aqua Marinas brett både til lek 
og trening. Brettene pumpes raskt opp 
med en medfølgende pumpe, og pakkes 
enkelt ned i sekken når de ikke er i 
bruk. Dermed blir både frakt og lagring 
av brettet vesentlig enklere enn med et 
vanlige SUP-brett.

DETTE MEDFØLGER I PAKKEN:
1 x Padleåre
1 x Sikkerhetsline
1 x Luftpumpe
1 x Praktisk bag for transport og lagring
1 x Reparasjonssett
1 x Styrefinne
Pris: 2.890,-
Mer info: wee.no

SU
P-

BR
ET

T
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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

BRUKSERFARING MED EN CANON EOS M
Speilreflekskameraene blir stadig raskere og 
mer avanserte. Spørsmålet er imidlertid hvem 
som tar seg bryet med å dra dem med på tur, 
når mobiltelefonene også leverer gode bilder 
og masse artige funksjoner. De små speilløse 
kameraet kan være et interessant alternativ. Vi har 
tatt en nærmere titt på Canon eos M med et 18-55 
objektiv.

BESKRIVELSE
Speilløst systemkamera laget i stål, aluminium og 
polykarbonatplast. Noen utvalgte spesifikasjoner: 
Digic 5 bildeprosessor. Fire lysmåler-metoder, ISO-
innstillinger fra 100 til 12.800, lukkertider fra 1/4000 
dels skund til 30 sekunder. Automatisk hvitbalanse 
+ åtte alternative innstillinger. Tre tommer 
visningsskjerm. Seriebildeopptak med 4,3 bilder i 
sekundet. Filmopptak med tre kvalitetsinnstillinger, 
1920x1080 den beste. Batterikapasitet ca. 230 
bilder pr lading. Norsk brukergrensesnitt.
Som ekstrautstyr finnes ekstern blitz og 
overgangsfatning som gjør at man kan bruke 
Canons mange speilrefleksobjektiver.

Det er mye pent å si om et moderne 
speilreflekskamera, ikke minst om bildekvalitet 
og mulighet for å bygge ut med diverse gode 
objektiver. Mange føler likevel at disse kameraene 
er akkurat litt for store og tunge til at man orker å ha 
dem med på tur. Særlig vandring over flere dager 
der vekten på oppakningen er en kritisk faktor. For 
stadig flere gir mobiltelefonen bra nok kvalitet, og 
den er med i lomma uansett. 
Undertegnede har hatt med et lett Canon eos 
100D speilrefleks på et stort antall turer, inkludert 
sykkelturer, både langs landeveien og ute på stiene. 
På stier henger kameraet og slenger rundt og har 
alltid en tendens til å havne foran på kroppen - 
hvor jeg ikke vil ha det! Kameraet eos M fattet min 
interesse ikke minst på grunn av en størrelse og 
vekt som lå cirka 30 % lavere enn eos 100. 

OPPLEVELSE I BRUK
Om man er kjent med Canons kameraer, er 
menyene og betjeningen er til dels ganske lik på 
de to kameraene, det samme er bildebrikken og 
mange av spesifikasjonene. Den store forskjellen 
er at eos M er speilløst og uten vanlig søker. På 
M-, 6- og 100-modellen holder man kameraet 

SPEILLØST KAMERA
– AKTUELT FOR TURFOTOGRAFEN

PRIS VED LANSERING: 6.500 KRONER 
(SENERE SETT PÅ TILBUD TIL UNDER KR 2.000)

VEKT: 298 GRAM, INKLUDERT BATTERI, + OBJEKTIV
BILDEBRIKKE: 18 MEGAPIKSLER, 22,3 X 14,9 MM

BRUKT: OVER TRE TUSEN EKSPONERINGER
INFO: CANON.NO

TESTET AV: ØYVIND WOLD
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rundt tretti centimeter vekk fra ansiktet for å kunne 
se skjermen, ganske likt som man gjør det med en 
smarttelefon.
En annen forskjell er responstiden, som er merkbart 
treigere enn speilrefleksen. Det gjelder særlig tiden 
fra du har tatt et bilde, til den er klar til å neste, som 
tar omtrent et sekund. Det gir klare begrensninger 
når man prøver seg på actionfoto. Det kan til en 
viss grad bøtes på ved å kjøre serieopptak og holde 
utløserknappen inne. Da tar den tar litt i overkant 
av 40 bilder på ti sekunder, her er M-en faktisk litt 
raskere enn eos 100. 
Kameraet har ikke innebygget blitz, noe som savnes 
særlig ved fotografering inne i skog. Batteriet er ikke 
noe å juble for, det leverer bare rundt to hundre 
bilder pr lading, enda mindre om man bruker tid til 
å se på bildene underveis. Man kan imidlertid spare 
noe strøm blant annet ved å skru ned lysstyrken på 
skjermen.
Autofokusen fungerer bra i vanlig dagslys, men 
sliter mer når lyset blir svakere. Den eneste virkelige 
irritasjonen i bruk er at fokuspunktet kan flytte seg om 
man kommer borti skjermen under fotograferingen. 
Det bør også nevnes at selv om Canon i skrivende 
stund hare fire kamera-modeller i M-serien, er det 
kun åtte objektiver å velge mellom; fem zoomer og 
tre fastobjektiver (22 +28+ 32 mm). 

STYRKER
Når man ser det lille medfølgende 18-55 millimeter 
kit-objektivet, er det lett å tenke at dette mest er et 
hendig leketøy for folk som ikke er så opptatt av 
bildekvalitet. Men jeg opplever bildekvalitet som 
en av M-ens sterke sider. Det skyldes den store 
bildebrikken, av samme type som man finner i 
speilrefleksene til Canon. Det gir lekre og detaljerte 

bilder bare ved å kjøre standard-innstillinger.  
Skulle man ønske å gjøre noe ekstra med motivene, 
har kameraet også innstilling med effekter som 
kornet sort/hvitt-bilder, vannmaleri eller oljemaleri, 
som gir dramatiske resultater, eller miniatyrkamera-
effekt som velger ut bare en liten del av bildet i fokus. 
Iso-innstilling kan skrus opp og settes til 3200 uten 
av bildet mister særlig kvalitet. Det vil si at man kan ta 
gode bilder i ganske lite lys, for eksempel innendørs, 
uten blitz. 
Kameraet er enkelt å bruke for nybegynneren, ved 
å sette i Program-modus (kameraet velger både 
blender og lukkertid), eller enda enklere «Intelligent 
Auto», der kameraet analyserer bildesituasjonen og 
tilpasser innstillingene. Man kan få gode resultater 
på første forsøk, samtidig har kameraet såpass 
mange finesser og funksjoner at man kan vokse og 
utvikle seg som fotograf. 

OPPSUMMERING ANBEFALING
Den speilløse M-modellen utmerker seg med lav 
vekt og lite volum. Tar man kameraets få svakheter 
med i beregningen, leverer eos M svært gode 
allround-resultater, med skarpe bilder i behagelige 
og naturtro farger. Det er i utgangspunktet ikke 
noe actionkamera, men kan være utmerket til 
generell bruk, inkludert turbilder, for den som har litt 
fotointeresse. 
(Modellen er etterfulgt av M100, M5, M6 og M50 som 
blant annet har raskere bildeprosessorer, raskere 
serieopptak og flere megapiksler. I skrivende stund 
koster de mellom fire og åtte tusen kroner, inkludert 
kit-objektiv.)
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GORILLA TAPE

PRIS: VARIERER PÅ NETT FRA KR 55,- TIL KR 59,-
INFO: MILRAB.NO
BRUKT: I MANGE ÅR. ALLTID MED PÅ LANGTURER
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BESKRIVELSE:
Handy Roll er en smidigere og smalere 
versjon av Gorilla Tape i lommeformat med 
samme fantastiske egenskaper som de 
større variantene. Gorilla Tape er den ekstra 
sterke og holdbare tapen for innendørs og 
utendørs bruk. Den er sterk, men kan likevel 
rives for hånd. Laget for å feste til grove, 
ujevne, vanskelige overflater som tre, stein, 
gips, murstein, tegl og mye mer. Tapen er 
motstandsdyktig mot vær og vind. Når Gorilla 
tape kom på markedet revolusjonerte den alt 
som hadde med tape å gjøre.

Lengde: 9 meter
Bredde: 25 millimeter
Temperaturområde: Fra -30ºC til +66ºC.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg har alltid med meg denne lille taperullen på 
tur. Den er perfekt til å ha i pulken, i ryggsekken 
eller i sykkelvesken. Den tar verken mye plass 
eller veier for mye.
Tapen har så kraftig lim at den blir redningen 
om du skulle trenge å reparere en rift i 
dunjakka, teltduken, turbuksa, i skoa, det 
oppblåsbare liggeunderlaget eller andre ting 
som går i stykker underveis på turen.
Hemmeligheten bak denne tapen er en 
kombinasjon av ekstra tykk limflate, et 
mellomlag med et sterkt nylonnett, mange 
fibre og et svært værbestandig ytterbelegg 
som tåler varme/kulde og som gjør tapen 
vanntett når den er påsatt.
Jeg mener at dette er en meget solid og sterk 
tape som rett og slett er betryggende å ha 
med seg på tur.

TURBRO

RETNINGSPILER
SKILT

TURBOK-KASSA
TURBOKA
MINITURBOKA

arkeoplan.no
Tlf. 71 25 48 70
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gode turmuligheter på merka turstier og fjellveier 
 Mange fine sykkelveier i lett terreng 
 Fiske i mange fjellvann 
 Uteområde med aktiviteter for barn og voksne 
 Støler i drift i nærområdet 

Tlf. 32 08 46 22      info@rodungstol.no       www.rodungstol.no 
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UTSTYR  TEST

SOMMERSOLEN GJØR ALLE HVERDAGER TIL EN FEST. ALT SOM TRENGS ER ET GODT 
TURTERRENG, EN FIN UTSIKTSPLASS OG ET GLASS MED GOD DRIKKE. LEN DEG TILBAKE, 

HØR HUMLENE SUMME OG NYT. 
TEKST Bjørn Alvær  FOTO Colourbox

TRIPLETTE CÔTES DE 
PROVENCE
ROSÉVIN
Ung, fruktig og med preg av 
røde bær, litt pære og sitrus. 
Fruktig aroma preget av lyse 
røde bær, pære og urter. 

Passer til sjømat, salater og er 
drikkeklar 
Årgang 2017
Land Frankrike, Provence, 
CÔte de Provence
Råstoff Grenache 30%, Syrah 
40% og Cinsault 30%

300 Cl · 7644306 · 490,- 
75 Cl · 1703801 · 160,-

BARONE RICASOLI CHIANTI
RØDVIN

Preg av røde bær og urter, fast og litt tørr 
ettersmak. Aroma av røde og mørke bær, 
innslag av grønne urter og krydder. 

Passer til okse, sau og svin 
Årgang 2016
Land Italia, Toscana, Chianti
Råstoff Sangiovese 94% og Canaiolo 6%

75 Cl · 1556901 · 140,- 

RUVEI BARBERA D’ALBA 2016
RØDVIN
Fruktig og saftig. Preg av mørke og røde 
bær, litt urter og mandel. Frisk og lett bitter 
ettersmak. Aroma preget av kirsebær og 
mørke bær, innslag av tørket frukt, urter og 
litt mandel. 

Passer til okse og vilt 
Årgang 2016
Land Italia, Piemonte, Barbera d’Alba
Råstoff Barbera 100%

75 Cl · 4017901 · 170,- 

BARONE RICASOLI 
TORRICELLA 
HVITVIN

Rund, frisk fløyelsaktig, god 
konsentrasjon. Sitruspreg. 
Mineralsk. Intens duft av 
modne sitroner med innslag av 
vanilje og litt eik.

Passer til sjømat og fugl 
Årgang 2016
Land Italia, Toscana, Øvrige
Råstoff Cardonnay 100%

75 Cl · 4473601 · 200,- 

SOMMERENS VINER
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SOMMERENS VINER
ANNONSER

Se mer på
www.isabella.net

Isabella Camp-let Passion er en teltvogn som er skapt til å nyte camping i  
nærkontakt med naturen uten å unnvære kjøkken, senger av høy kvalitet,  
et stort oppholdsrom, massevis av bagasjeplass og mye mer.

Camp-let Passion

Se mer på
www.isabella.net

Isabella Camp-let Passion er en teltvogn som er skapt til å nyte camping i  
nærkontakt med naturen uten å unnvære kjøkken, senger av høy kvalitet,  
et stort oppholdsrom, massevis av bagasjeplass og mye mer.

Camp-let Passion

Se mer på
www.isabella.net

Isabella Camp-let Passion er en teltvogn som er skapt til å nyte camping i  
nærkontakt med naturen uten å unnvære kjøkken, senger av høy kvalitet,  
et stort oppholdsrom, massevis av bagasjeplass og mye mer.

Camp-let Passion
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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.

NYHET FRA GARMIN
Garmin presenterer GPSMAP 66i, en etterspurt håndenhet, 
som kombinerer Garmins velkjente premium GPS-navigering 
med inReach®-satellittkommunikasjonsteknologi. Hold 
kontakten med venner og familie og anvend GPSMAP 
66i som en satellittkommunikasjonsenhet med toveis-
kommunikasjon og SOS-funksjoner døgnet rundt. Reis på 
tur og kjenn deg trygg med en 2,6 tommers fargeskjerm, 
preprogrammerte TopoActive Europe kart, BirdsEye 
satellittbilder og enhet-til-enhet funksjonalitet.

GPSMAP 66i leveres med toveis meldingsfunksjonalitet 
og stedstjenester, uansett om reisen er planlagt på steder 
uten mobildekning kan du holde kontakt med venner og 
familie. Via satellittnettverket Iridiums® globale dekning kan 
man med GPSMAP 66i kommunisere frem og tilbake med 
mobiltelefoner, e-postadresser eller andre inReach-enheter. 
Samtidig viser navigatoren GPS-posisjon som kan deles 
og spores uansett hvor man befinner seg. Ved aktivering 
av LiveTrack kan de hjemme alltid følge posisjon på en delt 
MapShare-side.

GPSMAP 66i leveres preprogrammert med TopoActive 
Europe kart slik at du kan se hvor du er, enten det er ved 
kysten, elver, fjell eller andre geografiske punkter. GPSMAP 
66i er konstruert for røft bruk og leveres i ett robust design, 
bygget etter den amerikanske militærstandarden 810G for 
å tåle støt, vibrasjon og vann (i henhold til IPX7 standard, 
vanntett ned til 1 meter i opptil 30 minutter). Enheten 
leveres med batterilevetid i opptil 35 timer med 10 minutters 
sporingsintervall, eller opptil 200 timer i ekspedisjonsmodus 
med 30 minutters sporingsintervall. 

PRIS: 6.399,-
MER INFO: GARMIN.NO
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TLF: 61341400  
WWW.BYGDIN.COM  

BOOKING@BYGDIN.COM   

SOMMER/HØSTSESONG 09 JUNI - 6 OKTOBER 
Valdresekspressen med flere daglige avganger fra Oslo 
Buss Beitostølen - Bygdin - Gjendesheim - Lom/Leirvassbu 

BYGDIN HØIFIELDSHOTEL - DIN INNGANGSPORT TIL JOTUNHEIMEN  

BESSEGGEN JOTUNHEIMEN GJENDEALPENE GUIDEDE TURER  
DNT’s merkede stier fra dørstokken - 5 tøffe topper - Svartdalen - Bitihorn - Torfinnstraversen / Mjølkevegen 
SYNSHORN VIA FERRATA - M/B BITIHORN TIL TORFINSBU OG EIDSBUGARDEN  

Familiedrevet hotell - kafé -  
restaurant - 3-retters middag -  

fjellvafler - rømmegrøt 

Til fjells - virkelig til fjells 

HANDVERKSSKOLEN PÅ DOVRE
Tilbod om utdanning skoleåret 2019–2020

SØK NÅ!

VG2 BYGGTEKNIKK: lær tradisjonelle byggteknikkar, lafting m.m.

VG2 DESIGN OG TREARBEID: lær treskjering og møbelsnikring. 

VG2 SMED: lær å smi og forme metall: verktøy, knivar, beslag m.m. 

VG2 OVERFLATETEKNIKK: lær tradisjonelle målingsteknikkar. 

Friskole. Landsdekkande utdanningstilbod. Inntak av både 
ungdom og vaksne. Les meir på www.hjerleid.no. 
For spørsmål kontakt rektor Helle Hundevadt. 
E-post: helle@hjerleid.no. Tlf.: 932 81 930 

Søknadsskjema: www.hjerleid.no

Foto: Sara M. J. D. Fjelde.
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Lammetun er ei landfast øy heilt vest i Fjaler kommune, ca. 3 timer frå Bergen. Her kan du nyte roen i nydelige omvigelsar,
frå campingplassen kan du sjå sola gå ned i havet.

Campingplass med plass til tilreisande bubilar/campingvogner og gode teltmoglegheiter. Sanitæranlegg med dusj/wc og
tømmemuligheiter for dei som har uttakbare toalett.

Vi ligg midt i smørauget for flotte fjellturar og turløyper i alle vanskeligheitsgrader!
Berre 15 minutt unna finn du det majestetiske fjellet Alden (Den Norske Hest), ein middels krevjande tur med spektakulær 
utsikt! 
På området ligg Lammetunfjellet, halvveis opp i fjellet kan du gå ned i Lammetun hola og sjå den sjeldne lysmosen som 
veks der! Nederst i hola er der eit vatn, etter gammalt sagn av er det heilagt og vart derfor brukt som døypevatn i Vilnes Kyrkje før. 
Turen til hola er lett og passer for både små og store.
40 minutts køyring unna ligg fjellet Lihesten, majestetisk – trolsk og utfordrande er 3 ord som brukast 
for å beskrive Lihesten.

Vi tilbyr utleige av utstyr til aktivitetar som frisbeegolf, paintball, kajakk, paddleboards og båtar.

Opplev Lammetun!

Lammetun Kystfort ligg på området, dette er eit av dei kystforta på Vestlandet som er 
best tatt vare på. Her kan du vandre i bunkersane, sjå hjelpeteikningar mala av 
tyskarane sjølve, fotoutstilling og utstilling av gjenstandar frå 2. verdskrig.

Her veks òg ein del sjeldne blomar som du kan sjå når du går på tur på området.  
Her er eit rikt dyreliv, det er ikkje sjeldan du ser oteren gå forbi nede i fjæra!
og rett attmed Lammetun ligg ein holme – der det bur eit havørnepar!

LYST Å OPPLEVE 
FANTASTISKE HIMALAYA?
ASCENT HIMALAYA er et sherpaeid selskap, drives av  
brødrene Mingma og Pasang Sherpa, begge IFMGA  
sertifisert.De har begge utallige ekspedisjoner bak seg,  
og arrangerer både trekking turer og ekspedisjoner i Nepal.

På sommeren er det mulig å møte de i Norge,  
der de jobber som guider på Nigardsbreen.

Se webside www.ascenthimalayas.com for mer info,  
eller kontakt deres norske representant  
Une Prestholt-Johnsen på epost
unebergtatt@gmail.com

ascenthimalayas.com

Via Ferrata Tjøme

viaferratanorge.no
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I over 45 år har Hilleberg laget høykvalitetstelt. Utviklet i Sverige, produsert 

i Estland og brukt over hele verden. Hilleberg tilbyr den perfekte balanse 

mellom høy styrke, lav vekt, brukervennlighet og komfort.

allak
Imponerende sterkt, overraskende lett og komfortabelt. 
Et fullstendig frittstående helårstelt i vår red label serie. 
Utmerket allround-telt med to fortelt for enhver tur. Allak 
kommer i 2 & 3 personers utgave.

Harde turer krever god søvn. 
Velg et Hilleberg telt!
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Sommer i Rondane

Høvringen Fjellstue er en av de eldste turistbedrifter i Rondane, med over 120 år i samme families eie. Vi har tatt 
imot gjester siden 1890 tallet, og i dag drives fjellstua av mor og sønn, 3. og 4. generasjon. Vi bygger på gammel 

tradisjon med hjemlig atmosfære og gode senger. Enestående turterreng rett utenfor døra.
Vi tilbringer mye tid på kjøkkenet, og serverer mat av høy kvalitet.

Velkommen til ekte fjellopplevelser på Høvringen i Rondane!

Høvringen Fjellstue – Høvringsvegen 782 – 2673 Høvringen
www.hovringenfjellstue.no – post@hovringenfjellstue.no – Tlf: 61 23 37 18
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NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-04

9 770808 883112

04

RETURUKE 38

NR. 4 - 2019 KR 89

23. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

KAJAKKPADLING LANGS TELEMARKSKANALEN

TOPPTUR I FJELLOMRÅDET SYLAN

FJELLFISKE 
ETTER STOR ØRRET

LANG SYKKELTUR PÅ ØYERFJELLET

KVELDSTUR PÅ 
GAUSTATOPPEN

BLOMSTERPRAKT 
VED BESSEGGEN

I ENMANNSJOLLE FRA NORDKAPP TIL LINDESNES

SJEKK NYE FRILUFTSLIV.NO

Skann for mer info om 
Ringstind Superlight

Hvert steg under utviklingen av RINGSTIND SUPERLIGHT har vært rettet mot et 

mål: å gjøre teltet så lett som mulig, med Helsport-standarder for kvalitet grunn. I år 

tilførte vi enda en utfordring: å forbedre brukervennligheten slik at det ikke bare er 

lett, men også enkelt å sette opp og komfortabelt i bruk. Resultatet er at vi har klart å 

tilføre teltet bedre funksjonalitet og � ere detaljer samtidig som vi har redusert vekten. 

 1,04 kg
komplett1,45 kg

komplett 

www.helsport.no

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

OPPLEV MER, 
VELG SUPERLIGHT!

Kyle Meyr
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