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INSPIRASJON
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Det å ha med seg alt man trenger av utstyr for flere overnattinger i telt, 
er for mange det optimale friluftslivet om vinteren. Rigging av leir, gode 
netter i soveposen og lange dagsmarsjer i urørt snø gir en herlig frihet- 
og mestringsfølelse.

VINTERDRØMMEN
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EN AKTIV 

JUL
Jula er her med mange fridager. Hva med å 

utnytte den tiden til å gjøre noe annerledes 
enn det tradisjonelle? Hva med å pakke 

sekken med god mat, varm drikke, lune klær, 
sitteplater og litt ved? Finn frem hodelyktene, 
og/eller fakler, og ta med ungene ut i skogen, 
ned i fjæra eller opp på fjellet. Tenn et bål og nyt 
den stemningsfulle blåtimen. Opplev samhold, 
frihet, stillhet og finn den ekte julefreden under 
åpen himmel. La tankene får fritt spillerom i takt 
med de dansende flammene fra bålet.

Desember og januar. To lange og lysfattige 
måneder. Men… aktiviteter utendørs gjør livet 
lysere. Det er deilig og viktig med den slags 
energipåfyll i mørketida.

SKISESONG
Jeg kan ikke unngå å tenke på en avisannonse 
jeg klippet ut og hengte på veggen for noen år 
siden. Der sto det: «Nytt parti ski ankommet, 
spesiallaget for damer med innsving og 
justerbart monteringspunkt.»

Jaja… god skitur folkens!

GAVETIPS
Hva gir du turkompisen, som har alt fra før, i 
julegave? Et tips: Hva med et gaveabonnement 
på miljømagasinet Friluftsliv? Det er en kreativ 
og inspirerende julegave som varer i et helt år. 
Send en mail til: abo@friluftsliv.no eller gå inn 
på www.friluftsliv.no

FRILUFTSLIV.NO
Abonnenter på magasinet Friluftsliv har gratis 
tilgang til de nye nettsidene. Søk i vei – og bli 
inspirert til din neste tur!
Følg oss også på Facebook: 
FRILUFTSLIV 
– MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE.

Bjørn Andreas Esaissen
Ansvarlig redaktør

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

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

 
STEINAR VÆGE

– Jeg befinner meg ofte i 
bratt terreng, og har vært 
guide for DNT på bre- og 
toppturer. Har lang erfaring 
med skiturer, fotturer 
og tinderangling. Har 
gjennomført en rekke turer 
til de høyeste toppene i de 
europeiske fjellmassivene. 
Frilansjournalist med 
friluftsstoff som spesialitet.
steinar@fjellmann.no
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ROVDATAS ULVETELLER ER OPPDATERT
1. oktober gikk startskuddet for vinterens registrering av ulv i 
Norge. Så langt i vinter har det vært lite sporsnø, men nå har 
DNA-prøver begynt å komme inn til analyser hos Rovdata. 
Du kan følge med på DNA-registreringen av ulv i Rovdatas 
ulveteller!

Det gjennomføres årlig bestandsregistrering av ulv i 
Skandinavia i perioden fra 1. oktober til 31. mars, med 
fastsettelse av revirgrenser også i april. Det brukes felles 
metoder i Norge og Sverige og de viktigste metodene er 
sporing på snø og innsamling av urin og ekskrementer for 
DNA-analyser.

TURGÅING           
ER POPULÆRT 
SOM TRENING
Turgåing er nordmenns 
foretrukne treningsakti-
vitet, mens hallidretter 
ikke skaper aktivitet 
blant den voksne 
befolkningen. Det viser 
ferske tall fra SSB.

Statistisk sentralbyrå 
(SSB) slår fast at raske 
fotturer er nordmenns 
foretrukne treningsakti-
vitet, og den aktiviteten 
flest gjør hyppigst. Hele 
76 prosent har gått en 
rask fottur det siste 
året, og 58 prosent 
har gjort det minst 25 
ganger. Ingen annen 
aktivitet har høyere 
deltakelse.

ALLEMANNSRETTEN: HVOR KAN DU GÅ PÅ SKI?
I utmark kan du gå på ski hele året. Du kan også fritt gå på 

ski på veier og stier, om du holder avstand til gårdstun, hus 
og hytter. 

Over frosne åker og eng kan du gå på ski i tidsrommet 15. 
oktober til 29. april.

Du kan raste hvor som helst i utmark, inntil en avstand på 
150 fra bebodd hus eller hytte.

Vær oppmerksom på at andre regler kan gjelde i 
verneområder, ved drikkevannskilder o.l. 

Det er en forutsetning i allemannsretten at man uansett 
opptrer hensynsfullt når man ferdes i naturen. 

FRILUFTS-

NYTT FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: WIKIPEDIA COMMONS
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KRAFTIG NEDGANG I RYPEFANGSTEN
For områdene til Statskog i Sør-Norge viser tallene for 
høstens rypefangst en nedgang på hele 90 prosent. 
Statskog valgte å stenge populære områder fordi 
bestanden ikke hadde høstbart overskudd. 

For Statskog sine områder i Midt-Norge er det en 
nedgang på 35 prosent, mens det i Troms er en 
nedgang på 25 prosent.

Jaktsesongen varer fra 10. september til ut februar, 
men 90 prosent av rypefangsten gjøres i perioden 10. 
september til 1. november.

ET TYPISK SKREDOFFER ER EN FAMILIEFAR 
Vinteren 2018/2019 omkom 13 personer i snøskred i Norge. 
Statistikken for skredofre viser at det ikke er de unge og vågale 
som blir tatt av snøskred her i Norge. Det er heller ikke de uerfarne 
skiløperne som blir tatt av snøskred. Et typisk skredoffer er en 
familiefar i 40-årene som er vant til å gå i fjellet. 

FELLES NORDISK 
HANDLINGSPLAN FOR 
FRILUFTSLIV 
Nordisk råd har enstemmig vedtatt at 
det skal lages en felles handlingsplan 
for friluftsliv. Planen vil gi mer 
samarbeid på tvers av landene, 
og blant annet innebære en økt 
felles innsats innen friluftforskning, 
bærekraftig bruk av naturen, 
uteundervisning, byplanlegging 
og sentrumsnært friluftsliv. Den vil 
også ta opp hvordan man bør møte 
utfordringene med at stadig flere 
bruker naturen.Friluftslivet er svært 
viktig som kulturbærer i Norden, 
og viktig for folkehelsearbeidet. 
Friluftslivet engasjerer på tvers av 
generasjoner, kulturer og etnisiteter.

FRILUFTS-

NYTT

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

Sk i i ng  i s  not
 a  l i f e style. 
I t ’s  l i fe.

FISCHERSPORTS.COM

Sk i ing  i s  not  a  l ifestyle .  I t ’ s  l ife .

Ski: Twin Skin Superlite
Binding: Control Step-In IFP
Sko: Urban Cross ash

TWIN SKIN SUPERLITE SKI & URBAN SKO
En ypperlig smørefri markaski med innsving og integrert kortfell til tur og trening. 
Skien har todelt fell for god føring og gli.

Varm og behagelig Urban skisko med god komfort som er 100 % vanntett.

Finn utstyret hos din nærmeste Fischer-forhandler!
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· 80 SKOLER
· 700 LINJER
· TO TILLEGGSPOENG
· STØTTE FRA LÅNEKASSEN

 FRA KLASSEROM  
TIL PUSTEROM

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

                  
Sjekk ut ledige plasser på folkehogskole.no
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

VINTERTUR MED BARN S.14  |  6 MND ALENE PÅ TUR S.22  |  JULESTEMNING S.28  |  HARDANGERVIDDA S.30
SPOR I SNØEN S.36  |  VESTSKAUEN S.38  |  FOTOGALLERIET S.44  |  OSLOMARKA S.50

Etter at jeg for noen år siden valgte å bruke mest 
mulig av min tid til friluftsliv, har det vært viktig for 
meg å sette mål. Så langt har jeg klart å gjennomføre 
det jeg har planlagt. Nå har jeg førtidspensjonert meg 
for å få enda bedre til det jeg trives med. 

Av større turprosjekter har jeg blant annet 
gått Jotunheim- og Rondanestien, dette var to 
uforglemmelige, men lange turer i flott norsk natur!

Det er alltid spennende å gjøre noe ikke så mange 
har gjort før. Da jeg fikk med meg at vi fra nyttår vil ha 
11 fylker i Norge kom ideen av seg selv.  

I løpet av 2020 vil jeg bruke en måned i hvert av disse 
11 fylkene. Vi bor i et land med store geografiske 
variasjoner og varierende værforhold, og alle fylkene 
har sine særegenheter. I løpet av den måneden 
jeg er i det enkelte fylke vil jeg forsøke å leve mest 
mulig i naturen og finne ut hva området har å tilby av 
naturopplevelser. Jeg må innrømme at jeg liker å gå 
på steder og stier som ikke er de mest besøkte. Derfor 
blir jeg nok ikke å finne på de tradisjonelle turmålene, 
men vil heller forsøke å finne mindre kjente steder. 
Tar gjerne imot tips!
Avhengig av årstid vil det variere hvordan jeg vil gå 
frem. Det vil variere fra å gå fra hytte til hytte, ligge 
i telt eller hengekøye, leie hytte for noen dagers 
opphold. Mulighetene er mange.
Jeg er født i Måløy. Derfor valgte jeg å starte turen 
rundt i Norge der. I februar vil jeg oppholde meg i 
det nye fylket Vestland. Dette er et kystområde med 
lange fjorder og værharde områder. Dette er bare 
noe av det jeg vil ha fokus på i dette fylket. Deretter 
kommer de andre fylkene, måned for måned.

Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang!
Følg meg gjerne på turbloggen: WWW.BLAAS.BLOG

FRILUFT

TURPROSJEKT 
2020

TEKST OG FOTO: SVEIN BLÅLID

Svein Blålid (63) drar snart ut på 
en meget original og spennende 
tur i Norge.
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LEIRPLASSEN: Teltet 
er satt opp og leiren er 
ferdig rigget. Da er det 

bare å holde varmen 
og gjøre seg klar til 

mørket siger på.
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DEN BESTE TUR 
MED BARNA

 TEKST OG FOTO: KASPER ENGELHARDT-BERGSJØ 
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FRILUFT  VINTER MED BARN

Barna har frosset veldig lite underveis, takket være en 
masse varme klær, og mine tidligere erfaringer med 
kaldt vær. Men der er tidspunkter hvor det bare er kaldt. 
For eksempel når vi skal ut av soveposen om morgenen, 
og tiden før der kommer varme i teltet fra primusen på 
kvelden.

VINTERTUR I TELT
Barn er utrolig gode til å være i nuet. Hver morgen har 
jeg ligget og prøvd å ta meg sammen til å komme ut av 
soveposen, fordi jeg tenker fremover på hvor kaldt det 
kommer til å bli. Guttene derimot våkner og begynner 
å synge, sangen går over i vitser, og så er de to grønne 
ormer som begynner å kravle rundt oppå hverandre. 
Godt varme av baksingen hopper de ut av soveposen og 
kler på seg mens jeg kryper stønnene ut. Denne turen 
vekket noe til live i meg som har ligget i dvale siden jeg 
sluttet som folkehøyskolelærer. Barna har vist meg at det 
er fullt mulig å være på vintertur i telt igjen, sammen 
med dem.

LEIRPLASS
Med en godt lesset pulk og sekk dro vi ut i nattemørket 
med pannelappene på fredag kveld. Været var perfekt: 
Vindstille, 10 minus og stjerneklar natt. Det kunne ikke 
vært bedre. Selv om jeg måtte vekke guttene etter å ha 
sovet i bilen, var de veldig klar for tur, og gikk avgårde 
med stor iver. Øyvind, som ikke har stått mye på ski, 
jobbet hardt opp bakkene. Siden jeg hadde nok med å 
dra pulken og bære ryggsekken, hjalp storebror Martin 
han Øyvind med råd og støtte. I nedoverbakke hadde 

jeg Øyvind foran meg, og med hele lasten ga det god 
fart. En gang gled jeg på isen, og i siste øyeblikk fikk 
jeg kastet meg til siden så jeg ikke moste Øyvind ned 
i bakken med 150 kg. Etter en times baksing i mørket 
kom vi frem til et lite vann der det var en perfekt 
leirplass.

Alle hjalp til med å få opp teltet i en fart og pakket ut 
utstyret. Guttene kom seg inn i teltet, og nå var jeg 
spent på hvor godt gassprimusen virket i kulde. Da jeg 
skulle pakke min vinterprimus som går på parafin, så jeg 
til min forferdelse at en viktig del var ødelagt. Derfor 
skulle nå sommerprimussen vise hva den dugde til. Jeg 
og gassprimusen har nemlig vært på vintertur sammen 
før, så jeg hadde et lite luretriks på lur. Jeg tok vann fra 
termosen og helte over gassflasken, og satte flasken i et 
vannbad, og jammen tente den og varmet teltet hurtig 
opp.

VARME KLÆR
Da var vi fri for å begynne å fyre opp bål klokken ni 
på kvelden. Da jeg gikk i teltet var temperaturen ned 
på 16 minus, og jeg hev inn en pakke med kinderegg 
til guttene, som imøtekom overraskelsen med gledeshyl. 
Deilig å være inne i teltet der primusen jobbet støtt og 
godt, og gav oss en temperaturforskjell på 30 grader 
mellom inne og ute. Etter et godt måltid med masser av 
bacon og pasta la vi oss ved 23-tiden. Guttene lå med et 
sett ullundertøy, et sett fleeceklær, sokker og ullkartanker 
(store tovede ullsokker av ubehandlet ull), hals, to luer, 
en fleecepose og to soveposer (Helsport Alta short).

Hjemme igjen fra årtiets beste tur. På tur har jeg 
vært mange ganger før, men jeg har aldri opplevd en 
telttur på vinteren sammen med barna mine. Det var 
de som gjorde turen til noe helt særlig. De har lekt og 
sunget, og latteren har runget mellom trærne. Selv 
med temperatur ned til 25 minus har Øyvind på 6 år og 
storebror Martin på 8 år jobbet i vei og klart seg bra.
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SKOGSLIV.NO
Kasper Engelhardt-Bergsjø er 
friluftslivsveileder, lærer og førskolelærer. 
Bosatt i Aurskog-Høland. Sammen med sin 
kone og tvillingene på 10 år og storebror 
på 12 år er skogen blitt deres store 
lidenskap. På nettstedet Skogsliv.no gir 
han tips til friluftsliv i skogen med barn året 
rundt. I 2015 mottok han Aurskog-Høland 
kommunes friluftspris for sitt arbeid med å 
inspirere familier til å være mer ute i skogen.

Her kan du se filmen bak historien https://
skogsliv.no/et-vinterminne-fra-arkivskuffen/

VINTER MED BARN  FRILUFT

FULL FYR: Endelig ble det fyr 
på bålet og guttene kunne sette 

seg ned å spise litt mat.
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FRILUFT  VINTER MED BARN

VINTERSOVEPOSER
Midt om natten våknet jeg innhyllet i en drøm. Jeg 
bakset meg litt ut av posen og lyttet etter guttene. En 
svak rolig pust lød fra barna. Jeg kjente med hånden ned 
i posene deres, og de var brenn varme. Jeg slo på lyset og 
så på temperaturmåleren, som har en ledning ut i kulden. 
Inne 15 minus, ute 25. Utrolig at våre kropper i isolerte 
vintersoveposer laget nok varme til å lage en forskjell 
på 10 grader mellom ute og inne. Jeg lå lenge og lyttet 
til guttene og tenkte på kroppen vår som et fantastisk 
maskineri den er. Bare tilsett mat og drikke, da tikker 
den og går og holder varmen hele natten. Kulden holdt 
seg til neste dag, men vi våknet godt utsovet klokken 
halv ti. Bare avbrutt av et par toalettbesøk, ble vi i teltet 
og spiste frokost med et innslag av bacon. Guttene var 
giret og ville ut på ski. Jeg selv kunne godt ha slumret 
litt etter frokosten, men de var tydelig på hva de ville og 
det fikk meg opp av døsen. Solen var kommet oppover 
tretoppene, og badet skogen i det pureste gull.

GJENNOM ISEN
Når det er så kaldt er vanlig skistøvler ikke noe særlig. 
Jeg hadde med noen gamle ullsokker som jeg dro 
utenpå, og skar hull i tuppen til skibindingen. Når 
sokken blir full av snø gir det god isolasjon. Et ofte stilt 
spørsmål fra meg: «Fryser du?» Og svaret var: «Bare litt.» 
Noe annet jeg ofte sa: «Du kan ikke bare sitte på bakken 
å leke. Du må røre deg.» Jeg var redd for at barna skulle 
komme over et punkt der de ville være så kalde at det 
ville være vanskelig å få varmen hurtig i dem igjen. Det 
skjedde bare en gang at en av guttene ble ordentlig kald. 
Vi var kommet tilbake til teltet etter fire timer på ski, 
og det tok lang tid for meg å få i gang bålet. Øyvind 
hadde sittet en stund og bare sett på mens jeg ordnet 
med bålet. Han hadde blitt svett på turen og hadde ikke 

skiftet til tørre ullklær, noe jeg selvfølgelig skulle sørget 
for. Han begynte å jamre seg og sa han frøs over hele 
kroppen. Da var det på tide og få han inn i teltet og 
snu situasjonen. Storebror Martin ble med inn, og han 
tilbød sin mage til Øyvinds kalde føtter. Det var rørende 
å se Martin ta hånd om lillebror. Jeg fikk tent primusen, 
og serverte sjokolade og marsipan, og så var vi på sporet 
igjen. Mens jeg var ute og varmet vann hørte jeg guttene 
prate sammen om dagens opplevelser og situasjonen var 
igjen under kontroll. Kort tid etter opplevde jeg noe 
som satte en støkk i meg. Jeg har stor respekt for islagte 
vann, og har på folkehøyskole trent i å komme opp av 
isen, så jeg vet hvor kaldt det er. Jeg hadde slått hull i 
isen med øksen for å sjekke tykkelsen og hente vann, og 
var fornøyd med en tykkelse på 10 cm. Derfor våget jeg 
meg ut på den i god tro om holdbarheten, men i det jeg 
stod og helte vann opp i kjelen, braste isen under meg, 
og her stod jeg med vann opp til knærne. Heldigvis 
hadde jeg vanntette fotposer på, og jeg stod på grunn 
vann, så jeg slapp med skrekken. Det hadde dannet seg 
en luftlomme i isen som gjorde den usikker. Jeg gikk 
med bankende hjerte inn på trygg grunn igjen.

KALORIINNTAK
Øyvind hadde sovnet med føttene på magen til Martin, 
så jeg måtte vekke han for å få i ham middagen. På 
hele turen var jeg nøye med å holde kaloriinntaket på 
et høyt nivå. Det krever mye av kroppen å fungere i 
slike temperaturer, spesielt for barn. Med masse mat og 
drikke, gjerne varmt, kan man ofte unngå frostskader 
og nedkjøling. Jeg måtte få nok brensel på «ovnen» så 
den kunne brenne hele natten. Etter at vi hadde fortært 
ti kjøttkaker med tilhørende potet og bacon, var det tid 
for posen og eventyrlesning.

1. OPP MED TELT: Det er ikke alltid så lett å få sammen 
teltstengene i 16 minusgrader.

2. KLAR: Guttene Martin og Øyvind og har spent på seg 
skiene og er klar for å legge ut på vintertur i mørket.
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1. OPP MED TELT: Det er ikke alltid så lett å få sammen 
teltstengene i 16 minusgrader.

2. KLAR: Guttene Martin og Øyvind og har spent på seg 
skiene og er klar for å legge ut på vintertur i mørket.
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SISTE DAG VED BÅLET
Siste dagen våknet vi til kun 16 minus, som føltes rent 
lunt. Og der har vi igjen det med å være i nuet. Mens jeg 
lå i soveposen og gruet meg til å stå opp, lå jeg akkurat 
da og så frem til å sitte i bilen og kjøre hjemover. Men 
tanken varte bare et øyeblikk, for da sa Martin «Søren 
også. Dette var den siste natten» og «Jeg gleder meg til å 
stå på ski.» Da bestemte jeg meg for at dette skulle bli en 
lang og god dag. Ikke noe med å forte seg hjem bare fordi 
det var den siste dagen. Vi fikk laget oss et deilig stort 
bål ved hjelp av en solid sag og øks, og jeg hentet store 
trær og kløvde opp. Vi satt alle rundt bålet og hadde en 
lang frokost mens vi så solen titte frem. Vi tok småturer 
på ski, og hadde lange pauser ved bålet. Martin gikk 
alene sammen med Øyvind ut til veien. Han hadde med 
pulken og la igjen utstyr, slik at vi kunne hente det med 
bilen senere. Gjett om han var stolt når han kom tilbake! 
Sammen pakket vi leiren ned, tok turen tilbake til bilen, 
og jeg kjørte hjem som en lykkeligere mann.

1. BÅL: Varm mat og kaloriinntak er viktig for å holde varmen 
i kulda. Også er det koselig og varmt ved et vinterbål.

2. NATTA: Takket være gode klær og vintersoveposer klarte 
guttene fint å holde varmen gjennom hele natta.

1

2
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Gavetips
Hva gir du turkompisen, som har alt 
fra før, i julegave? Et tips: Hva med et 
gaveabonnement på miljømagasinet Friluftsliv? 
Det er en kreativ og inspirerende jule-gave 
som varer i et helt år. Send en mail til: abo@
friluftsliv.no eller gå inn på www.friluftsliv.no
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UVÆR: Langs kungsleden ble jeg 
overraska to ganger av skikkelig dårlig 
vær. Jeg sover sjelden så godt som når 
teltet rister, og jeg vet at det er masse 
snø på stormmattene, og bardunene 
sitter skikkelig.
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TANKER, PLANER OG 
GJENNOMFØRING 

AV LANGTUR
TEKST OG FOTO: SIMEN NÆVESTAD
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Etter å ha fullført videregående skulle jeg begynne 
førstegangstjenesten min i Finnmark som 
grensejeger langs den norsk-russikse grense. De 
vanlig 12 måndene gikk fort, og planen var etter 
videregående at jusstudiene skulle påbegynnes 
etter et år. Tjenesten i Pasvik Grensekompani ved 
Garnisonen i Sør-Varanger passet meg derimot så 
bra at jeg villig takket ja til 6 måneders «ekstra» 
førstegangstjeneste. Sammen med patruljer langs 
Pasvikelvas bredder gikk det merste av ledig tid 
med til jakt og fiske, og det var her ideen om å 
gjennomføre en skikkelig langtur dukket opp. En 
ide ble med tiden til en plan, og når jeg skulle 
begynne på mitt siste halvår som grensejeger hadde 
jeg bestemt meg. Jeg skulle gå hjem til Tvedestrand 
når jeg var ferdig som grensevakt. Jusstudier fikk 
vente. Tid har jeg fortsatt masse av.

PLANLEGGINGEN
6 måneder er ikke lange tiden å planlegge en så lang 
tur på. Mye skulle planlegges og tenkes igjennom, 
helt ned til minste detalj. Utstyr, kart, hund og 
rute var tingene jeg tenkte mest på. Frierbrev til 
potensielle sponsorer, ulike ruter, bøker og forumer 
ble lest og skrevet hver eneste dag. 

Jeg var heldig å få en hund som kunne følge 
meg på turen. En 7 år gammel Alaska Husky med 
navnet Elmer skulle bli min. Han flytta inn sammen 
med meg i oktober, og vi ble fort kjent. Både han 
og jeg fulgte faste treningsprogrammer, hvor vi var 
utendørs, løp, sykla og trakk dekk nesten hver dag. 
Min generelle fysiske form ble på mange måter ikke 
bedre. Jeg mista muskler og ble dårligere til å løpe, 
men å jobbe hardt over lang tid ble jeg bedre på. 
Elmer på sin side hadde løpt i hundespann siden 
han var valp, så tung trening var ikke nytt for han. 
Så lenge han får være ute å trekke noe, er han bli og 
fornøyd.

I et halvt år har jeg tenkt på tur hver dag. Fra jeg sto opp til 
jeg la meg kvernet tankene utelukknede rundt prosjektet 
mitt. 6 måneder, alene, med kun en hund som følgesvenn 
gjennom skandinavisk villmark midt på vinteren.

1. Simen Nævestad

2. FRA PULK TIL SEKK: 4. mai ble pulken bytta ut 
med sekk og kløv. Her lærte jeg at man burde ha en 
tilvenningsperiode både for hund og menneske, ikke 

gå rett fra pulk til en sekk på 55 kg.

3. NATTEFROST: Leirgrop ved Limingen, nord i 
Trøndelag. Her venta jeg med å gå de 22 kilometerne 
over sjøen til klokka to på natta. Da hadde overvannet 

fryst, og vi kom oss over uten å bli våte.

4. SIKKERHET: Kart og kompass er en selvfølge å ha 
med på en lang tur. Ikke bare er viktig for sikkerheten, 

men også en artig og lærerik utfordring i hverdagen.

1

2 3
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USIKKERHET
Høsten gikk utrolig fort. Trening, planlegging, jakt 
og fiske sto på programmet hver dag. Etterhvert 
som vinteren meldte sin annmarsj endret mye seg. 
Jeg kjente at jeg ikke lenger bare gleda meg til å 
dra, men jo nærmere vi kom avreisedatoen, jo mer 
begynte sommerfuglene å kjennes i magen. Noen av 
nettene ble jeg liggende våken, med tanker om alt 
som kunne gå galt, og om alt som burde vært gjort. 
Tanken på turen ble så altovergripende, at jeg til 
slutt grua meg mer enn jeg gleda meg til å dra. Med 
andre ord kunne ikke datoen for avmarsj komme 
fort nok. Jeg måtte komme i gang! 

Spørsmålet om jeg var godt nok forberedt dukka 
opp gang på gang. Ruta var satt i grove trekk. 
Utstyret var på plass og både hund og menneske var 
i god form. Alikevel var det ikke med mye selvtillitt 
jeg sa at jeg var klar for å dra, for «klar» følte jeg meg 
definitivt ikke. Jeg visste alikevel at jeg aldri kom til 
å føle meg «klar» til å dra. Klar til å ta farvel med alle 
kjennte og sivilisasjonens trygghet. Ett beroligende 
moment var derimot at de to første ukene skulle 
gjennomføres i kjent terreng, langs den 196 km 
lange norsk-russiske grensa.

EN GROVPLAN
Heldigvis kunne jeg være trygg på meg selv og mine 
egne fredigheter. Fra tidligere hadde jeg mye erfaring 
med friluftslivet, og de 18 måndene som grensejeger i 
Finnmark har gitt meg kunnskap og erfaring nok til å 
legge ut på en slik tur. Allikevel kjente jeg at jeg ville 
ha kontroll på alt, og planegge alt ned til minste detaj. 
Til slutt innså jeg at det ikke kom til å gå. Jeg måtte 
slå meg til ro med å ha en grovplan, deretter fikk jeg 
løse du utfordringene som dukka opp underveis.

Ikke bare var det naturopplevelsene som fristet. Å 
være helt fri til å gjøre hva man vil og å ikke ha noen 
bindinger er totalte motsetninger til livet de fleste 
av oss lever idag, og som få får oppleve. Jeg derimot, 
har for tiden kun meg selv å forholde meg til. Ingen 
tidsfrister, ingen krav, og ingen andre en meg selv 
bestemmer over tiden min. Man kan si at det er en 
egoistisk avgjørelse å bruke et halvt år for seg selv i 
skogen, men for meg er det en viktig del av å lære 
meg selv å kjenne. 

I tillegg har jeg gjennom Forsvaret lært å utfordre 
meg selv for å utvide komfortsonen min. Å mestre 
nye ting er noe av det jeg gleder meg mest til. Før 
jeg dro både grua og gleda jeg meg til å sove ute når 
det var kaldt, men jeg var sikker på at det var noe 
jeg etterhver kom til å få til. Å grue seg til å gjøre 
noe man ikke er sikker på om man får til er helt 
naturlig. Det viktigeste er å ha trua på at man skal 
mestre det til slutt. Jeg kan med trygghet si at jeg 
ikke lenger gruer meg til å slå opp teltet mitt etter 
en lang dag, fordi jeg vet at jeg mestrer teltlivet. Jeg 
vet at jeg karer å holde meg varm og tørr, og at jeg 
mestrer de livsviktige rutinene som skal til for å ha 
det komfortabelt i kaldt vintervær. Å utfordre seg 
selv i hverdagen er det trolig få som gjør, men det 
er en del av turen som jeg kan trekke frem at jeg 
trives med.

4
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NATUROPPLEVELSEN
Prosjektet mitt handler om noe annet enn å gå 
lengst mulig, gjøre det mest ekstreme eller gå lengst 
mulig. Det handler om å bo ute, oppleve naturen, 
og være selvstendig. Det er ikke et kappløp, og 
naturopplevelsen står i fokus. Kanskje rekker jeg 
ikke å gå helt hjem før studiestart, men hva gjør 
vel det?

Studieplanene skulle også vise seg å endres 
underveis. Jeg kjennte etterhvert at jeg grua meg 
til å begynne på jusstudiene, og sånn skal det vel 
ikke være? Jakt og friluftsinteressen er en så stor 
del av livet mitt at å studere jus i en storby vil bli 
kjipt. Studieplass hadde jeg egentlig reservert i 
rettsvitenskap på UiB, men den trenger jeg ikke 
lenger. Nå er det skogbruksstudie på Høyskolen i 
Innlandet som skal oppta meg de neste tre årene 
fra sommern av. Selv om jeg var usikker på å gå fra 
en reservert plass på jusstudiet, til en åpen studie 
innen skogbruk uten karakterkrav er det uten tvil 
det riktige for meg. Jeg blir nok aldri rik av å jobbe 
med hobbyen min, men det er ikke så viktig heller. 
Det skjønner jeg nå.

EN SUKSESS
Nå sitter jeg på Evenstad, midt i Østerdalen. 27. 
juni ankom jeg høyskolen i innlandet, her hvor jeg 
studerer nå. Hjem kom jeg ikke, men det er ikke så 
farlig. Turen var på alle måter en suksess, uansett 
om jeg kom hjem eller ikke. Jeg har opplevd å 
være et halvt år på tur, alene gjennom noe av den 
fineste naturen Skandinavia har å by på. Jeg har fått 
oppleve alt fra mørketid og minus 40oC til 25oC 
og vindstille i fjellet, på en tur! Jeg vet nå at om man 
skal gå fra Grense Jakobselv og sørover, med start i 
januar trenger man mye tid. Man må nemlig regne 
med å være værfast mens den siste snøen i fjellet 
smelter, noe jeg lærte underveis. Jeg har lært masse, 
og ikke rukket å gå hele veien hjem. Allikevel kan 
jeg se tilbake på 6 fantastiske måneder på tur.  

VÆRVARIASJON: 
Kontrastene blir 
store på en lang 

tur. Å gå i bare 
undertøy uten 

hansker, var ikke 
i tankene mine 
når kvikksølvet 
krøyp under 30 

minusgrader i 
februar.
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FRILUFT  JULEFREDEN

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Jøss, der står jo det naturlige juletreet i fjellets 
storstue. Det er ferdigpynta med glitter og stas, 
og lyssatt av den bleike vintersola.

Sola har så vidt kreker seg over horisonten i sør. Den 
gir ingen varme, men greier likevel å tenne litt glød i 
silkesnøen som dekker terrenget. Glød er det i drysset 
av snøen som ligger i barnålene på «juletreet» også. Det 
minner litt om elektriske lys på juletreet i stua. Og snøen 
som har lagt seg i barnålene minner om bomull. 

Det vesle furua står der så enkelt pyntet i denne 
storslagne «fjellstua». Ingen norske flagg eller stjerne høyt 
i toppen, men likevel staselig å se på. Synet gir meg en 
følelse av fred og ro. Er det her den egentlige julefreden 
finnes, undres jeg.

Det er en av disse kalde, blå vinterdagene som smetter 
mellom uværsriene. Denne dagen er det helt stille, bare 
den svake lyden av skitupper som ploger gjennom nylagt 
snø høres. Ellers er det så tyst at det suser i øregangene. 
Ørene produserer sin egen lyd, nå som det ble så uvant 
stille.

Naturen har gått i dvale i himmellandet. Ingen 
summing av innsekter eller fuglekvitter. Jo forresten, et 
spinkelt pip lyder fra noen furutrær i nærheten. Det er 
den knøttlille fuglekongen med gullkrone på hodet som 
leiter etter føde mellom barnålene. Det er livsviktig å finne 
noe, om den skal klare seg i vinterkulda. Stemningen her 
er veldig fjernt fra det voksende kaoset som er i ferd med å 
oppstå nede i sivilisasjonen. Det bare øker på i styrke etter 
hvert som jula nærmer seg. 

Forventningen om den glade juletida er blitt veldig 
stor, den piskes opp fra alle retninger. Julebrusen og 
marsipangrisene dukker opp i butikkene allerede i slutten 
av oktober. Adventskalenderen skal visst også inneholde 
gaver nå for tiden. Min barndoms adventskalender var 
en appelsin med 24 fyrstikker. Vi fjernet en fyrstikk for 
hver dag mot jul, det økte forventningen. Ei eske med 
kremtopper var en flott julegave. Jeg kan enda fornemme 
den deilige duften av kremtopper når vi åpnet esken. Det 
er slike tanker som dukker opp ved naturens enkle juletre.

Det siste snøfallet forsynte trærne med stemningsfull 
dekor. Så kom kulda og bidrog ytterligere med rim på 
greinene. Særlig fjellbjørka er pyntet i en slik grad at den 
bøyer seg mot marka. Furutrærne står sterke og ranke 
med snø på greinene. Du verden så fredelig det er her, 
tenker jeg. Er det den egentlige julefreden jeg tilfeldigvis 
har funnet?

I et program på TV spurte programlederen artisten 
som sang julesanger om hva hun ønsket seg til jul. Tid, 
svarte artisten – og fred og ro. Jeg skvatt til av dette svaret. 
Nettopp tenkte jeg, det er akkurat det vi trenger nå til 
jul. Vi mister både tiden og oss selv i forsøket på å innfri 
forventninger. Kanskje er de ikke våre egne forventninger 
en gang, men andres. Det er fort gjort at julefreden 
forsvinner i kaoset. I stedet for glade juleminner, er det 
minner om stress og kaos vi sitter igjen med.

Jeg legger spor i silkesnøen på vei hjemover, mot stress 
og travle stunder. Himmelen har pastellfarger, etter at sola 
gikk ned bak fjellene. Kulda biter litt i kinnene, og i det 
fjerne ser jeg bygda med tente lys, den minner om en 
glohaug. Er det den egentlige julefreden jeg legger bak 
meg, undres jeg.
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1. Julenostalgi: 1960-modell julekalender sammen 
med gangbar julegave på 60-tallet.

2. Naturlig: Det naturlige juletreet i naturens storstue, 
med Todalsfjellet i bakgrunnen.

1

2
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Trekanten på
ØST - VIDDA

TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN
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GAMMEL BU: Fra Skarvsvatnet på ruta 
mellom Solheimstulen og Rauhelleren.
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FAKTA OM MÅRBU
I tiden før 1917, da den store Mårdemningen ble 
fullført, rant det ”bare” ei elv fra Kosadalen og 
Hette forbi Mårbulægeret. Her var også vadestedet 
for den Søndre Normannslepa. Tegn på tidligere 
menneskelig aktivitet er steinalderfunn fra 4-5000 
år f. Kr. og funn av mynter fra 16-1700 tallet her. 
Normannslepene bandt landsdelene sammen, og 
Mårbuvadet og Skartåkervollen (der Mårbu ligger 
i dag) var et naturlig stoppested på slepa som 
kommer ned fra Hette. Her var det både beite- og 
fiskemuligheter. 

Selve turisthytta på Mårbu har ikke så lang historie 
bak seg. To forstkandidater overdro Mårboden til 
Skien-Telemark Turistforening i 1922, og det ble 
i 1928 avtalt gratis bruk av grunn mot at Sigrid 
Prestegaarden benyttet hytta i 14 dager til jegere 
som hadde leid jaktrett. I 1935 ble det inngått en 
intensjonsavtale med Georg Prestegaarden der 
Skien - Telemark Turistforening skulle få sette opp 
ei turisthytte som kompensasjon for Mårboden.

Etter krigen var interessen for å gå i fjellet sterkt 
økende. Det hadde i lang tid vært uenighet om 
hvor fylkesgrensa mellom Buskerud og Telemark 
gikk på Hardangervidda. I 1948 så det ut til at det 
var klarlagt at Mårbu lå i Buskerud. Mår var da i 
Drammens og Oplands Turistforening (DOT) sitt 
område, og planlegging om ny hytte startet. 20 mål 
av Skartåkervollen ble avgitt, og det ble inngått 
avtale om at Georg og Marie Prestegaarden skulle 
være bestyrere av en ny hytte.  Imidlertid var 
tilgangen på byggematerialer etter krigen dårlig, 
og byggetillatelse ble derfor ikke gitt. Selv om DOT 
fikk kjøpe ei brakke fra Måranleggene for kr 1, ble 
byggetillatelse først gitt i 1955. DOT hadde ventet 
i mer enn fem år, og tomta var ferdig utgravd.  Den 
13. juli 1957 var hytta klar med 36 senger 

Grensetvisten om fylkesgrensa fortsatte i 
en rekke rettsinstanser, men i 1970 fastslo 
høyesterett at Mårbu Turisthytte ligger i Telemark. 
Nabohytta, Mårboden (Gamle Mår), ligger faktisk 
i Buskerud. Bygging av sikringshytta har medført 
at sengekapasiteten økte med 12 senger pluss en 
hems med sovesal/madrasser. Turistforeningshytta 
ved Mårvanns nordside har fått flere tilbygg og 
påbygg opp gjennom årene. Det foreligger nye 
planer om utbygginger og oppgraderinger, men de 
er foreløpig ikke godkjent av kommunen. 

Kilde: https://maarbu.dnt.no/historie

1. MÅRBU: Godvær på turisthytta Mårbu.

2. UTSIKT: Fra kvisteløypa mellom Lågaros og 
Mårbu med Hettehove i bakgrunnen.

FRILUFT  HARDANGERVIDDA

Friluftsliv 6_19.indd   32 05/12/2019   10:26



6  -  2019 FRILUFTSLIV    33

HARDANGERVIDDA  FRILUFT

Sol fra skyfri himmel, appelsin, Kvikk-lunsj og termos med 
drikke er selve drømmepåsken. Noen foretrekker solveggen 
ved hytta, mens andre gjerne ønsker å svette litt før godsakene 
fortæres. For sistnevnte segment er Hardangervidda med sine 
hvite vidder, betjente og selvbetjente turisthytter og milevis 
med kvistede skiløyper velegnet.

I GRENSELAND
Etter at DNT Drammen og Omegn (DNTD) overtok 
Solheimstulen turisthytte i Jønndalen i Uvdal i 2018, har 
det åpnet seg nye turmuligheter for hytte til hytte-folket. 
Turistforeningen fant raskt ut at ”hytte-trioen” Mårbu-
Solheimstulen-Rauhelleren kunne bli populær. Den førstnevnte 
hytta ligger i Tinn kommune i Telemark, mens de andre er i 
Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Se for øvrig litt mer om 
Mårbus noe brokete historie i faktaramma.

FØRST TIL MÅRBU
DNTD anbefaler folk å gå fra Solheimstulen til Mårbu først. 
- Grunnen til det er flere. For det første blåser det gjerne 
fra vest på disse kanter, så de 31,5 km til Rauhelleren kan 
bli seige i motvind. I tillegg stiger det ganske mye de første 

kilometerne på denne etappen, forteller verten på Mårbu, 
Svein Arne Tyssebotn. Det blir riktignok noe flatere terreng 
mot Rauhelleren, men over tre mil med 10-15 kg på ryggen 
er ganske drøyt. Midt i mellom disse to hyttene finner du 
Ulvelilægret. Den restaurerte steinhytta er å regne som ei 
nødbu, men følg godt med på kartet hvis du vil innom. 
Steinhytta ligger nemlig ikke kloss inn på kvistaløypa, og det er 
heller ikke skilta dit. 

SPANDERER T-SKJORTE
Fra Solheimstulen til Mårbu er det omtrent 17,5 km, med 
stigning den første mila og deretter kupert terreng. Med 
andre ord en forholdsvis enkel og grei tur for de fleste med 
litt skierfaring. Mellom Mårbu og Rauhelleren er det 20,5 
km i et variert og fint turterreng som nesten i sin helhet går i 
Hardangervidda nasjonalpark. - For de som går trekantturen, 
spanderer vi en ekte ”Harding- T-skjorte”. Fordi Solheimstulen 
har bilvei til døra, så er det best at T-skjortene blir mottatt der, 
forteller Tyssebotn. 

Bestyreren på Mårbu har for øvrig ”bestyrer-blod” i årene 
med mor som driver Finsehytta, far som driver Sandhaug og 
kamerat Hans Olav Lægreid som er bestyrer på Rauhelleren. 

Nå har fjelltravere fått et nytt ”mål” på 
Hardangervidda vinterstid. Fullføring av 
trekantruta Mårbu-Solheimstulen-Rauhelleren blir 
nemlig belønnet med ei flunkende ny T-skjorte!

1 2
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Svein Arne Tyssebotn trives med dette livet som kan være svært 
rolig i enkelte perioder, og ekstremt hektisk i andre. Varene 
henter han med beltebil fra Imingen, så ikke noe er enkelt i 
hyttedriften her inne i grensetraktene mellom Telemark og 
Buskerud.

MANGE TURMULIGHETER 
Fra Mårbu kan du også gå mange andre turer enn fra 
Solheimstulen eller Rauhelleren. Er det godvær, kan noen av 
toppene i omegnen være fristende turmål. I tillegg går det 
kvista løyper også mot både Lågaros, Imingfjell, og Kalhovd. 
Sistnevnte drives av DNT Telemark (het tidligere Telemark 
Turistforening) og har 39 sengeplasser. Mange krysser gjerne 
hele Hardangervidda fra for eksempel Finse eller Ustaoset, og 
de ender da ofte opp enten ved Haukeliseter eller Rjukan (via 
Krossobanen).

ÅPNINGSTIDER: 
Betjent hytte er åpen på Mårbu fra 20. mars til 12. april. 
Sommerstid holder hytta åpent fra 26. juni til 6. september. 
Selvbetjent avdeling er åpen resten av året (DNT-nøkkel).

Betjent hytte på Rauhelleren er åpen fra 20. mars til 19. april.  
Sommerstid holder hytta åpent fra 26. juni til 20. september. 
Selvbetjent avdeling er åpen resten av året (DNT-nøkkel).

Betjent hytte på Solheimstulen er åpen fra 20. mars til 
19. april.  Sommerstid holder hytta åpent fra 26. juni til 6. 
september.

KART:
For alle hyttene – Hardangervidda Øst, 1:100 000

1
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2

1. PÅ VEI: Snart fremme på Mårbu.

2. KART: Trekantruta Mårbu-
Solheimstulen-Rauhelleren.

ANNONSE 
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SPOR I STILLE SKOG
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Når vinteren først bestemmer seg for å være vinter, 
kan det bli utrolig vakkert i skogen. Spesielt etter at 
snøen har lavet ned og dekorert i naturen.

Det finnes knapt noe så stille som snø som 
faller ned og legger seg på marka. Det starter 
med vanndråper i skyene, som fryser til 
snøkrystaller. Vakre små rosetter som ingen er 
helt like, om en skal tro på de med kunnskap 
om dette. Snøkrystaller som griper fatt i 
hverandre som kjærestepars fingre, og blir til 
snøfiller som danser ned fra himmelen. Noen 
legger seg i trærne, mens andre fortsetter ned 
på marka og blir til et stille snølandskap. Sola 
stiger så vidt over horisonten. Lufta er skarp, 
og det gufser kaldt fra stille skog. Jeg ploger i 
urørt snø, og legger spor bak meg som avslører 
hvor jeg går. 

Spor i snøen kan fortelle så mangt. Avtrykk 
av store klover i meter-djup snø, forteller at 
her har skogens konge basket seg gjennom 
landskapet. Med øynene følger jeg sporet over 
et lite myrdrag til det forsvinner inn i skogen. 
Ved å følge sporet med øynene, kan jeg se 
for meg elgen som på sin litt klossete måte 
traver gjennom snøen. Ett eller annet sted der 
inne i skogen er det mektige dyret akkurat nå, 
tenker jeg.

Ingen vet hvor haren hopper, heter det. Men 
jeg kan i hvert fall se hvor den nettopp har 
hoppet. De karakteristiske poteavtrykkene i 
silkemjuk snø ligger som en tydelig signatur 
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etter harepus. Men hvilken vei har haren 
hoppet? Bort fra fotografen, eller mot 
fotografen? Hos haren er baklabbene størst, 
så det er lett å se forskjellen i avtrykket. 
Svaret er at haren på bildet har hoppet bort 
fra fotografen. De største labbene har retning 
framover.

Sporene går mot ei heller bleik vintersol, 
som smyger sine kraftløse stråler mellom 
furuleggene. Nå vet jeg hvor haren hopper, 
den hopper mot lysere tider, tenker jeg.

En annen av skogens innvånere har også 
tegnet spor i snøen. Reven har interesse av å 
vite hvor haren hopper. Derfor ser vi ofte spor 
etter både hare og rev i det samme området. 
Sporene etter mikkel forsvinner inn i den 
stille skogen, rakt inn solskiva. Alle sporene 
har retning mot lysere tider. Jeg ploger videre 
gjennom silkemjuk snø, mot lysere tider.

SPOR I SNØEN  FRILUFT

1. FRIHET: Å gå på ski gjennom stille 
snølandskap gir en herlig følelse.

2. ELGSPOR: Her har skogens konge banet seg 
vei gjennom meterdjup snø, som en full sjømann.

2

1

Friluftsliv 6_19.indd   37 05/12/2019   10:26



38    FRILUFTSLIV 2019  -  6

VESTSKAUEN:

Skieldorado mellom 
Drammen og Sande

TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Friluftsliv 6_19.indd   38 05/12/2019   10:26



6  -  2019 FRILUFTSLIV    39

SNØRIKT: Full vinter på Vestskauen med 
Bjørge-Slettås (435 moh.) i bakgrunnen.
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1. HVITT: Fra Myrvann på 
Vestskauen.

2.GLADE SKIJENTER: Fra venstre; 
Marie Thorne Narverud, Nora Mile 

Helgesen og Maren Skarra.

Vestskauen er i ferd med å befeste seg som et av 
de beste skistedene i lavlandet på Østlandet. Flotte 
løypetraseer, snøsikkert område og svært høy 
standard på løypeprepareringen er stikkordene.

Navnet Vestskauen kommer av at skogtraktene 
ligger vest for tettestedet Sande i Vestfold. 
Selv om de aller fleste trekker hit på grunn av 
de velpreparerte skiløypene, så finnes det også 
uberørt natur i disse traktene. Der kan du 
tråkke dine egne skispor og kanskje skremme 
opp en tiur eller noe orrfugl.

MONTEBELLO ARENA 
Mest populært er det å starte skituren med 
Montebello Arena som utgangspunktet, 
men også Fjellskar kan benyttes som et 
alternativ. Begge steder ligger nordvest 
for Sande sentrum og har bomveier med 
betalingsløsning. Ja, etter 1. januar heter 
forresten ikke kommunen Sande lengre, for 
nå har dette blitt en del av Holmestrand 
kommune.

Hvis du er ute etter en skikkelig langtur, 
er det i tillegg mulig å knytte seg inn på 
løypenettet mot Nedre Eiker og Drammen 
via Nysetra eller forbi Trytetjern. Sistnevnte 
er den «gamle» Montebellotraseen (turrenn 
startet i 1956), mens løypa forbi Nysetra 
og ned mot Katthusdalen og Heia er av 
langt nyere dato. Fra Hof-siden kan du 
følge preparert skiløype like ovenfor Berg 
mot Kabretta, og denne løypa har direkte 
forbindelse til det øvrige løypenettet ved 
Montebello Arena. Dette skogområdet 
har vært delt mellom kommunene Hof, 
Sande, Nedre Eiker og Drammen. Med 
kommunesammenslåingen ble Hof og Sande 
til Holmestrand, mens Nedre Eiker er en del 
av den nye, store Drammen kommune.

PREPARERTE SKISPOR 
Er maskinkjørte skiløyper noe for deg, er 
det flere runder å velge blant. Oppe på 
selve Vestskauen er Øyvannsrunden og 
Dammyrrunden populære, alt etter hvor 
langt du ønsker å gå. Tur-retur Prestevannet er 
heller ikke å forakte. Mange av skiløypene på 
Vestskauen går på skogsbilveier, så det trengs 
minimalt med snø for å kjøre skiløyper her. 
Velvillige grunneiere og dyktige løypekjørere 
er også en god kombinasjon. Snøen legger 
seg i tillegg tidlig, og gjerne rikelig i løpet 
av vinteren. Snømåleren ved Lauvkollmyra 
viser i følge Yr ofte høyest snødybde på hele 

Østlandet. Hele 150 centimeter med snø 
17. mars 2019 er det ikke mange som kan 
konkurrere mot. Heller ikke 40 kilometer 
med preparerte skispor på natursnø 14. 
november samme år. Ikke akkurat det folk 
flest forbinder med Vestfold!

KOMMUNETOPPER 
Om målet på skituren er å styrke kondisen 
med litt motbakker, er Gravdalsrunden om 
Trytetjern og Svartevannet å anbefale. Ikke 
langt unna Svartevannet ligger for øvrig 
Drammen kommunes høyeste topp fram til 
31. desember 2019, Annevasshøgda (557 
moh.). Ja, Sande kommunes høyeste punkt, 
Presteseteråsen, strekker seg noen meter 
høyere opp med sine 570 moh., og den 
befinner seg noe lengre sørøst. Men med den 
ovennevnte kommunesammenslåingen blir 
dette kun av litt mer akademisk interesse, for 
både den nye Holmestrand kommune og den 
nye Drammen kommune får andre topper 
som er høyere.

VÅRSKITURER MED UTSIKT
I disse traktene er det en del vårskiløpere 
som trives når sola begynner å komme litt 
høyere på himmelen. Her er det mange 
flotte muligheter for opplevelsesrike skiturer 
utenfor allfarvei på skareføre, for eksempel 
mot Montebello og Preste-Slettås eller 
Ryggetang-Slettås. Sistnevnte ligger 530 
moh., og her er det satt opp et flott utsiktstårn. 
Tårnet får deg over tretoppene, og dermed 
får du 360 graders rundskue til skoger og fjell 
både fjernt og nært. Fra tårnet ser du helt til 
Østfold i øst, Gaustatoppen i vest og Tryvann 
og Holmenkollen i Oslo i nord. Tårnet ble 
satt opp vinteren 2017/2018, etter initiativ 
fra Vestskogen Vilt- og Fiskevernforening. 
Montebellotraseen er nevnt innledningsvis, 
og selve Montebello-toppen er attraktiv i 
seg selv. Hit må du også gå uten spor av 
prepareringsmaskiner, men belønningen er 
storslått utsikt over Sandebukta og mer til. 
Montebellorennet er et tradisjonsrikt turrenn 
på ski, og deltagerne kan velge mellom 
forskjellige distanser der 40 kilometer er 
den lengste. Traseen følger mange av de 
ubrøytede skogsbilveiene, så den går ikke over 
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VESTSKAUEN
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Montebellotoppen. Alle som har sett toppen 
nedenifra skjønner også raskt hvorfor. De siste 
årene har det for øvrig vært tøft å hevde seg 
helt i teten i herreklassen i Montebellorennet 
med blant annet Sjur Røthe og Anders 
Aukland på topp i 2018 og 2019.

UBERØRT NATUR
For snaue ti år siden ble Presteseter 
naturreservat opprettet, og for et par år siden 
også betydelig utvidet. Nå får snaue 7.000 
mål stå i fred for ytterligere veibygging og 
flatehogster.  Paragraf 2 i verneforskriften 
forteller følgende: ”Formålet med fredningen 
er å bevare et skogområde som økosystem 
med alt naturlig plante- og dyreliv. Dette 
er den eneste større, kjente forekomsten 
av gammel granskog i Vestfold, og er som 
sådan av spesiell verdi. Området har en 
særskilt vitenskapelig verdi med granskog 
på høg bonitet med innslag av edelløvskog 
med en del grove trær, og ved at området 
har en rik lavflora med flere kontinuitets- og 
fuktighetskrevende arter”.  I hvert fall kan 
du gå stor sett helt uforstyrret gjennom dette 
spennende verneområdet, for her går naturen 
sin gang uten menneskelig innblanding.

HISTORIKK
Inne på Gravdalsskogen, som er en 
del av Vestskauen, rådde ifølge sagnet 
Gravdalsherrene på 1300-tallet. De red med 
sølvbeslåtte hester til kirka, og klokkeren 
i ”Hanevalskyrkja” (Skoger gamle kirke) 
måtte ikke begynne å ringe før han så 

Gravdalsherrene komme ut av skogen. 
Sagn er som kjent ikke alltid helt sanne, 
men bosetting har det i hvert fall vært her i 
hundrevis av år.

På Vestskauen trasket også mestertyven 
Ole Høiland rundt i hine hårde dager på 
1800-tallet. Kristine Eliasdatter på den 
for lengst fraflyttede boplassen Stallene 
ble dømt til tre måneders tukthus for å ha 
skjult storforbryteren rundt 1840. Under 2. 
verdenskrig holdt Vestskogjegerne til i såkalte 
celler i de samme traktene. Ved Lauvkolltjern, 
like ved kommunegrensa mellom Drammen 
og Sande, ble det avduket en minnestein 9. 
mai 1970 for å markere at ”gutta på skauen” 
holdt til her inne i siste halvdel av 1944 og 
fram til freden i 1945. Ved bautaen blir det 
fremdeles arrangert en minnehøytidlighet i 
slutten av mai hvert år.

SETERVOLLER
I motsetning til de fleste andre markene 
rundt Drammen, ligger fremdeles både voller 
og seterhus intakte på Vestskauen flere steder. 
Vinterstid er det ikke så lett å se de frodige 
vollene, men her er fremdeles åpne og luftige 
beiter. Det artige er at setrene og toppene i 
nærheten har navn etter hverandre. Ikke nok 
med det, de er alle ”Slett-åser” også. Det vil 
si at de er nokså flate eller slette på toppen. 

FRILUFT  VESTSKAUEN

1.VAKKERT: 
Vinteridyll på 
Vestskauen.

2. PREPARERT: 
Som vanlig flotte 

skiløyper på 
Vestskauen
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Vi har Bjørgesetra og Bjørge-Slettås (435 
moh.), Ryggetangsetra og Ryggetang-
Slettås (530 moh.), Skogseterstulen og 
Skog-Slettås (531 moh.) og Prestesetra 
og Preste-Slettås (563 moh.).

Av setervollene er det særlig vollene 
på Bjørgesetra og Prestesetra som skiller 
seg ut. På førstnevnte var det nok setring 
fram til begynnelsen av 1950-årene, og 
det har beitet dyr der i lange perioder 
etter det også. I dag er det fremdeles 
åpent og lyst på de fagre vollene med fire, 
koselige og rødmalte bygninger på rekke 
etter hverandre. 

Prestesetra ligger også praktfullt og 
solrikt til lengre vest i disse skogtraktene. 
Her blir utsikten en helt annen, for nå 
er det områdene sørøstover mot Sande 
og Holmestrandsfjorden som åpenbarer 
seg. Vestskauen har altså noe for enhver 
smak, både treningsfantaster i supertynne 
trikoter og nostalgikere med nikkers og 
anorakk.

Legg turen til fjells i vakker natur i Bergsjøområdet. 

Ta kontakt for åpningstider, priser og mer informasjon! 

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

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

2
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Vintertur 
på fjellet

TEKST OG FOTO. BJØRNAR VALSTAD

Det er vinter og det første store snøfallet har forandret den triste og 
grå høstskogen til et vakkert julekort. Det er stille og vakkert. Jeg 
spenner på meg mine ski og legger kursen oppover lia. Gjennom 
furu og bjørkeskogbeltet og opp på snaufjellet. Målet er å nyte 
kuldegradene, vasse rundt i stille snødekt skog og kanskje få noen 
gode øyeblikk på fjellet før den korte dagen glir over til kveld.

Et bål skal tennes og månelyset skal nytes i blåtimen. Når morgen 
blir til dag, da rusler jeg hjem til hverdagens stress som en ny mann. 
Renset og klar, godt hjulpet av naturens malermester.
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Det er kaldt på snaufjellet! Når 
solen går ned, farges horisonten 

vakker rosa og blå.
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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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FOTOGALLERIET  FRILUFT

1. Turen starter nede i vakker 
furuskog kledd i den hviteste 
snø.

2. Fjellskogens mest nysgjerrige 
fugl. Lavskrika er alltid hyggelig 
å få på besøk. Den tar gjerne 
en pølsesnabb fra hånden om 
du er litt tålmodig.

3. En rype kakler og flyr sin vei. 
Kun noen spor i snøen blir igjen 
før stillheten tar over.

3

Friluftsliv 6_19.indd   47 05/12/2019   10:27



48    FRILUFTSLIV 2019  -  6

FRILUFT  FOTOGALLERIET

1. Bålet lyser opp blåtimen 
i furuskogen. En idyllisk 

vinterstemning er satt.

2. En kveld blir til natt. Å 
kjenne varmen fra et godt 
bål er turens høydepunkt.

2
1
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TURBRO

RETNINGSPILER
SKILT

TURBOK-KASSA
TURBOKA
MINITURBOKA

arkeoplan.no
Tlf. 71 25 48 70

OOOOOOYYYYYY…
ER DET JUL SNART?
Hva med et julegave-abonnement til turkompisen?

Bestill på friluftsliv.no eller send mail til abo@friluftsliv.no
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UT AV LØYPA: Eg har lova meg sjølv å 
halde meg til løypene. Eg må jo klare å 

lære å like dei. Men i ein sving ser eg eit 
dagsferskt spor gå opp i skogen.
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EG ER EIN 
OSLOFOB

TEKST OG FOTO: IDA JOHANNE AADLAND

«Den einaste måten å overvinne 
fryktene sine på er å møte dei», 
seier folk. Eg pakkar skia og 
bestiller bussbillett til Marka.

Det snør. Seint. Eller snør det i det heile teke? 
Det er snø i lufta, men ein kan nesten ikkje sjå 
kva veg den fell. Er den på veg opp? Sidelengs? 
Det er eigentleg ikkje så nøye, så lenge «det 
snør.» Barnsleg og romantisert, eg veit. Jaja. 

Eg tek bussen, sjølv om eg eigentleg er lært 
opp til at dei einaste skikkelege turane finn ein 
ved enden av ein ubrøyta veg. Her i marka er 
det brøyta heile vegen. Til og med løypene er 
brøyta. Spora pappa alltid snakkar om å tråkke, 
ser ein ikkje eingong. Sjølv redningshunden 
Yatzi heime, med ein nase i verdsklasse, hadde 
ikkje hatt sjans til å finne mitt spor. 

Mange har felleski. Men ingen andre har 
ski med feller. Eg gløymde å kjøpe smøring. I 
løpet av snart tjueein år i dette livet har eg knapt 
smurd ei einaste ski, og det er eg stolt av. Eg har 
gått opp og skreidd ned. Jaja. 

Lite folk i år, sa damene på bussen. Eg 
manøvrerer meg mellom pensjonistar, 
thightskledde menn i førtiåra og viltre femåringar 
på skiskule. Dei er så glade. Veit dei kva dei går 
glipp av? 

Eller kanskje er det meg. Eg som ikkje veit kva 
eg går glipp av. Høg fart, trikkekorrespondanse 
til skogs, uendeleg med løyper. 

Eg høyrer dei på lang veg. Bestefedre med 
kubjøller og mødre med vassflasker står langs 
løypene på Skullerud stadion. Eg veit ikkje kva 
arrangement det er, men nokon har klart å samle 
alle hypre gutar og jenter i barneskulealder og 
trumfa på dei litt for tronge startnummer utanpå 
kondomdressar og kjeledressar. Skal ein tru 
speakeren er dei alle verdsmeistrar. 

«Friluftsområde» lyser skiltet og peikar 
innover. Skilta til «friluftsområde»? Villmark er 
vel villmark nettopp fordi det ikkje er skilt der. 
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Eg vil ikkje vere ein sånn dustete vestlending som trur 
ho veit best. Som har Oslo-fobi og ikkje trur på lukke 
utanfor Hordaland. Men kanskje eg er det. Ein Oslofob. 
Ein slik som aldri lærer seg å like noko anna enn heime. 
Ein slik eg aldri skulle bli. 

Løype! Ein hund i mariusgenser og ein heil familie med 
joggedress og drikkebelte frå Bendit susar forbi. 

Eg får eit medlidande blikk frå ei dame med anorektisk 
smale ski. Smiler skeivt tilbake og kikar ned på Helge 
Ingstad-skia mine. Akk. Gje meg éin månad til Oslo, så 
kanskje eg har lært å like deg. 

I går var mamma og pappa på Kvamskogen, heimbygda 
sitt skieldorado som lokkar til seg hyttegjestar frå både 
aust og vest. Mamma datt så ho nesten fekk klaustrofobi 
i all nysnøen. Pappa bana veg, og hunden som vanlegvis 
ligg først i løypa hadde meir enn nok med å føte seg i all 
snøen. Eg lurar på kor dei er i dag. Kanskje på Raudfjellet, 
fem kilometer opp bak huset heime. Kanskje er det sol, 
og dei har teke sikte på sjølvaste Fuglen. Eller Gullfjellet, 
987-meterstoppen me delar med Bergen. 

Eg er i Marka. Med stor m. På «tur.» 
Det kjem ein vilter hund imot. Utan mariusgensar 

denne gongen. Eg hoppar ut til sida, så stakkaren skal 
sleppe stålkantane mine. Då får eg ein joggepinntupp i 
hælen, og ein mann hoiar. Unnskyld, klynkar eg. Han ser 
på pulsklokka og stakar vidare. 

Dei har sett alle andre planar på vent for å kome seg til 
Marka. Dei ser så nøgde ut. Eg lurar på om dei nokon 
gong har vore på ein skikkelig skitur. Om dei har teke på 
langfeller, slite seg opp tusen høgdemeter, for så å med 
skia på har røska av seg fellene og til slutt sett utfor. Om 
dei har prøvd å setje ein telemarkssving, men ikkje klart 
det, og heller blitt begravd i nysnø. Om dei har drege 
pulk i milesvis. Om dei har sove i telt i tjue sekundmeter, 
og grave kuldegrop i det uendelege. Om dei har prøvd å 
fikse pakningen på bensinpumpa med frosne fingrar. Om 
dei har tråkka eigne spor i våt januarsnø. 

Eg tek meg sjølv i øyra og gjer mitt beste for å kvitte 
meg med fordommane eg ikkje trudde eg hadde. Dei er 
spreke. Dei går fortare på ski enn eg nokon gong har gjort 
eller nokon gong kjem til å gjere, og attpåtil ser dei bra ut. 
Og dei kjem seg ut. Kveld og helg. Eg ventar helst på ein 
perfekt dag. Ein lang, heil søndag eg kan råde over, heilt 
sjølv. Om ikkje er det ikkje skikkeleg tur. Eller? 

Folk smilar. Det er noko anna enn ein kan seie om 07:40 
toget til Oslo S. Eg har prøvd å vere vere ei motvekt, 
smile og nikke til konduktøren. Men eg tok meg sjølv i å 
ha gjeve opp, allereie dag tre i hovudstaden. 

Eg har med meg vindsekk. Sikkert dumt. Men eg har 
lært å alltid vere budd på alt. Ver rusta mot uver, sjølv 
på korte turar. «Ver rusta mot storm i austmarka, jadu.» 
Det er nesten så eg ser dei le og himle med auga bak 
sportsbrillene. Leathermannen trong eg ikkje heller. For 
å ikkje snakke om papirkartet. Eg torer ikkje ta det fram 
ein gong. Brukar telefonen i staden. Og lykta. Klokka 
bikkar fire og løypelysa vert slått på. Sukk. Eg har kome 

1. SKISPOR: Spora mine har nesten snøa igjen sidan eg tok av for ein time 
sidan. På nytt får eg bane min eigen veg. Ååh, for eit føre! Kortfelle-eldorado.
Illustrasjonsfoto: Bjørn A. Esaissen 

2. PÅ TUR: Eg er i Marka. Med stor m. På «tur.»

3. PAPIRKART: Eg torer ikkje ta det fram ein gong. Brukar telefonen i staden.

2

1
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såpass langt inn at eg ikkje høyrer speakerlyden lenger. Veit 
ikkje lenger om det er Sondre eller Håkon som leiar i gutar 
8-klassen. «Fjellstadbakken» står det på eit skilt. Kort, men 
bratt. Lurar på om eg skal ta runden rundt, men bestemmer 
meg for å stole på fellene. Rett opp, harde stavtak. 

Ah! Kortfelleføret er perfekt. Fjellstadbakken er vel ingenting 
for ei remse mohair og eit par 75 millimeter bindingar. Alle 
folka eg ser kjem mot meg, ned Fjellstadbakken. Dei er på 
veg heim. Kanskje får eg ein skogskilometer for meg sjølv? 

 Eg ser verken folk framfor eller bak. Nynnar litt for meg 
sjølv. «Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski, nå lyser 
det så fagert i heeeeien.» 

Var det her eg gjekk sist? Eg hugsar ikkje. Men det er 
sikkert som med tvillingar. Dei ser kliss like ut til du har 
kjent dei i ei veke. Først då ser ein forskjell. Eg skal gje deg 
ei veke, Austmarka. 

Eg har kome så langt vekk frå t-banestasjonen at folk seier 
hei. Folk seier hei, går med anorakk og skia mine lagar spor 
i snøen. Folk seier jo ikkje alltid hei på parkeringsplassen på 
Kvamskogen heller? 

Eg set meg ned og googlar kva Mariholtet er. Kanskje 
har dei do og vaffelkaker der? Eg har høyrt rykte om at 
det finst fleire kafear her, midt mellom alle løypene. Fristar 
meir med nystekte vaffelkaker og kakao med krem enn med 
kvitostskiva og det lunkne vatnet som skvulpar bak i sekken. 

Eg må vidare. Følger skilta mot Mariholtet – «Østmarkas 
knytepunkt med flere typer bakst og et utvalg av rundstykker 
og baguetter.» Kan skjønne det er lettare å få ungane med 
her, enn å tvinge dei til å sitje i ei snøfonn på sjuhundre 
meters høgde og drikke termoste med ein bismak av gamal 
kaffi. 

Eg har lova meg sjølv å halde meg til løypene. Eg må jo 
klare å lære å like dei. Men i ein sving ser eg eit dagsferskt 
spor gå opp i skogen. Berre eitt menneske har gått der. Eg 
følger etter, og håpar ikkje eg støtar på ein kar som pissar. 

Kanskje møter eg ein annan vestlending? Som trong å gå 
nokre meter utanfor løypa? Som ville gå dit ingen andre 
hadde gått? Eller endå betre: kanskje møter eg ingen. 

Nokre knausar og svingar seinare får eg likevel lyst 
på kvitostskiva. Ofrar varmen i fingrane for å henge opp 
hengekøya mi. Herifrå ser eg verken folk, løyper eller kafear. 
Spora frå den andre offpist-aren har for lengst svingt tilbake 
til dei preparerte delane av skogen. 

Eg legg meg på rygg i hengekøya, prøver å skjerme meg 
frå føyken. Det drysser frå trea. Kvitosten var ikkje sveitt. 
Mariholtet har eg visst gløymt. Eit ekorn tek fart, hoppar 
frå furu til gran og tilbake til endå ei furu. Akkurat som 
heime. Tilsynelatande upåverka av at eg har spent opp eit 
irrlilla tøystykke midt mellom trea hans. 

Idyllisk, ja, men også kaldt. Dessutan får ein ikkje varmen 
i seg av å ligge her og late seg. 

Spora mine har nesten snøa igjen sidan eg tok av for ein 
time sidan. På nytt får eg bane min eigen veg. Ååh, for eit 
føre! Kortfelle-eldorado. 

Eg er tilbake i løypa, litt mindre folk no enn tidlegare. 
Vêret har teke seg opp, snøen står ikkje stille lenger. No 
snør det nedover og sidelengs. Eg frys på nasa og tvinger 
glidelåsen på dunjakka lenger opp enn den eigentleg vil. 
Digg! No snakkar me skitur. 

Dei har bygd bruer over bekkane så ein slepp å klabbe, 
skrive kilometer på skilta så ein ikkje treng å krangle om 
kven som har rett, og dei har merka trea med blått og raudt 
så ein slepp å gå feil. Og i snøføyka er det eigentleg fint å ha 
eit spor å følgje. 

Eg traskar tilbake, same veg som eg kom frå. Kor enn det 
no var. Rennet er slutt når eg kjem til stadion. Berre ein 
familie på fire sit igjen i ei snøfonn av kunstsnø og gomlar 
giflar. Eg nikkar og smilar. Dei nikkar tilbake. 

På bussen heim ringer eg pappa. «Hei! Eg ville berre seie 
at Oslo er litt fint likevel.»

OSLO

1. SKISPOR: Spora mine har nesten snøa igjen sidan eg tok av for ein time 
sidan. På nytt får eg bane min eigen veg. Ååh, for eit føre! Kortfelle-eldorado.
Illustrasjonsfoto: Bjørn A. Esaissen 

2. PÅ TUR: Eg er i Marka. Med stor m. På «tur.»

3. PAPIRKART: Eg torer ikkje ta det fram ein gong. Brukar telefonen i staden.
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Aktiv ferie 
– til fots eller på sykkel

TEMA tilbyr fotturer og sykkelturer til spennende reisemål og 
med ulike vanskelighetsgrader. Alt er lagt til rette slik at du kan 
konsentrere deg om én ting, nemlig å nyte ferien din. På alle turer 
blir bagasjen fraktet med buss og venter på deg på neste hotell. 
Hyggelig reisefølge, storslått natur og gode opplevelser er inkludert! 
Lokal mat er en stor del av stedets kultur og en viktig del av den 
totale ferieopplevelsen vi ønsker å gi deg. TEMAs kunnskapsrike 
reiseledere gir deg stedets historie og kultur. Med mange års 
erfaring og et brennende engasjement er de ofte forskjellen mellom 
en vanlig reise og en reise som gir minner for livet. 

www.tema-reiser.no | 21 00 08 20AKTUELT PÅ TEMA-REISER.NO
Toppturseilas i Nord-Norge. 6 dager. Fra 33.990 kr. Avreise: 28/7.
Fottur på Madeira. 6 dager. Fra 15.315 kr. Avreise: 12/3.
Sykkeltur i Alpene. 8 dager. Fra 22.590 kr. Avreiser: 20/6, 22/8.

REISEGARANTI 
ER STILT TIL 

KAMMARKOLLEGIET  
I SVERIGE.

www.kammarkollegiet.se
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Boka «35 sykkelturer i verdens beste 
skiterreng: Hafjell – Øyerfjellet – 
Nordseter – Sjusjøen» presenterer 
varierte sykkelmuligheter på fjellet, fra 
Ringebu-grensa i nord til Ringsaker og 
Brøttum i sør, både på grus, kjerreveier 
og stier.

 – Fjellene øst og nord for Lillehammer 
er mest kjent for sitt fantastiske 
skiterreng. Etter å ha syklet mye her 
de siste seks årene, kom ideen om å 
presentere sykkelmulighetene, som 
jeg mener er blant de beste i landet. 
Jeg tror syklister på alle nivåer kan 
finne turforslag i denne boka å glede 
seg til, sier Øyvind Wold. 

 – Stiene i området har en x-faktor 
man ikke finner i lavlandet, rundt 
Hafjell og Nordseter kan man sykle til 
topps på flere tusenmetere, og få utsikt 
til både Jotunheimen, Rondane og 
Alvdal Vestfjell.

 – Faktabokser er viktige for at folk 
skal kunne riktig tur etter form og 
erfaring, og i denne boka har vi blant 
annet utviklet en ny måte for grafisk 
presentasjon av vanskelighetsgraden, 
som er mer nyansert og brukervennlig 
enn det folk har sett før.

Hver tur har også eget kart, og en QR-
kode der man enkelt kan scanne ruten 
og kart rett inn på smarttelefonen. Boka 
gir også diverse tips om besøksmål, 
serveringssteder, toppturer, utstyr og 
favoritt-turen til en rekke sykkel-profiler. 

Overskuddet av boksalget går til Øyer 
Turskiløypers arbeid med skiløyper og 
stier.

PENSUM
NY BOK OM SYKLING I 
«BIRKENLAND» OG ØYERFJELLET

Foto: Øyvind WoldUtgiver: Øyer Turskiløyper
Tekst og bilder: Øyvind Wold
Kart: Bernt Bjørnsgård
Design: Laura van Arkelen
Antall sider: 132
Format: 29 x 29 cm
Selges: på Sport1 Lillehammer 
og Øyer, Milslukern i Oslo
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Dette skulle være en høsttur inn i Tylldalen, men ble 
plutselig en skikkelig vintertur med 20 cm nysnø og 
nærmere 10 minusgrader. Det stoppet ikke oss, vi bare 
nøt forsmaken på vinteren. Det var utrolig vakkert, som 
å se inn i et eventyr fra Asbjørnsen og Moe om “landet 
langt langt der borte”. Og hva passet ikke bedre da enn 
å lage en gryte med eksotiske krydder og utenlandske 
impulser?

SHAKSHUKA 
(TOMATGRYTE)

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
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2 PORSJONER
Varm olje eller smør på 
svak varme, tilsett krydder 
(jeg pleier å blande krydder 
hjemme i en liten pose) og 
hvitløk (kan sløyfes).

Surr dette sammen et par 
minutter og tilsett knuste 
tomater, samt salt og pepper.
La det putre i 10 minutter 
(med lokk om mulig) på svak 
varme. Bland inn bladpersille, 
lag en fordypning i 
tomatsausen og knekk 

eggene i fordypningen. Skru 
opp varmen og la det putre 
i 5-8 minutter (kommer an 
på hvor hardkokt du vil ha 
plommen).

Smuldre over fetaost og litt 
ekstra bladpersille.

Server gjerne med brød 
(f.eks. ristet polarbrød).
Om man ønsker å spare 
oppvask, kan man droppe fat 
og finne fram 2 skjeer. 

• 3 ss olje (eller smør)
• 2 hvitløksfedd 
• ½ ts tørket chili 
• 1 ss paprikapulver
• 1 ts spisskummen
• 1 pk knuste tomater (400 gram)
• 50 gram fetaost
• 2-4 egg 
• Bladpersille
• Salt og pepper 
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TEKST OG FOTO: TOR OLAV HAUKEDAL

Rådyr er en vakker lettvekter i hjortefamilien og har en vekt på 
mellom 18 og 35 kilo. Det er etablert en levedyktig bestand helt 
opp til Finnmark, og hunnen blir gjerne kalt for rågeit, hannen for 
råbukk. Bukken kan få opptil tre tagger på hvert horn. Geviret faller 
rundt november, men vokser alltid tilbake og blir litt større for hvert 
år. Hvis du aldri har funnet rådyrhorn, kan årsaken være at mus har 
spist de opp før det blir en ny vår.

Rågeita får fra en til tre kalver rundt mai og juni, og kan få en stri jobb 
med å beskytte sine mot farer fra rovdyr, rev, løshunder og diverse 
ulykker i forbindelse med mennesker. Harde og snørike vintre skaper 
store problemer for også voksne dyr, og jakt feller rundt 30.000 rådyr 
hvert år. Til tross for stor dødelighet er rådyrbestanden likevel på 
over 150.000 dyr i Norge, et antall som øker for hvert år. Dette fører 
dessverre med seg større utbredelse av flåttbårne sykdommer som kan 
være meget skadelige for mennesker, og som også fører til dødelighet 
hos andre dyr. Flått dreper for eksempel hvert år flere sauer enn den 
samlende rovdyrstammen i hele Norge.

En dyretragedie som er forholdsvis lite kjent, er den helt unødvendige 
slakten fra slåmaskiner som medfører ekstreme tragedier på kalver 
som søker trygghet på jordene fra reven. Dyrene blir hakket opp, ben 
kappes av og kalven blir liggende og skrike i smerter under førsteslåtten. 
Det er anslått at over 5.000 rådyrkalver dør på denne måten hvert år. 
Dette er likevel tragedier som veldig ofte kan forhindres med enkle 
midler. Mange har god erfaring med å skremme bort rådyr ved å gå 
ut i enga en dag før den blir slått, gjerne med hund for de som har 
jaktrett. En annen effektiv metode er å feste klesplagg på stolper, da 
lukten av menneske ofte vil få rådyrmor til å ta med seg kalvene ut 
fra området. Enkelte steder i landet blir så mye som 40 prosent av 
kalvene hakket opp når det er sesong for den første slåtten.
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Det er sjeldent at et menneske får oppleve vårt eneste store 
kattedyr på nært hold, den mystiske og stolte gaupa, Jeg 
har gjort noen forsøk i Langedrag Naturpark. En skarp 
høstdag var jeg ekstra heldig og fikk sitte en drøy meter fra 
et av de voksne dyra. Dette er dyr som for lengst er vant 
med mennesker i nærheten, men det gjør likevel inntrykk 
å få oppleve dette ganske uberegnelige kattedyret under 
så nære forhold. Og ikke minst føle kraften fra et rovdyr 
som kan ha et sprang på opptil syv meter.

Som hos mange andre katter er det først og fremst under 
nattens eventyr at gaupa legger ut på jakt. Som oftest 
smyger den så nær byttet som mulig, før det avsluttes 
med en kort og hurtig sluttspurt. Det er en meget 
effektiv jeger som nedlegger rådyr, tamrein, kalv av elg, 
rødrev, hare og diverse fugler og gnagere. Store byttedyr 
kveles med strupebitt, mens mindre bytter drepes med 
nakkebitt. En voksen hanngaupe kan bli opptil 25 kilo, 
en hunngaupe 17 kg. I kampsituasjoner mot jerv og ulv 
er det dokumentert at gaupa jager bort sine motstandere 
når det er konflikter med andre rovdyr.

Det har ikke vært lett å være rovdyr og gaupe i Norge. 
I 1846 ble det innført skuddpremie, og landets eneste 
viltlevende kattedyr var nesten utryddet på 1930-tallet. 
Foruten selve jakten, har det også vært brukt fotsakser, 
gift og gaupebåser. Skuddpremie ble avskaffet så sent som 
i 1980, og Stortinget har bestemt at det skal være minst 65 
gaupeynglinger i Norge hvert år. Likevel har antallet siden 
2012 og syv år på rad ligget langt under bestandsmålet, 
da det innvilges aggressiv kvotejakt som holder bestanden 
under det nasjonale antallet som Stortinget har vedtatt. 
Gaupa er flyttet fra status sårbar (Norsk rødliste 2010), til 
sterkt truet (Norsk rødliste 2015). Rovviltnemda ønsker 
ofte mest mulig jakt, mens andre dødsårsaker er illegal 
forfølgelse, møte med biler og skabb som tar livet av unge 
dyr. Totalbestanden i Europa regnes for å være ca. 8.000 
individer, inklusiv ca. 320 gauper som foreløpig lever i 
Norge.

TEKST OG FOTO: TOR OLAV HAUKEDAL

PENSUM  GAUPE
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PENSUM  TRUGER

1. ANNERLEDES: Å bevege seg med truger gir en unik 
mulighet til å få med seg hva vinternaturen byr på.

2. TRUGETUR: I dyp løssnø og på våt, råtten vårsnø er det 
bedre å bruke truger enn å gå på ski eller bena.

PÅ TUR MED 
TRUGER

TEKST: TOR OLAV HAUKEDAL FOTO: MATTIAS JANSSON

For en skinasjon som Norge er det sjeldent 
at truger blir brukt når det har blitt en ny 
sesong med vinter og nye turgleder.

1
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TRUGER  PENSUM

Preparerte skiløyper venter med silkeføre, nytt utstyr skal 
prøves og frostrøyken damper som røyksignaler i løypene. 
Det er godt kjent at nordmenn er født med ski på bena, og 
det er heller ikke uten grunn at Norge jevnlig stiller opp med 
verdens beste utøvere i skisporten. For en vanlig turgåer er en 
skitur god trening, det er sosialt og det kan være en flott måte 
å komme seg ut i marka på når det har blitt en ny vinter med 
blanke ark og nok snø.

For de som søker en annen nærhet med naturen, er truger et 
alternativ som kan være verd å prøve når årstiden stiller opp 
med sin årlige og hvite festdrakt. Å bevege seg med truger gir 
en unik mulighet til å få med seg hva naturen byr på av detaljer 
når det også er vinter. 

2
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PENSUM  TRUGER

En del av turgleden kan være å følge med på spor og få med 
seg variasjonen av dyreliv som beveger seg i området der 
du befinner deg. Det kan for eksempel være grevling, rev, 
hare, liggegroper fra elg eller avtrykk fra en voldsom kamp 
mellom byttedyr og jeger. Sporjakt kan være spennende å 
følge med på både for store og små, og en måte å avgjøre 
om et spor er ferskt eller gammelt er å kjenne etter om det 
er isdannelser i avtrykket. Hvis det er uten is, er muligheten 
stor for at det kan være veldig ferskt. Det er sjeldent helt 
lydløst å gå med truger, men det er absolutt mulig å komme 
over skogsfugl som tiur, røye og orrfugl. Hakkespetten viser 
seg også ofte frem og lar seg ikke så lett skremme.

Å gå med truger kan også være en fin måte å få med 
seg overgangen fra vinter til vår, selv om tynn skare og 
sammentrukket snø gjør at det kan høres ut som at det er et 
lokomotiv som beveger seg i skogens favn. Et vinterlandskap 
har uansett ofte sin egen form for stillhet, og for de som 
søker skogens ro kan det gi en glede å lage en egen og godt 
opptråkket løype i områder utenfor for mye støy og trengsel 
fra menneskelige aktiviteter. 

Truger er å få kjøpt i flere varianter, og fra egen erfaring er 
de viktigste egenskapene at de har god gripeevne og tåler 
bruk over flere år. Det er uansett en flott måte å oppleve 
vinteren på, og gode truger behøver ikke koste mer enn et-
par tusenlapper uansett vektklasse på den som skal bruke de.

TRUGESPOR: Det går ikke så 
fort fremover med truger. Likevel 

er det en fin måte å oppleve 
skogens ro og stillhet på.
Foto: Tor Olav Haukedal

Bestill online på www.beitostolen.com eller telefon 61351000, åpent hele døgnet.

Vintergleder på Beitostølen

LEILIGHET 
Midtuke frem til 9/2-2020

4-sengs Bergo Leilighet (selvhushold)
fra kr 730,- pr døgn.

BERGO HOTEL
Midtuke frem til 16/2-2020
Dobbeltrom inklusive frokost
kr 695,- pr person pr døgn.

RADISSON BLU BEITOSTØLEN
Midtuke frem til 16/2-2020
Dobbeltrom inklusive frokost
kr 825,- pr person pr døgn.

3-døgns opphold i dobbeltrom inkludert frokost 3 dager og heiskort 2 dager.
Gjelder for ankomst søndager eller mandager  frem til 30. mars 2020 (uke 11 kun 
ank. søndag),  samt perioden 3.-23. april 2020 (påsken ank. 3.- 4.-  eller 5. april). 
Kun  kr 2.235,- pr person. (Barnerabatter) .

Pristilbud:

Alpint LangrennSnørafting

Kjelkebakke Hundespannkjøring

LavvoaftenAirboard Svømming

Skicross

Vinterpakke:
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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

Blygrå dager med tåke og småregn. Krystallklare dager med barfrost og 
blåtimen. Stormfulle dager med piskende regn. Snøfall så «himmelen 
faller ned». Gnistrende snøkrystaller i måneskinn. Snø, sludd og regn i 
blanding. Høsten og førjulstida byr på varierte og hurtig skiftende vær- 
og føreforhold. Over hele landet. Alt tyder på at perioden med dette 
ustabile omskiftelige høstværet vil bli lengre og lengre. Klimaendringene 
gjør at tida med stabilt vintervær blir kortere og kortere i større og større 
deler av landet.

Vi løser ikke klimakrisa ved å bygge luksusbolig nummer to med høyt 
energiforbruk lenger og lenger vekk fra der vi bor, høyere opp og lenger 
inn i de siste rester av urørt natur.

Et bidrag til løsningen er derimot kortreiste opplevelser i eget 
nærmiljø. Da gjelder det å utnytte mulighetene når de byr seg. Det tynne 
snølaget må brukes mens det er der. Til å ake, gå på ski, bygge snømenn 
og snølykter. Og tro ikke at det trengs egne «grusski» for første skituren 
– som om vi alle har et arsenal av skipar til ulike forhold. De færreste 
av oss er perfekte eller skal bli verdensmestre. Vi må leve med riper i 
lakken – og tåler det inderlig godt under skia også. Utstyrshysteriet er en 
av årsakene til klimakrisa. Men skigleden er neppe avhengig av verken 
fluor eller fravær av riper.

Det er denne iboende aktivitetsgleden vi må gi muligheter i barns liv, 
og ta vare på så lenge vi kan i våre voksenliv. Det er ikke nødvendig å slutte 
med å glede seg over barfrosten med skøytemuligheter, mestringsgleden 
når siste snøballen passer i snølykta, det sosiale fellesskapet rundt bålet 
i bekmørke høstkvelden, spenningen på hodelykttur i høstregnet. Å 
kjenne på sterke naturkrefter, om enn så ufyselige der og da, gjør noe 
med oss.

Vi skal bry oss om klimaendringene, men ikke la de passivisere oss. 
Spontaniteten til å utnytte mulighetene her og nå blir bare enda viktigere 
når vintrene blir varmere, våtere og villere. God jul og godt nytt år med 
de muligheter du har til ei aktiv førjuls-, romjuls- og etterjulstid i friluft.

GRIP 
MULIGHETENE

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

PORTEN TIL NATUREN 
– FRILUFTSPORTER!

Her er et eksempel fra 
Grenland friluftsråd, deres 
friluftsport, Åletjern i Skien 
som ble etablert i 2015.
Foto: Hege Olimb Myhre

Grenland friluftsråd holder 
også nå på å planlegge 

for å etablere friluftsporter 
i Porsgrunn, Siljan, 

Drangedal og Bamble 
kommune. Et spennende 

prosjekt som Friluftsrådenes 
Landsforbund har stor tro på.

Foto: Hege Olimb Myhre

DOVETT OG 
ANNET VETT!
Hold Norge Rent rapporterer at de frivillige ofte finner søppel 
som kan spores tilbake til badet hver gang det ryddes langs 
vann. Det virker som om at mange ikke tenker over at det 
som havner i do også kan havne i havet til slutt. Derfor blir 
dessverre toalettet en vesentlig kilde til marin forsøpling i 
Norge også i 2019-statistikken.

Enkelt og greit med våtservietter – eller?
I tillegg bruker vi ofte å ta med oss våtservietter på tur både 
som en enkel måte å vaske oss på. Men våtservietter må ikke 
legges igjen i naturen. Vi må ta serviettene med hjem. De 
er ikke spesielt nedbrytbare og er tilsatt stoffer som ikke bør 
komme ut i naturen. 

Mye slenges i do!
Målinger i renseanleggene viser ellers at bomullspinner, 
våtservietter, kondomer og linseetui er noen av gjenstandene 
som ofte trekkes ned i do. Mange er engasjert og bekymret for 
forsøpling i havet uten nødvendigvis å innse hvordan de selv 
bidrar til problemet. Alt som havner i do, kan havne i havet. 
Legger du en våtserviett igjen under en torv kan den også 
havne i havet eller i magen til et dyr. Klimaendringene med 
økt nedbør fører ofte til en større strøm av vann til bekker, 
innsjøer og havet og det fører igjen mange ganger til overvann, 
noe som renseanleggene ikke klarer å ta unna. Derfor havner 
q-tipsen eller våtservietten i havet fordi avløpsvann skylles 
ubehandlet ut av anleggene.

BILDET TIL VENSTRE: Plukket over 4000 q-tips på 20 meter lang 
strand. I fjor sommer fant ryddere i regi av Oslofjordens Friluftsråd 
hele 4124 q-tips på 20 meter strand – på en halvtime. Men 
problemet er ikke unikt for Oslo og omegn. Frivillige ryddere finner 
titusenvis av dem over hele landet.

BILDET TIL HØYRE: Noen små gode tips: Ha en søppelkasse på 
badet! En tommelfingerregel er at det som ikke har vært innom 
fordøyelsessystemet (inkl. vanlig dopapir) IKKE skal skylles ned 
i do! Ta med hundepose på tur og bruk den for å ta med deg 
våtservietter etc. tilbake etter turen.

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder i nærmiljøet som i 
tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Ved å 
etablere friluftsporter ønsker friluftsrådene å være med på å senke 
terskelen for å ta naturen i bruk til friluftsliv, fysisk aktivitet og 
sosialt samvær.
Flere av våre FLs medlemsfriluftsråd har allerede etablert eller 
holder på med å etablere Friluftsporter i sine medlemskommuner. 
Sparebankstiftelsen DNB bevilget fem mill. til oss for å 
gjennomføre planleggingsarbeid og samt som en delfinansiering 
av fysisk tilrettelegging av friluftsporter på Østlandet i 
perioden 2019 – 2021. Dette gjør det mulig for oss med en 
offensiv satsning for å nå nye grupper, som i dag ikke driver 
friluftsaktivitet. Utviklingsarbeid og kompetanse fra arbeidet 
vil komme alle friluftsrådene og landets friluftslivbefolkning til 
gode etter hvert som et felles prosjekt. 
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1. Fiskelykken sto ikke bi, men det stod ikke 
på forsøkene.

2. Flinke deltakere: Marion, Laila, Line, Hanne, 
Karoline, Heidi, Karoline, Tone og Oddny

3. Uten mat og drikke... deltakerne fikk laget 
deilige lumper med ost, skinke og masse 

deilige grønnsaker, stekt på bålet og som et 
høydepunkt - servert ute i det fri.

TEKST OG FOTO: LAILA BENJAMINSEN, 
FRIVILLIGHETSSENTRALEN I SKÅNLAND

Midtre Hålogaland friluftsråd og 
frivillighetssentralen i Skånland 
inviterte i høst med seg personer med 
utviklingshemming til en hyttetur litt 
utenom det vanlige. Mestring sto i høysetet 
og deltakerne fikk gjennom en helg mulighet 
til å oppleve gleden av å være ute i naturen, 
ved å lage bål selv, ved å tilberede mat og 
servere og være aktiv deltaker i mange flotte 
aktiviteter.

Fiskelykke og trollkrem
Deltakerne fikk prøve fiskelykken, være 
ute på nattevandring med hodelykt, øve på 
bålopptenning, og alle fikk servert nystekte 
vafler med trollkrem, laget og tilberedt 
av deltakerne på turen. Vi vet også at det 
å gå i terreng som ikke har fast underlag 
for mange er en stor utfordring, og disse 
heldige turdeltakerne fikk prøvd seg og øvd 
se i bratte bakker, stier, veier og i områder 
som krevde samhold og felles drahjelp for å 
komme frem.  

Ukjent terreng for mange
Flere av deltakerne fikk prøvd ting de ikke før 
hadde prøvd, og det ble stor glede når bålet 
var tent, maten tilberedt og alle kunne sette 
seg ned ved et bord dekket av alle i fellesskap.

Overnattingstur
Deltakerne fikk også prøve å overnatte på 
hytta og hadde en trivelig kveld i høstmørket 
med tente lys, gode historier og snop i 
skålene.

1

2

3

MESTRING PÅ HYTTA!
– EN HYTTETUR UTENOM DET VANLIGE 
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

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

SYNNFJELL LAFT

SYNNFJELL LAFT

SYNNFJELL-LAFT.NO

950 87 811 

NYE HYTTER TIL SALGS, ÅSSÆTRA – SYNNFJELL  

SYNNFJELL ER FJELLOMRÅDET MELLOM LILLEHAMMER OG FAGERNES

2 ½ TIMES KJØRING FRA OSLO, 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 LANGSUA NASJONALPARK

SNØSIKKERT, 830 MOH, OPPKJØRTE LØYPER 100 M FRA HYTTENE
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Verdien av 
STILLHET TEKST: KJETIL FOLDE

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

PENSUM  DIKT

Jeg gikk i min barndoms bjørkeskog.

Det var så stille.

Så vidunderlig stille.

Jeg dukket ned under grenene.

De mørke grenene.

Utsikten ble borte.

Bare solen var igjen.

Bare meg og solen.

Og bakken var grå.

Men full av spirende liv.

Få menneskeføtter ville tråkke på.

Eller kjøre over.

Og trærne fikk være i fred for meg.

Og over det hele, akkurat da.

En blå himmel uten spor.

Det var bare meg på den lille jord.

Og jeg tenkte.

Jeg er heldig.

Som kan kjenne på dette.

Det lille og store rommet.

Til din egen dør.

Til god ensomhet.

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
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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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Booking/info.: Hvalsafari AS, P.B. 58, N-8483 Andenes 
Tel.: + 47 76 11 56 00 E-mail: booking@whalesafari.no
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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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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 594,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftslivmagasin.

Halvt års abonnement (3utg) kr 299,-
(Uten velkomstgave)
Send FRI3 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Ett års abonnement (6utg) kr 499,-
Send FRI6 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

To års abonnement (12utg) kr 749,-
Send FRI12 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Tre års abonnement (18utg) kr 999,-
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.

F
oto: B

jørn A
. E

saissen
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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 5 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? Gå inn på 
www.friluftsliv.no , klikk på, for eksempel nyeste 
utgave, en artikkel, og du får opp et valg om at du 
er abonnent på magasinet. En del av informasjonen 
som du logger 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!

www.friluftsliv.no har søkemuligheter i alle artikler. Du 
kan søke på steder, navn, aktiviteter (for eksempel 
sykling) osv., søk i vei – 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. 

De nye nettsidene er responsive og fungerer like 
godt på PC, brett og mobil. Den nye nettløsningen 
er utviklet av 07 Media AS. Ta med deg Friluftsliv på 
papir og/eller digitalt hvor hen du går i li og fjell!

Ikke abonnent? Fortvil ikke, du kan enkelt abonnere 
på magasinet Friluftsliv, og få gratis tilgang til 
nettsidene. Klikk deg inn på en artikkel. Du vil få opp 
valget om å bli abonnent. Betaling med kort eller 
VIPPS etter du har fylt inn abonnentinformasjonen. 
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 kjølig kvelder og 
netter om våren, sommeren og høsten. På vinteren 
brukes lua 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 5 som du 
nå leser, er koden du trenger “1482” Gå til 
www.friluftsliv.no/fkode/ for å løse inn koden. Håper 
du finner magasinet, og de nye nettsidene så 
spennende at du vil abonnere!

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

på redaksjonen@friluftsliv.no 

BLI INSPIRERT – GOD TUR!
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

TEKST: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV
FOTO: NORSKE SKI AS

Norske medier har i det siste hatt 
flere innslag om skadevirkninger 
av svevestøv i smøretelt under 
hovedlandsrenn/norgescup på 
ski. Her vises det til at innholdet 
av svevestøv i teltet langt oversteg 
det som ville blitt godtatt på en 
industriarbeidsplass. Det farligste 
støvet kommer fra fluorforbindelser, 
men også andre kjemiske 
smøremidler som tilsettes skiene 
skaper et dårlig inneklima for de som 
jobber med dette.
Norske Ski as har sammen med 
Innovasjon Norge utviklet et 
verktøy som brukes til å preparere 
glidsonen på skiene. Det er en 
skarp stålsikling som planer og 
setter struktur i skisålen, og skiene 
er klare til bruk UTEN at det tilsettes 

noen helseskadelige stoffer. (100 % 
miljøvennlig alternativ.)
Stålsiklingen leveres i dag til Norges 
Skiforbund(langrenn/kombinert) og 
Norges Skiskytterforbund.

”Multicut pro” er laget med en dobbel 
egg i ”hardmetall” som er polert med 
diamantpusseskive. I tillegg er det 
en egg i ”highspeedstål” som kan 
slipes selv på et diamantbryne. I 
denne eggen er det slipt inn en fast 
struktur. Skisålen blir svært glatt/plan 
og fri for microhår. Kan brukes alene 
eller sammen med strukturverktøy 
og toppingprodukter. Dette er et 
høykvalitetsprodukt som har et stort 
bruksområde inne preparering av 
langrennski. Mål: 90x60x6 mm

Se instruksjonsvideo på: 
www.norskeski.no

Mer info: norskeski.no
Pris: 2.400,- Multicut pro
Pris: 600,- Diamantbryne

STÅLSIKLING
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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

BESKRIVELSE:
En slitesterk Outdoor-jakke 
som beskytter og holder deg 
komfortabel utendørs over lengre 
tid.
ODIN var kjent for sine lange 
reiser gjennom ni verdener. Derfor 
konstruerte Helly Hansen en jakke 
som ikke gjør skam på navnet, av 
3-lags HELLY TECH® Professional 
med 20 000 g/m2 vannsøyle og 
15 000 g/m2 vanndampmotstand. 
Varselfarget, laminert hettebrem. 
2-veis glidelås på nedre lommer 
for fleksibel åpning og lukking, og 
passform som kan brukes med 
sele. Forsterkning på albuer og 
falden der det er stor slitasje.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg har brukt denne jakka fra 
Helly Hansen siden juni måned. 
På sykkelturer, fotturer, padleturer, 
skiturer, teltturer og en god del til 
hverdags i urbane strøk. Jeg har 
brukt den som regnjakke på våte 
dager. Jeg har brukt den på fjellet og 
i skogen i høst i både godvær og i 
sur vind og regn.
Jakka kondenserer litte grann under 
høy aktivitet. Men det gjør også 
alle de andre skalljakkene jeg har. 
Fordelen med denne Odin-jakka er 
at den har lange, toveis glidelåser 
under armene. Åpner du disse 
glidelåsene blir det markant mindre 
kondens på innsiden. Og trekker du i 
tillegg ned hovedglidelåsen foran, så 
får du enda bedre lufting.
Dette er ei allsidig jakke med mange 
bruksområder, og passer fint som 
turjakke og regnjakke. Jakka er 
både vindtett og vanntett. Ei solid 
jakke du kan stole på i all slags vær. 
At glidelåsene er av merket YKK 
viser også kvalitet. 

ODIN 9 
WORLDS JACKET
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TEST  UTSTYR

PRIS: 3.999,-
BRUKT: CA. 30 TURER

VEKT: 610 GRAM
MER INFO: 

WWW.HELLYHANSEN.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

EGENSKAPER:

• HELLY TECH® Professional er 
konstruert med 3-lags ytterside 
av 100 % polyamid 70D X 70D og 
bakside av 100 % polyuretan.

• 20 000 g/m2 vannsøyle og 15 000 
g/m2 vanndampmotstand.

• Vanntett, vindtett og ventilerende.
• DWR C6 + vannavstøtende laminat.
• Hard skallpassform gir ekstra 

beskyttelse mot vær og vind, 
samtidig som den gir rom for ulike 
kombinasjoner av plagg under.

• Hetten kan godt brukes utenpå en 
hjelm.

• Laminert hettebrem.
• Laminert enhåndsjustering bak på 

hetten.

• Fôr av børstet trikot gjør kragen 
myk og komfortabel i nakken.

• Signalfarget, myk hakebeskyttelse 
av børstet trikot som kan rulles ned 
med glidelås.

• 2-veis YKK® ®-glidelås på nedre 
lommer for fleksibel åpning og 
lukking, og passform som kan 
brukes med sele.

• Mesh bak YKK® 
®-glidelåslommene nederst kan 
fungere som ekstra ventilasjon.

• Innvendig medielomme i YKK® 
®-glidelåslommene holder 
elektroniske nødvendighetsartikler 
på en lett tilgjengelig plass.

• Laminert mansjettjustering med 
borrelåsteip.

• Laminert, diskré utforming av 
mansjettene med få sømmer.

• Signalfarget, laminert fald.
• Forsterkning på albuer og falden 

der det er stor slitasje.
• Formsydde ermer gir god 

bevegelighet.
• YKK® ®-glidelåser foran og YKK® 

®-ventilasjonsglidelåser, omvendt 
kveilet, vannavstøtende.

• Stikklommer, omvendt, kveilet 
YKK® ®-glidelås med lav profil.

• Alle glidelåsdragere er tilpasset for 
godt grep.

• Full innerklaff bak glidelåsen foran.
• Bemis-laminert konstruksjon.
• Bemis-teip på raglansømmene.
• Bemis-teip med 3-lags jersey på 

alle sømmer.
• Stor, strukturert, teknisk stripe midt 

bak og på venstre side av brystet, 
som reflekterer varme for å gjøre 
brukeren godt synlig i mørket.

• Logo i signalfarget, laminert teip 
midt bak.

• ODIN reflekslogo på venstre erme.
• En klar funksjonsstripe i stort 

format med reflekslogo midt bak.
• Signalfarget, teknisk strikk som er 

enkel å finne og rask å justere.
• Maljene er forsterket på undersiden 

for å fordele belastningen når 
snorene strammes.

• Holdere av grosgrain-bånd samler 
løse snorer.

• Unitex mini-holder med gripeflik, 
diskré design.

• Snorender som ikke frynser seg.

Friluftsliv 6_19.indd   77 05/12/2019   10:29



78    FRILUFTSLIV 2019  -  6

UTSTYR  TEST

TRAVERSE 78 CROWN 
– EASY SKIN

PRIS: 4.100,- 
BRUKT: CA. 25 TURER

MER INFO: WWW.FISCHERSPORTS.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

Friluftsliv 6_19.indd   78 05/12/2019   10:29



6  -  2019 FRILUFTSLIV    79

TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE:
Fischer Traverse 78 er fjellskiene for deg 
som skal gå mye i variert terreng og ikke 
ønsker å smøre. Et suverent valg av fjellski 
i lettvekterklassen for varierte turer både i 
og utenfor skisporet.
Den har god bæring på snøen og er lett 
å føre. Denne smørefrie varianten har 
Fischers meget gode Crown-belegg 
som gir godt feste, og samtidig god glid. I 
tillegg skiller denne modellen seg ut ved å 
være kompatible med Fischers Easy Skin 
fellesystem (kjøpes separat). Det gjør disse 
fjellskiene til et naturlig valg for deg som 
skal gå mye i bratt terreng. Ved nedfart tas 
fellene enkelt av.  
Traverse 78 er en bred fjellski som ikke 
går ned i oppkjørte spor. Fremtuppene har 
nordisk rockerform. ”Rocker” betyr rett og 
slett at tuppene er løftet litt tidligere, slik at 
man i praksis får en lenger skitupp. Skiene 
graver seg ikke like lett ned i snøen, og 
flyter bedre. De blir lettere å svinge, og 
kvikkere i håndteringen. 
Hvilke bindinger du bør velge avhenger 
av bruksområdet og hvilke støvler du 
eventuelt har fra før. Traverse 78 fungerer 
utmerket både med BC- og klassiske 75 
mm- bindinger. Bindinger må kjøpes i 
tillegg.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Disse Fischer-skiene har jeg brukt på 
cirka 25 turer fra januar 2019 til mai 
2019. Sist jeg gikk på smørefrie ski var på 
1980-tallet, og da var det litt flaut og bli med 
kompisgjengen på skiturer da de hadde 
rene smøreski og langt bedre gli enn meg. 
Men etter å ha testet disse Fischer-skiene 
i vinter, har jeg fått «en ny vår.» Jeg har 
blitt meget glad i disse skiene, og jeg 
vil kalle dem for de aller beste allround 
turskiene som finnes. Har du planer om å 
kjøpe deg kun ett par ski i vinter som skal 
brukes under varierende forhold, så er min 
anbefaling klar: Skaff deg disse Fischer-
skiene! Du kommer ikke til å bli skuffet.

PLUSS: 
Renslig. Slipper å bruke skismurning. 
Slipper å ha med skrape, bokser med 
tørrvoks og tuber med klister.
Skiene er alltid rene og fri fra klister. Det 
er bare å legge skiene rett inn i bilen etter 
endt tur.  
Trenger ikke å tenke på hva slags føre 
det er.
Beste allround turski som passer til alle 
forhold. Er det fuktig snø der du starter 
turen i lavlandet og kald og tørr snø 
oppe på fjellet, så slipper du å stoppe 
underveis for å smøre om.
Sitter godt i motbakkene og er ikke 
bakglatte.
Kan montere kortfell for enda bedre grep/
feste i bratte motbakker. Fellene er gode 
å ha når du trekker pulk.
Skiene har helgående stålkanter.

MINUS: 
Skiene uler en del i nedoverbakke når 
du kjører på hardt underlag. Men det er 
ingen lyd/uling når det er nysnø/mykt 
føre.
Skiene har litt dårligere gli enn godt 
preparerte, vanlige smøreski.
Også disse smørefrie skiene kan ise og 
klabbe under spesielle forhold: Forhold 
med heftig nedbør av våt og fuktig nysnø. 
Men da hadde det nok klabbet uansett 
hvilke ski du har gått på.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 
Konstruksjon: Trekjerne med cap-
konstruksjon. Hel stålkant.
Lengder: 169, 179, 189, 199 cm.
Anbefalt lengde: -5 - +15cm høyere enn 
deg selv.
Mål: 78 - 61 - 91 mm.
Vekt: 2.090 gram per par (179 cm).
Såle: Sintret (SinTec).
Fischers smørefrie Crown- mønster i 
spennsonen.
Kompatible med feller, Fischer Easy Skin. 
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UTSTYR  TEST

E109 EASY 
SKIN XTRALITE

PRIS: 4.500,- 
BRUKT: CA. 25 TURER

MER INFO: WWW.FISCHERSPORTS.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE:
Bred Fischer-fjellski med kortfellsystem. 
E109 er en ski som egner seg perfekt 
til toppturer. E109 Easy Skin Xtralite er 
solid, har god bæreevne og usedvanlig 
gode egenskaper nedover. Med relativt 
myk for- og bakski, enkeltspenn på 
midten og 22 mm innsving er E109 en 
ski som hører hjemme i kupert høyfjell, 
gjerne med feller under på vei opp til 
en utilgjengelig tind. På veien ned vil 
bredden, innsvinget og rockertuppen ta 
deg lekent og trygt ned fra fjellet. 
Kortfellene kjøpes løst. Til E109 anbefales 
50 mm bredde på fellene.
Den sintrede sålen med litt grafitt gir bra 
gli og godt feste for skismurning når du 
ikke trenger feller. Anbefalt lengde er ca. 
5-15 cm over kroppslengde.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Fra februar 2019 til medio mai 2019 var 
jeg på cirka 25 turer med disse skiene. 
De fleste turene var dagsturer, men 
også flerdagers langturer med trekking 
av pulk. Skiene har sånn halvt om halvt 
vært brukt med skismurning og kortfeller. 

Jeg sålebehandlet og preparerte skiene 
grundig før førstegangsbruk. Og hvilken 
glid det var på skiene! 
Dette er brede, solide og stødige fjellski. 
Jeg har stort sett brukt dem i skogen 
og på fjellet utenom preparerte løyper. 
Bredden på skiene gjør at man ikke 
synker gjennom snøen så lett. Men til 
gjengjeld er de så brede at de ikke passer 
nedi maskinpreparerte løypespor. Skiene 
er gode å svinge med både i dyp snø 
og på hardt føre. Helgående stålkanter 
sikrer trygg ferdsel på fjellet der det er 
isete og skareføre. 
Dette er en meget solid og stabil fjell- og 
toppturski for alle som liker å tråkke egne 
spor. 

SPESIFIKASJONER:
Lengder: 170, 180, 190, 200, 205 cm.
Mål: 82 - 60 - 70 mm.
Vekt: 2.050 gram per par (200).
Kjerne: Utfrest trekjerne (AirTec).
Såle: Sintret (SinTec.)
Hel stålkant.
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UTSTYR  TEST

BESKRIVELSE:
Fischer Easy Skin er kortfeller som er laget med 65 % mohair 
og 35 % nylon. Naturproduktet mohair er kjent for å gi feller gode 
glidegenskaper. Nylon er der for å gjøre dem mer slitesterke. 
Kombinasjonen av disse to materialene gir feller som både glir 
godt, og er slitesterke.  

ERFARINGER ETTER BRUK:
Kortfellene fester du enkelt i hullet i fremkant av smørelommen på 
skiene. Fellene er enkle å sette på og å ta av. Så lettvint at man 
kan gjøre det med vottene på. Imponerende godt feste til kortfeller 
å være. Tidligere har jeg kun brukt langfeller når jeg har dratt på 
pulk, men nå er langfellene blitt overflødige. Disse kortfellene har 
brukbar glid, noe som gjør at du kan bruke de også på flatmark 
for å få godt feste. Spesielt om det er hardt og isete føre.  
Fellene sitter godt under skia, og limet har ikke avtatt i styrke selv 
etter hardt bruk sist vinter. Det anbefales å kutte fellene rett bak 
punktet hvor du har hælen. Kutt dem i en bue, så sitter de bedre 
over tid.

SPESIFIKASJONER:
Bredde: 50 mm.
Lengde: Ca. 65 cm.
Passer kun Fischer Easy Skin fjellski.
Materialer, hår: 65 % mohair og 35 % nylon.
Leveres i oppbevaringspose.

EASY SKIN 
MIX 50

PRIS: 600,-
BRUKT: CA. 20 TURER

MER INFO: WWW.FISCHERSPORTS.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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