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TURTIPS I

NORGE
TOPPTURER I TROMS OG FINNMARK

Følg Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen rundt i Norge i sommer.
De jakter på ferieperler, og gjennom Facebook og Instagram får du tips om
det beste landet vårt har å by på.

ØRRETFISKE I INNLANDET
FOT- OG SYKKELTURER
I MIDT-NORGE

Reiseruta legges opp etter hvilke tips som kommer inn underveis.
Gjennom daglige oppdateringer på Instagram og facebook, får du vite
hvor du bør legge turen - eller hva du kan styre unna.

FJELLTURER I VESTLAND
OPPLEV HELGELAND I NORDLAND

Friluftsliv, avslapning, restauranter, padling og via ferrata - for å nevne noe.
Lista er lang over hva som skal testes de neste ukene.

@gautegg
@cathrinemontero

W W W.FERIEPERLER.COM

WWW.FRILUFTSLIV.NO

Logg deg på og bli med på turen!
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PAKKELISTER
FOR SOMMERENS
FOT- OG PADLETURER

ANNONSER

Spiterstulen
- gir hverdagen et pusterom!
Omslynget av Norges høyeste fjell, mektige brefall og
urørt natur i Jotunheimen, er Bodil (45) og Bjørn Andreas
(47) med sine tre sønner klare for å ta imot gjester på en av
landets eldste turisthytter.
- Spiterstulen har vært drevet av samme familie gjennom
generasjoner. Vi fører tradisjonene og verdiene videre som
vertskap, sier Bjørn Andreas Ovesen (47), som er oppvokst midt i «fjellfatet» på Spiterstulen. Vi driver etter det
gamle seterprinsippet: God og rikelig mat i trygge omgivelser, som gir fornyet energi og krefter. - Vi har mange
blide ungdommer, som jobber her i sommer, de er veldig flinke til å ta vare på gjestene!
Turisthytta som ligger 1111 meter over havet i den frodige Visdalen i Jotunheimen, er et naturlig startpunkt for
turer til Norges høyeste fjell. Her kan du nå minst en av de 17 høyeste toppene i Norge på dagstur. Storebror
Galdhøpiggen troner i vest med lillebror Glittertind i øst. Bare reisen innover Visdalen er i seg selv en opplevelse
av historie og natur. Det går fremdeles dyr på sommerbeite langs vegen og knytter sammen nåtid og fortid.
- Dette er et fantastisk område med tanke på fjell- og
friluftsliv. Her har man alle muligheter, man kan drive med
klatring, tindebestigning og vandring eller gå småturer og lek
med barna, bade og slappe av, sier Bjørn Andreas.
De startet som ansatte på Spiterstulen i 2000, fikk den første
gutten sin i 2001, giftet seg og fikk deretter to gutter til, i
2006 og 2009. Sistemann ble døpt i frisk fjelluft på en egnet
stein på vollen ved Spiterstulen.
- Vi har gjennom mange års arbeidserfaring – og ekteskap utviklet et godt og nært samspill med hverandre - og utfyller
hverandre enormt godt, sier Bodil, som nå virkelig kan kalle
seg ei fjellrype.
Spiterstulen var fra starten av sæter til slektsgården Nigard Sulheim, som ligger i Bøverdalen. Tidlig på 1800- tallet
ble setra påbygd for å huse de tilreisende, og fra 1850-årene var det drevet kommersiell føring til Galdhøpiggen fra
Spiterstulen. Turisme og fjell føring ble et viktig tilskudd til seterdriften, og er i dag primærnæringen.
- Dette er et familiested som har vært drevet av samme familie gjennom generasjoner – noe som preger oss og gjør
oss ydmyke overfor verdiene og den ideologien vi forvalter.
- Vi ønsker å være et godt sted å vende tilbake til. Slik setrene
alltid har vært som tilfluktssted for både dyr og mennesker,
skal peisestuen være et godt møtested for både gamle og unge.
Vi ønsker at folk skal kunne senke skuldrene og slappe av.

For mer informasjon:
www.spiterstulen.no

VELKOMMEN
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ANNONSER

Forhandlere
av fôr til
hund og katt
Forhandler

Telefon

Poststed

Vestfoldmøllene, avd. Borgen

47 79 00 00

Andebu

Stoa Maskin

37 00 53 60

Arendal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Bagn

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Dokka

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Dombås

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Elverum

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Fagernes

Orkla Kornsilo og Mølne

72 48 75 50

Fannrem

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Flisa

Fiskå Mølle

62 95 54 44

Flisa

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Gausdal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Gjøvik

Traktorservice

32 07 47 96

Gol

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Hafjell

Østmøllene, avd. Slorafoss

63 85 81 40

Hemnes

Maskinsalg

37 93 00 89

Hægeland

Ringerikes Kornsilo

32 18 10 00

Hønefoss

Eiksenteret Gran

61 31 38 50

Jaren

Strand avd. Hadeland

62 35 15 00

Jaren

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Jessheim

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Jevnaker

Hurum Mølle

32 79 80 06

Klokkarstua

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Lillehammer

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Lom

Ottadalen Mølle

61 21 18 20

Lom

Orkla Kornsilo og
Mølne, avd. Lundamo

72 87 84 10

Lundamo

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Løken

Løten Mølle

62 50 89 89

Løten

Orkla Kornsilo og
Mølne, avd. Skjerva

72 49 57 70

Meldal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Mesnali

Strand

62 35 15 00

Moelv

Hundseth Mølle

74 22 71 70

Namdalseid

Røstad Landbruksverksted

72 42 10 40

Oppdal

Dalebakken Mølle

72 51 30 90

Opphaug

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Otta

Sigdal Maskinforretning

32 71 18 90

Prestfoss

Rakkestad Sogneselskap

69 22 70 70

Rakkestad

Vestfoldmøllene,
avd. Bakke Bruk

47 79 00
00

Revetal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Ringebu

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Rudshøgda

Råde Mølle

69 28 05 30

Råde

Råde Mølle avd. Sandesund

69 11 35 50

Sarspborg

Odals Innkjøpslag

62 96 11 46

Skarnes

Eiksenteret Namsos

74 27 23 33

Spillum

Eiksenteret Steinkjer

74 16 47 99

Steinkjer

Ottadalen Mølle, avd. Stryn

57 87 69 15

Stryn

Fiskå Mølle

51 74 33 00

Tau

Hagia Karmøy

52 84 67 88

Torvastad

Østmøllene, avd. Trøgstad

69 82 43 00

Trøgstad

Eiksenteret Varhaug

51 79 94 80

Varhaug

Vestby Mølle

64 98 06 40

Vestby

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Vinstra

Vinstra Bruk

61 29 01 20

Vinstra

Ottadalen Mølle, avd. Vågå

61 23 70 72

Vågå

Østmøllene

69 81 49 40

Ørje

Eiksenteret Ørsta

70 04 85 50

Ørsta

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Årnes

www.norgesfor.no

Kvalitetsfôr fra
Skandinavias største produsent

Kvalitetsfôr fra
Skandinavias
største produsent
PLANTEKULTURPRODUKTER

Vi har fagkompetansen du trenger
å optimalisere din planteproduksjo

DOGGY OG DOGGY
PROFESSIONAL
Noresfôr tilbyr et stort utvalg innen:
Tørrfôr for både livsnytere og aktive
hunder.
• Gjødsel
• Ensileringsmidler
Når du velger hundemat fra Doggy
kan du
• Plantevern
• Kalk
Såkorn/
såfrø
• Øvrige driftsmidler
være sikker på at du får et godt• fôr,
uansett
om du skal ha et basisfôr, et fôr for et aktivt
hundeliv eller hundemat for feinschmeckeren.
For komplett oversikt over sortiment og

BESTILLING:

Ta kontakt med di
lokale forhandler.

Kvalitetsfôr fra
Under navnet Doggy finner
du tørrfôr
Skandinavias
største produse
med alt en hund behøver. Doggy Professional

Se www.norgesfor.

sortsomtaler se www.plantekultur.no

Følg oss på

er tørrfôr for det aktive hundelivet. En hund
som rører seg mye, trenger ekstra tilskudd av
fett og protein. Et sunt, trygt og smakfullt
fullfôr for din hund.

BOZITA ROBUR
Bozita Robur er et glutenfritt og
super Premium fôr med råvarer av
høyeste kvalitet. Inneholder en høy
andel ferskt kjøtt for god smak og
forbedret fordøyelsesprosess.

KATTY
Under navnet Katty finner du
kattefôr for livsglade katter.
Her finnes noe for enhver smak;
fisk, kjøtt eller kylling.

PLANTEKULTURPRODUKTER

Vi har fagkompetansen du treng
å optimalisere din planteproduks
Noresfôr tilbyr et stort utvalg innen:
3 - 2020 FRILUFTSLIV

• Gjødsel
• Plantevern
• Såkorn/ såfrø

• Ensileringsmidler
• Kalk
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BESTILLI

Ta kontakt m

Nye Lupine Piko R Multisportlykt
Nye 3. generasjons Lupine Piko R gir deg
hele 1900 lumen fordelt på kun 60g*!

Mindre, lettere, sterkere
Lupine Piko R er en ekstremt liten og lett multisportlykt, robust nok til å tåle de mest krevende forhold.
Med IPX8 klassifisering er lykten vanntett ned til 2 meter i 2 timer og har en slagfasthet på 2 meter (IK69).
Kombinasjonen av vekt, ytelse, kapasitet og tysk ingeniørkunst i øverste klasse gjør Piko R til den ultimate
multisportlykten! Alt pakket inn i et lyktehode på størrelse med en fyrstikkeske.
LIGHT OUTPUT

1900

BEAM DISTANCE

210m

PEAK BEAM INTENSITY

10000 cd

IMPACT RESISTANCE

2m

WATERPROOF

2m

*Vekt gjelder kun lampehode. Totalvekt på lykt, batteri og hodebånd er 200g.
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Kjøp den hos din nærmeste sport- og friluftsbutikk.

Bluetooth remote.
Fest den hvor du vil,
styr lykten din enkelt.

Finn din variant
Lupine Piko kommer i flere ulike varianter. Dersom du
skal bruke lykten både til sykling, løping og langrenn
anbefaler vi Lupine Piko All-inn kit. Her følger det
med alt du trenger av tilbehør for å gi deg en optimal
multisportlykt. Lampehode, hodebånd og batteri
veier kun 200gr.

Individuell justering
Du kan enkelt konfigurere din nye Piko R gjennom Lupines nye app. Her kan du endre hvor mye lys du skal
ha per setting og opprette skreddersydde innstillinger for ulike aktiviteter. Dersom du har flere lykter fra
Lupine som støtter Bluetooth kan disse lyktene også enkelt legges til i appen.

Importør: Bertel O. Steen Defence & Security AS
3 - 2020 FRILUFTSLIV 5
Kontakt oss på mail: contact@bos.no
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BJØRN A. ESAISSEN

FØLGER STIEN TIL

FRILUFTSLIV
24 år har vi i magasinet Friluftsliv skrevet om
turer i Norge. Vi har prøvd så godt vi kan å gi våre
lesere tips og inspirasjon til friluftsaktiviteter i
norsk natur. Vi har skrevet om kjente og ukjente
turområder, ulike og varierte aktiviteter og toppet
dette med folkelige tester av turutstyr som egner
seg for aktiviteter til hver årstid.

I

Siden mars i vår har det vært hyggelig å registrere
at hele medianorge har kastet seg på bølgen om
ferieturer og friluftslivopplevelser her hjemme i
vårt eget land. Men det er jo litt synd at det måtte
en pandemi til for at TV, radio, aviser, nettaviser,
magasiner og grupper på sosiale medier skulle
sette mer fokus på det vi i Friluftsliv har presentert
i årevis: Turer i Norge.
Håpet er at folket i Norge opprettholder sine
nye og forbedrede turvaner, også etter at denne
pandemien er over. Vi håper at nordmenn har fått
smaken på hvor flott og deilig det er å være ute
på tur i Norge, og fortsetter å bruke nærmiljøet
som det viktigste turområde.
Turfolk har en tendens til å flokke seg på de
samme toppene, gå de samme skogsstiene og
sole seg på de samme strendene. En aldri så
liten oppfordring må være at vi leter etter nye
friluftsperler i sommer, og oppsøker andre steder
enn de aller mest kjente turmålene som Lofoten,
Trollstigen, Trolltunga, Besseggen, Preikestolen,
Gaustatoppen, Galdhøpiggen, Geirangerfjorden
og Telemarkskanalen.
Kjære nye lesere…følg gjerne stien til oss i
Friluftsliv dere også på www.friluftsliv.no og
Facebook-siden: FRILUFTSLIV – MAGASIN
FOR NATUROPPLEVELSE.

Hvor:

TELTLEIR PÅ
STRANDA VED
ELVA NAMSEN
I OVERHALLA
KOMMUNE I
TRØNDELAG..

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
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– Jeg befinner meg ofte i
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toppturer. Har lang erfaring
med skiturer, fotturer
og tinderangling. Har
gjennomført en rekke turer
til de høyeste toppene i de
europeiske fjellmassivene.
Frilansjournalist med
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steinar@fjellmann.no
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GOD SOMMER!
Bjørn Andreas Esaissen
Ansvarlig redaktør

Trykksak
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FRILUFTSLIV produseres og distribueres med
størst mulig hensyn til miljøet. FRILUFTSLIV
kan resirkuleres 100% også når det er plastpakket.
BIDRAGSYTERE I DETTE NUMMER:
FRODE VASSENDEN | BO LINDBLAD
BJØRNAR S. PEDERSEN | MADS RIO
LINAS JOHAN HANSSEN HAUGE | BJØRNAR VALSTAD
SVEIN BLÅLID | TRUDE WITZELL | MATTIAS JANSSON
JAN INGE LARSEN | ØYVIND WOLD

ABONNERE? SEND EN MAIL TIL:
ABO@FRILUFTSLIV.NO
6

FRILUFTSLIV 2020 - 3

Siden 1963
Fjellpulken DRYbag

ULTRALIGHT

Dobbelsydde og tapede sømmer
Ultralett 20D RipStop materiale
Vanntett coating på innside
Roll-top i solid nylon
D-ring for oppheng
5-10-15-20-30L
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KAJAKKPADLING
PAKKELISTE KAJAKKTUR
ØRRETFISKE
TOPPTUR I STRYN
HARDANGERVIDDA
ELVEBREDDEN
TOPPTUR I NORD
FOTOGALLERIET
TURPROSJEKTER 2020

42 TOPPTUR I NORD

PENSUM
58
60
64
68

GO’BITEN
TURTIPS: TYDAL
TURTIPS: HELGELAND
PAKKELISTE FOTTUR

UTSTYR
78

TEST AV UTSTYR

60 TYDAL

64 HELGELAND

8
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48 FOTOGALLERIET

58 GO’BITEN
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Hilleberg telt –
uendelige muligheter.

keron gt
Meget solid, romslig, komfortabelt og lett håndterbart
helårstelt i vår black label serie. Like velegnet til tøffe
ekspedisjoner som for familieeventyr. Tilgjengelig som
3- og 4-personstelt.

Stefan Rosenboom/augenwege.de

i over 45 år har Hilleberg laget høykvalitetstelt. Utviklet i Sverige, produsert i Estland og brukt over hele
verden. Hilleberg tilbyr den perfekte balanse mellom høy styrke, lav vekt, brukervennlighet og komfort.
Les mer og bestill en gratis katalog hilleberg.com
+46 63 57 15 50
Følg oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker

3 - 2020 FRILUFTSLIV
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SMITTEVERN PÅ
TROLLTUNGA
En undersøkelse
utført av Ipsos viser at
130.000 turister ventes
å besøke Trolltunga
denne sommeren.
Organisasjonen Norsk
Friluftsliv har ytret
bekymring for både folk
og natur dersom mange
skal ferdes samtidig i
samme turområde i en
kort sommersesong.
Turarrangøren Trolltunga
AS tror på mange
norske turister i juni, juli
og august, og at disse vil
ta hensyn til tryggheten
i fjellet. De ser på ulike
smittevernstiltak, som
renhold, toalettforhold,
og å hindre at alle tar i
samme gelender.

FOTO: LARS KRISTIAN GJERDE

De ser i alle fall ikke
for seg at det er mulig
å stoppe ferdselen til
Trolltunga.
FOTO: STEINAR VÆGE

BÆREKRAFTIG STRATEGI I DNT

NATUREN SOM MIDDEL MOT KORONA-SLITASJE

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og
samtidig bidra til et mer klimavennlig samfunn. DNT bruker
begrepet for tre områder: Natur og miljø, økonomi og
menneskene. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv og bidra til
å ta vare på natur, er viktige bidrag til et lavutslippssamfunn.

Det er gjort mange studier etter hvert som ser på hva som
skjer fysiologisk og psykologisk når vi er i naturen. Man
har målt slike ting som puls og stressnivået i kroppen, og
registrert at det å være ute i naturen hjelper kroppen til å
roe ned. Det har en god effekt på de fleste av oss å bruke
litt tid på å være ute i naturen. Det er ikke så dumt, særlig
ikke i disse tider. Det er Østvold Lindheim prosjektansvarlig
for Friluftssykehuset OUS, som uttaler dette i et intervju med
Norsk Friluftsliv.

DNT har som mål å vokse i antall medlemmer og aktiviteter,
samtidig som foreningen skal ta vare på naturen og
menneskene, i og utenfor organisasjonen.
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En av landets største leverandører av skiltløsninger
for natur- og kulturinformasjon.

TURLØYPE

– vi har det du trenger!

Skiltserier av høy kvalitet | Piler, retningsskilt og turtavler
Turbok-kassa og Turboka | ArkPontem gangbro
Kart i alle formater

arkeoplan.no

Turbok-kassa fra
Arkeoplan finner du fra
Lindesnes i sør til
Svalbard i nord.

Tlf. 71 25 48 70 post@arkeoplan.no
Grafisk design: Arkeoplan
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FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

GENERELT BÅLFORBUD MELLOM
15. APRIL OG 15. SEPTEMBER
I dette tidsrommet er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark
over hele landet, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt
å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
Bålreglene åpner for bruk av skjønn. Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor
det ikke åpenbart kan medføre brannfare. Det kan for eksempel være der
det fortsatt er mye snø, etter mye nedbør, eller på sand, i god avstand fra
vegetasjon.
Forbudet gjelder all utmark; det omfatter skog, lyng, gress, snaufjell,
holmer og strandområder.
FOTO: STEINAR VÆGE

STORSATSING PÅ KAJAKKPADLING
Norges Padleforbund vil etablere en
sammenhengende ro- og padleled på strekningen
Halden – Oslo – Risør, en strekning på hele 400 km.
Til hovedleden skal det også knyttes nærmere 4.000
km med lokale ro- og padleruter. Dette blir muliggjort
med støttemidler fra Sparebanksiftelsen DNB.
Målsettingen med prosjektet er å fremme
nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere, og for noe
mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom
tilrettelegging av trygge og kvalitetssikrede ruter
knyttet tett opp mot tettbefolkede områder, vil man
legge til rette for flere aktive padlere.
12
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TRANSPORT VED FRILUFTSAKTIVITETER SKJER
MED PRIVATBIL
Et poeng med kortreist friluftsliv er den miljømessige gevinsten. Norsk
forskning vier imidlertid at mange aktiviteter, både nye kommersielle og
de mer enkle og tradisjonelle, forutsetter transport med privatbil. Hele 82
% skjer med bil, kollektivtransport står for 13 %, 3 % bruker beina, 2 %
bruker MC/moped, mens kun 1 % bruker sykkel som framkomstmiddel.

HVORDAN KLE SEG

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

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

3 - 2020 FRILUFTSLIV
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FRA KLASSEROM
TIL PUSTEROM

Snart ferdig med videregående?
Etter mange år med karakterer, eksamener og forpliktelser er
det du som bestemmer. Hva du vil lære, oppleve og utforske.
Og endelig få puste litt igjen.
Bestill GRATIS KATALOG på www.folkehogskole.no
Opptaket startet 1. februar, men du kan fortsatt søke!

· 83 SKOLER
· 700 LINJER
· TO TILLEGGSPOENG
· STØTTE FRA LÅNEKASSEN
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MIDNATTSSOL: Bli med
du også, og marker
starten på Friluftslivets
uke i september. Sett
opp teltet og sov godt
utendørs.

FRILUFTSLIVETS UKE
TEKST OG FOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

Fra 5. – 13. september inviterer Norsk Friluftsliv,
fellesorganisasjonen for 18 friluftslivsorganisasjoner,
til årets morsomste aktivitetsuke over hele landet.
I 2020 vil Friluftslivets uke gå som
tilnærmet normalt, og uka kickstarter
med #nattinaturen hvor hele Norge
sover ute. I fjor sov opp mot 100.000 ute
denne natten. Friluftsliv og uteaktiviteter
er i vinden som aldri før. På grunn av
pandemien vil folk trolig sette ekstra stor
pris på å kunne komme seg ut og delta
på artige aktiviteter.
Årets Friluftslivets uke vil likevel bli litt
annerledes. Alle arrangører må ha et
ekstra fokus på smittehensyn, og må
følge de pålegg og føringer som kommer
fra helsemyndighetene.
Signalene fra myndighetene er at hvis

gjenåpningen av samfunnet går bra, vil
man trolig åpne for større ansamlinger av
mennesker. Inntil 31. august er det ikke
lov med kultur- og idrettsarrangementer
på over 500 personer.
I den nasjonale markedsføringen
kommer Norsk Friluftsliv til å ha et særlig
fokus på nærturer og lavterskelaktiviteter.
Norsk Friluftsliv oppfordrer alle som
arrangerer noe i Friluftslivets uke til å
registrere sine arrangementer i den
nasjonale aktivitetskalenderen. Alle
som registrerer sine arrangementer her
er med i trekningen av 5.000 kroner, til
bruk til innkjøp av utstyr eller annet til sitt

lokale lag, forening, kommune etc.
Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv:
4H Norge, Den Norske Turistforening,
Forbundet KYSTEN, Norges Seilforbund,
Norsk Orientering, Norges Klatreforbund,
Kristen
Idrettskontakt,
Norges
Turmarsjforbund, Norges Jeger- og
Fiskerforbund, KFUK – KFUM-Speiderne,
Norges Padleforbund, Norges Røde
Kors, Norges speiderforbund, Norsk
Kennel Klub, Skiforeningen, Syklistenes
Landsforening, Skogselskapet, Norges
sopp- og nyttevekstforbund.
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HAVET
TEKST OG FOTO: FRODE VASSENDEN

Jeg har alltid drømt om å skrive en vise om havet. Eller, kanskje ikke alltid.
Jeg oppdaget det i voksen alder, etter noen måneder i indre Tyskland,
omtrent så langt fra havet man kommer i det vestlige Europa.
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TRONDHEIM

En dag, ved kanten av en liten innsjø, i tåke som var så
tett at jeg ikke så den andre bredden, merket jeg at noe falt
på plass, noe jeg hadde savnet. Jeg skjønte det var havet.
Jeg har tenkt mye etterpå hvor tungt det må være å bo et
helt liv i for eksempel Hviterussland. Men de har kanskje
tåke der også?
STORT OG FLATT
I Norge er vi heldigere, her det lett å komme til havet.
Selv i Trondheim kan man få den sugende havfølelsen,
men da helst når det er litt disig. På Frøya eller på Fosen
derimot! Hvis du runder den ytterste holmen ved Titran
eller utsida av Tarva, så har du stein på den ene sida og
noe fryktelig stort og flatt på den andre sida. Det er havet.

HAVET GIR RETNING, DET DEFINERER
FORSKJELLEN MELLOM BORT OG HJEM.
Én av grunnene til at havet lokker er at det er noe på den
andre sida. Det vet vi nå. Det visste ikke Columbus, så
han var tøffere enn oss. Men vi har visst lenge at på den
andre sida er det nye verdener, nye muligheter, nye liv. Det
må ha vært den andre sida som har lokket unge nordmenn
til å bli sjømenn opp igjennom tidene, for selve havet er
litt ensformig. Det er kanskje best på hver side.

MAGISK
En annen grunn til å begi seg ut på havet er ressursene.
Fiskerne var på Titran i 1899 for å skaffe mat til seg og
familien, ikke for å nyte den gode følelsen av uendelighet.
Med håp om godt fiske dro de ut på havet rett før en storm
de aldri ble varslet om (de hadde ikke telefon), og 141
fiskere omkom. For fiskerne i 1899 var havet et spørsmål
om liv og død, både på den ene og den andre måten. I
2020 er fiskebåtene større og telefonene og værmeldingene
bedre, men de som lever av havet er fremdeles eksponert
for naturkreftene. Havet er fremdeles like stort, og vinden
og bølgene tar fremdeles like stor rennafart før de treffer
kysten vår som i 1899. Noen ganger er ikke havet noe å
trakte etter.
Men noen ganger, noen andre ganger, er havet magisk. For
eksempel i kajakk på Titran i vindstille og sol. I skjerma
kanaler og smale sund glir du lydløst forbi svaberg og
holmer med vegetasjon og fugleliv, og er du heldig kan du
se en sel. Når du er så nære ser du at de grå holmene ikke
grå, de er gule av tiriltunge, rosa av strandnellik og grønne
av kartlav. Det endrer seg når du kommer ut av kanalen.
Da ligger havet der. Det snøfter og puster langs land, men
ellers ligger det bare der. Lunt er fint, men grenseløst tar
pusten fra deg.
3 - 2020 FRILUFTSLIV
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HAVET ER STØRST
Ute på selve havet får du følelsen av å være fryktelig
liten. I en kajakk på 5.03 meter er du liten, det er mer et
faktum enn en følelse. I praksis er du kanskje like liten i
en 196,66 meter lang cruisebåt på Hustadvika hvis havet
først begynner å bryske seg og kjølevannspumpene går
tett. Men i kajakk er det helt åpenbart at det ikke er noen
ankemuligheter. Du vet helt intuitivt at havet er størst.
Det er bare å gi seg hen.
Kanskje det er derfor det er så fristende å snike seg utpå
en dag havet ligger og hviler, en dag havet ikke følger
med. Starter du nord på Vikna i sånne forhold møter du
ganske fort selve havet. Da er det ikke mer å se videre
nordover. Basert på legender og på Statens Kartverk så vet
du likevel at der kan du finne Sklinna, en øy som har havn
med lundefugl og skarv, og et fyr. Når du forlater siste
holmen må du ta en sjanse på at Sklinna faktisk finnes der
bak jordkrumningen. Fyret stikker etter hvert opp over
horisonten, og legendene viser seg å stemme. Fra første
glimt av fyret er det likevel langt nok igjen til Sklinna til
at du har god tid til å nyte mer av det meditative ved den
store blanke flaten. Du kan for eksempel bruke de neste
5.000 åretakene til å tenke over hva Hekla stålstrenger
mener med at fyrene er “Et signal om riktig lei… Som tar
deg bort og hjemmefra – men også tar deg hjem.”
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BYFOLK I GORETEX
Fyrene formidler historien om dem som har kjent havets
krefter. Nordøyan fyr i Vikna var involvert i Sankt Svithunulykken i 1962. I storm og mørke navigerte hurtigruta
feil, og forvekslet Nordøyan med Grinna fyr. De gikk på
grunn, og sendte ut nødmelding om at de var ved Grinna.
Feilen ble oppdaget da det drev i land diesel og overlevende
på Nordøyan. Ikke bare sjøfolkene, men også fyrvokterne
har fått sitt fra havet. Det sier litt når naustet på Kaura fyr
i Roan har vegger og tak av metertykk betong. På et fyr
på kanten av Vestfjorden møtte vi barnebarnet til den siste
fyrvokteren på Flatøya fyr. Hun viste oss de lune skårene
hvor besteforeldrene dyrket poteter og hadde ku. Men
selve fyret stod midt i havdrevet. Da de ble automatisert
bort skulle de få nytt hus på fastlandet. Bestemoren hadde
ett krav: Fra det nye huset skulle det ikke være mulig å se
en flik av havet.
Så mens erfarne havfolk er skeptiske til havet, så bruker
byfolk i Goretex og karbonfiber det til lek og meditasjon.
Det kan gå bra, så lenge vi husker på hvem som er størst
og sterkest.

3 - 2020 FRILUFTSLIV
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PAKKELISTE FOR
LANG PADLETUR
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

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

KLÆR:
@ 2 sett ullklær; langarma, kortarma, longs, ulltruse
@ Klær for leiren; ullklær, lang ytterbukse, genser, buff, vindjakke
@ Votter, lue og ullsokker
@ Regnklær
@ Sandaler og fjellsko
@ Shorts og t-skjorte
UTSTYR:
@ Telt eller gapahuk
@ Sovepose, liggeunderlag, sitteunderlag
@ 4-5 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
@ 2-3 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, nøkler, penger
@ Brenner, gassbokser og fyrstikker
@ Svamp og lita pumpe
@ Spruttrekk
@ Padlevest
@ Tallerken, bestikk, kopp
@ Solbriller
@ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
@ Vannkanne 5 liters og 1-litersflaske
@ Termos
@ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
@ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, håndduk, flottpinsett
@ Fiskeutstyr: lita stang og ei eske med småsluker
@ Kart og kompass
@ Myggspray
@ Tau, kniv og multiverktøy
@ Sportstape og førstehjelpsutstyr
@ Mini kamerastativ
@ Dokumenter og kortholder
@ Hodelykt og ekstra batterier
@ Dopapir og fyrstikker i plastpose
MAT:
@ Ta sikte på å fiske mye av middagsmaten selv
@ Frysetørket turmat
@ Brød og porsjonspakker med pålegg
@ Rett i koppen
@ Nøtteblanding
@ Kaffe og/eller te
@ Sjokolade
@ Noe sterkt og godt i glasset
@ Øl og/eller vin

3 - 2020 FRILUFTSLIV
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SPINNVILT
Som førstereisgutt kribler det i magen når en av de mer
spennende elvene i Innlandet dukker opp. Med på laget
har jeg en garvet sportsfisker som avslører et par av
ørretens hemmeligheter.
TEKST: BO LINDBLAD
FOTO: CATO HARALDSEN OG BO LINDBLAD

1
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ØRRETFISKE FRILUFT

Med nyinnkjøpt haspelstang, snelle med fireline
og spinner rusler jeg nedstrøms langs elvebredden
og lytter til erfarende råd fra Cato. Vi går med
god avstand fra elvekanten for ikke å skremme
ørreten. Over oss henger skyer som bomullsdotter
på himmelen, her og der sniker solstråler seg
utenom og treffer elvens sakteflytende vann.
Kalenderen viser ultimo juni, vannstanden er
større enn vanlig og kun enkelte steder ses steiner
store nok til å danne strømkanter. Vinden er
merkbar. Skeive og krokete fjellbjørk bøyer seg i
kastene som til tider danner kraftige krusninger
på vannet.
På en liten odde der elven snevrer seg inn
spotter Cato en fristende fiskeplass. Jeg er klar og
setter kursen mot odden, men det er ikke slik en
sportsfisker fisker. Først skal vi sitte rolig og se på
elven.
Cato sitter lenge og stirrer ut over elven. Han
plukker frem et par polaroidbriller og kaster
de i fanget mitt. Overraskelsen er stor når jeg
setter brillene foran øynene. Plutselig kan jeg se
gjennom vannspeilet. Elvebunnen er variert med
groper og steinrygger, et par langstrakte mørke
renner skjære elven på langs mens lysere partier

avslører områder med sjøgress. Cato peker mot
en stein som bremser det raskt fossende vannet.
I bakkant av steinen dannes en lang, klar stripe
med roligere vann. Jeg skjønner på kompisen at
ørreten liker seg i strømkanter og overganger fra
strøm til stille vann.
NYBEGYNNERFLAKS
Spinneren hektes av stangens største ring og
føttene plasseres mellom gresstuftene. Jeg bøyer
meg bakover og slenger stangen fremover i en
sammenhengende bevegelse. Spinneren lander
midt i elven, et stykke unna strømkanten.
Vannmassene presser snørret i en bue nedstrøms,
og jeg skjønner at spinneren må inn på raske
sveiv for å treffe strømkanten bak steinen.
Omtrent i samme sekund som spinneren passerer
strømkanten kjenner jeg det rykker og napper
i stangen. Jaggu har jeg ikke fått fisk på dagens
første kast. Instinktivt drar jeg stangen bakover
til siden for å kroke ørreten. Nå bøyer stangen
voldsomt og jeg lurer på om den vil knekke?
Tenker på pengene som nylig er investert. Ganske
forfjamset over egen nybegynnerflaks lurer jeg
på om jeg skal kjøre fisken? Har nemlig hørt

1. I HÅVEN: Brølet
fra Cato forteller
lidenskapelig at
noe stort er i gjære.
2. NATUR I
BEVEGELSE:
Vi sitter lenge
og stirrer ut over
elven. Det jeg ikke
skjønner er at vi
egentlig ser på
insektlivet. Vi leser
elven.

2
3 - 2020 FRILUFTSLIV

23

FRILUFT ØRRETFISKE

at sportsfiskere kjører fisken for å slite den ut.
Ørreten er imidlertid en mindre representant
for bestanden, så Cato rister på hodet. Dermed
sveiver jeg inn og lander min aller første ørret.
En varm og god følelse flyr gjennom kroppen.
Herlighet, at en fisk skulle gi såpass med spenning
og action hadde jeg ikke forutsett.
Etter fotoseremonien vil jeg sløye fisken og kan
allerede kjenne smaken av fiskesuppe på tunga,
men nei, ekte sportsfiskere setter fangsten ut
igjen. Hmm?
GROMPLASSEN
Ut over dagen veksler det mellom regnbyger
og milde solgløtt. Et øyeblikk pisker vinden
krusninger på elven, i neste flyter insekter
sakte bortover vannoverflaten. Elven er 3040 meter bred, slynger seg i en stor S gjennom
fjellandskapet omkranset av fjellbjørk, myr og
beitende sauer. Vi fortsetter mot elvebrekket som
er dagens mål. Ved brystvorteplassen, gudene
må vite hvor navnet kommer fra, skal vi igjen
stirre ut over elven. Det jeg ikke skjønner er at
vi egentlig ser på insektlivet. Vi leser elven. Med
manglende sportsfiskererfaring ser jeg elven som
perfekt for kanopadling. Cato derimot, stirrer
konsentrert på elven og deretter i flueboksen, og
peker entusiastisk når et knapt synlig insekt flyter
forbi. Kribling i fiskefingrene får Cato på beina,
en grå flue skal legges på vannet. Heldigvis er det
god skikk å supe kaffe mens en glor på dyrelivet,
så ansvarlig som jeg er, overtar jeg vaktholdet.
BREKKET
Fremme ved brekket sitter vi igjen og studerer
naturens luftfartøy. Interessen min fester seg
imidlertid på strømmene og elvevannets farger.
På noen hundre meter veksler elven mellom stryk,
små fossefall, kulper og sakteflytende partier.
To digre steiner ligger ut fra elvebredden. Jeg går
ut på steinene og registrer lange mørke striper i
elven. Har nettopp lært at ørreten liker seg ved
utløpsos, de står gjerne i den dypeste renna,

altså bør fiskeplassen være av de bedre. Jeg kaster
spinneren over renna, venter et par sekunder
mens den synker nærmere bunnen, før jeg sveiver
sakte inn, dermed holder spinneren seg dypere.
Plutselig er stanga i voldsom bøy. Cato har mast
om at tilslaget bør komme som følge av å løfte
opp stanga, ikke til siden. Jeg bøyer ryggen, drar
stanga bakover og kjenner mothugget kroker
ørreten. Sakte sveiver jeg inn med stanga høyt og
leder en halvkilos ørret til håven.
Det føles godt å se teori omsatt til praksis.
Derimot føles utsetting av fangsten meningsløs
– uten mat og drikke duger helten ikke, for-å-sidet-sånn.
ØRRETKUBBE
Vi snur og går motstrøms. Med kvelden løyer
vinden, vi ser etter hvert flere av elvens beboere
forsyner seg av flytende føde. Det meste av dagen
har Cato guidet meg, nå klargjør han i midlertidig
egen fluestang og vader ut.
Brølet fra Cato forteller lidenskapelig at noe stort
er i gjære. Stanga bøyes kraftig og ligner en forvokst
markkrok i opp-ned posisjon. Fra elvekanten blir
jeg vitne til den elleville fiskeopplevelsen det er når
en vill ørret tar kommandoen. Fisken er både over
og under vann mens Cato snurrer rundt egen akse.
Mannen har rutine nok til å slite ut kiloskubben
som til slutt havner i håven – og settes ut igjen!?
NYBEGYNNERTABBE
På en mindre odde prøver jeg et par kast. Nytteløst.
Om ikke fisken biter på de første kastene er det
egentlig bare å gå videre. Jeg prøver likevel et tredje
kast. Niks. Læremesteren foreslår et kast på skrå
nedover. Er det virkelig nødvendig, tenker jeg, og
kjenner hvordan sulten er i ferd med slå rot. Ok, et
kast. Blir det napp, blir det fiskesuppe.
Det meste av dagen har jeg øvd på kasteteknikk
uten egentlig å få det til. Nå legger jeg stanga på
siden med snellen og ringene fremover, roterer
bakover rundt egen akse og imiterer et vannrett
golfslag, og vipps, spinneren suser lengre enn

1

1. OPPUNDER KILOET:
Sakte sveiver jeg inn med
stanga høyt og leder en flott
ørret til håven. Denne skal
foredles sier jeg bestemt og
kan endelig glede meg til
fiskesuppe.
2. OVERRASKET: Når
spinneren er én fattig meter
fra torvkanten registrerer jeg
noe sølvblankt mens elvevann
spruter i alle retninger.
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tidligere. Jeg sveiver sakte. Som ventet skjer det
ikke noe.
Når spinneren er én fattig meter fra torvkanten
registrerer jeg noe sølvblankt mens elvevann
spruter i alle retninger. På autopilot griper Cato
etter håven. Først nå går det opp for meg at jeg har
napp. Skjønner at fisken er temmelig stor og vipper
den lille hempen under snella mot venstre for å
kjøre ørreten. Nybegynnertabbe. Med hempen på
venstre side kan håndtaket sveive bakover. Etter
noen utras og hopp sjekker jeg snella. Til min store
skrekk ses et garnnøste. Nå har du drite deg ut,
lyder Catos nådeløse dom. Et øyeblikk prøver jeg å
rydde opp i tabben, skjønner at det ikke går, legger
stangen på bakken og drar i sted ørreten inn etter
snøret.
Viseren på vekta stopper oppunder kiloet. Denne
skal foredles sier jeg bestemt og kan endelig glede
meg til fiskesuppe. Mens jeg sløyer, ordner Cato
snellen. Han konkludere med at bremsen er for
stram. Den skal være så løs at fisken kan dra av
gårde og slites ut. Og aldri sveiv bakover!
NYBEGYNNERTABBE NR. 2
Aldri før har jeg brukt så mange timer sammen
med en fiskestang. Tanken på varm fiskesuppe
driver meg mot lavvoen. Cato stopper og ber meg
gå ned til vannkanten. Han peker mot en stein på
motsatt side av elven og forklarer hvorfor. Selv er
jeg mest opptatt av telt og mat, og får ikke med
meg at ørreten ofte står bak steiner. Mens Cato

foreleser er spinneren allerede på vei
over elven. Det siste jeg hører er at
han skal slutte å guide meg om
jeg får napp. Og dermed bøyer
stangen mens et stort smil brer
seg i ansiktet mitt. Det var som
…, hører jeg bak meg. Ørreten
går rett til værs i et forsøk på å
komme løs. Cato knipser bilder,
bremsen er korrekt innstilt og
fisken er stri. I min ivrer drar jeg
ørreten inn til elvebredden der
det vokser kratt. Nybegynnertabbe
nummer 2. Kroken fester seg i krattet,
i det jeg skal løsne spinneren kommer
ørreten fri.
Tilbake i lavvoen blandes varmen fra bålet
med duften av fiskesuppe fra gryten. Det smaker
eventyrlig med selvfanget ørret etter en høyest
lærerik dag. Som lærling i sportsfiskerfaget har
jeg skjønt at sannsynligheten for napp øker
proporsjonalt med lidenskapen for sporten. Men
å skjønne hvorfor fangsten settes ut igjen, sliter jeg
med. Kanskje er det ikke fisken i seg selv som er
kjærligheten. Kanskje er det selve prosessen som
virker forlokkende, den skjøre balansegangen
mellom realisme, muligheter og håp. Kanskje er
det derfor læremesteren allerede ligger og drar
tømmerstokker – i morgen venter nye muligheter.
Tro, håp og kjærlighet.

2
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KATTANAKKEN =
BESSEGGEN +
TEKST OG FOTO: BJØRNAR S. PEDERSEN

«Millom Bakkar og Berg ut med Havet heve Nordmannen
fenget sin Heim», skriver Ivar Aasen. Mellom Jostedalsbreen,
Briksdalsbreen, Melkevollbreen og Tjøtabreen reiser
Kattanakken seg som ryggen på en illsint katt.

STRYN
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Besseggen blir smågutt og Galdhøpiggen en kveldstur. Når
du kjører innover Oldedalen sør i Stryn, ser du Kattanakken
langt der inne. Umulig å komme seg dit? Neida, der finnes
faktisk en sti. Helt fram til selve Jostedalsbreen ligger
foran dine slitne føtter. Men send en tanke til de som slet
i Oldedalen i den lille istiden tidlig på 1700-tallet. Is og
ras knuste flere gårder, drepte elleve mennesker i den verste
ulykken og ødela markene gang på gang.

TOPPTUR I STRYN FRILUFT

2
3
1. Fra ryggen ser
du Oldevatnet.
Men stien nedover
ser du ikke.
2. I møte med
storbreen blir vi
små.
3. På høyre side av
Kattanakken med
Melkevollbreen.
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Du bør overnatte her inne i enden av Oldedalen. Plassen
er magisk der veien slutter og loddrette fjellvegger, isbreer
og fosser overtar. Melkevoll Bretun er en spektakulær
campingplass. Mellom steiner store som hus er det ryddet
og planert intime plasser for to biler/telt. Du kan også
overnatte på tradisjonelt vis på Briksdalsbre Fjellstove.
Fra Melkevoll bretun fortsetter du veien oppover mot
Briksdalsbreen. Briksdalselva krysses på broen rett under
den kraftige Kleivafossen. Her risikerer du å gå i kø med
de store hordene av turister som skal se Briksdalsbreen.
Over fossen, der veien krysser elva en gang til, skal du
forlate veien ved ta til høyre på meget god og tørr sti. Den
fortsetter tilnærmet flatt på høyre side av elva i en liten km.
Så er det slutt på latmannslivet. Stien dreier skarpt til høyre
og stigningene starter. Etter skogen legger stien seg tett inntil
fjellveggen mot venstre. Dette er både fysisk og mentalt sett
den tyngste delen av turen med 600 høydemeter. Men på
knappe 1.000 moh. kommer du opp på selve ryggen med
storslått utsikt i alle retninger. Resten av turen gir så gode
opplevelser at du trolig glemmer at du er sliten. Fortsett på
stien oppover ryggen. Noen steder er det så bratt at hendene
kommer til hjelp.

1
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Til venstre har du Tjøtabreen. På et slakere parti på ryggen
ser du resten av Kattanakken. Den ser umulig ut, men stien
legger seg litt til høyre på ryggen hvor du får god kontakt
med Melkevollbreen.
Turens vanskeligste punkt finner du her. To meter rett opp.
Men med litt samarbeid kommer både hunder og folk opp.
Resten er spasertur over den slake toppryggen og helt inn
til selve Jostedalsbreen. I møtet med denne iskjempen er
det fristende å gå nær og kanskje utpå isen. Men isen er i
bevegelse og livsfarlig hvis du ikke har de rette kunnskapene
og breutstyret.
Før vi hadde biler og veier, krysset folk Jostedalsbreen blant
annet her. Frierferder, bryllup, barnedåp, gudstjeneste og
handel krevde ofte kryssing av storbreen. En kunne da
komme ned på Austerdalsbreen innenfor Veitastrond i
Hafslo kommune (vurdert av Slingsby som Europas flotteste
isbreområde). Vår såkalte velferd har smeltet så mye is at
turen ned på Austerdalsbreen nå trolig krever fjellklatring.

TOPPTUR I STRYN FRILUFT

2

1. Siste del av
Kattanakken.
Sti mot høyre.
2. Kleivafossen
på retur.
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FAKTA
Kattanakken er en 8,5 kilometer lang fjellrygg/rute som
ligger i nærheten av Briksdalsbreen i Sogn og Fjordane.
Sted: Oldedalen i Stryn kommune.
Stigning: 1.300 høydemeter.
Lengde tur/retur: Ca. 11 km.
Tid: 3-4 timer opp + 2-4 timer ned.
For hvem: Fjellvante uten stor høydeskrekk.
Finne veien: Enkelt.
Vanskeligste punkt: 2 meter loddrett, men flatt bak/under deg.
Forbehold: Bør ha tørt fjell.
Siste drikkevann: Under Tjøtabreen.
Utstyr: Solide fjellstøvler.
Hunder: OK, men pass godt på de.
Skal du på breen: Kunnskaper og spesialutstyr kreves.
Andre turer i området:
- Bratt sti med steintrapper til Oldeskaret (mot Stardalen)
- Sti til Brenndalsbreen (nærmere Oldevannet)
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www.sande-hytter.no

Moderne og tradisjonelle hytter som
kan tilpasses dine behov
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FRILUFT HARDANGERVIDDA

PACKRAFT PÅ
HARDANGERVIDDA
TEKST OG FOTO: MADS RIO

Gjengen kom opp på vidda ein mandagskveld i juli og
fekk med oss ein flott kveldstemning ved Tinnhølen.
Me hadde planlagt ein firedagers kosetur med
packrafter i godvær på Hardangervidda.
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HARDANGERVIDDA

Frå mandagsleiren vår, ville me enkelt vera klare til
fyrste turen med passasjerbåten Halnekongen innover
til enden av Halnesjøen.
Ved oppmøte på kaien tirsdagsmorgen kom det tunge
skyer innover og snart regna det heftig, med kraftige lyn
og tordenskrall. Ikkje akkurat veret for å vera ute på
opne innsjøar å padla. Me måtte gjera retrett!
Me tok difor inn på Halne fjellstova og kosa oss her.
På ettermiddagen lysna det litt, så då gjekk me oss ein
tur til toppen Halnekollen bak fjellstova. Jentene synest
det var heilt ok å bytta ut teltmiddagen med trerettars
middag servert på fjellstova. Det gjorde no i alle fall
turen meir variert.
Onsdagen var det igjen flott ver, og me fekk ein fin
tur med Halnekongen innover Halnefjorden til Sleipa.
Vannstanden i den grunne Halnefjorden var lågare
enn vanleg, og me var spente på om Halnekongen
kunne leggja til kai i enden? Å legga til kai gjekk fint,
men eg hadde håpa at me kunne padla elva mellom
Halnefjorden og øvre Hein, men det var det for lite
vatn til. Packraft og utstyret måtte berast ned til Øvre
Hein der me slo leir.
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For ein idyll å vera her ved vatnet! Ein liten regnskur
gjorde at lunsjen vart inntatt i teltet. Det var god plass
inni Helsport Domen til både kortspeling, matlaging
og hundekos.
Kvelden kom med padletur på øvre Hein, vakker
solnedgang, bålkos og med ein himmel som lova alt det
beste for neste dag.
Snakk om blikkstille! Det var aldeles stilt på
fjorden. Ein idyll å padla i. Kun krusningar frå åra og
baugbølger frå packraften mala mønster på vasspegelen.
Raftane våre hadde god avstand utpå vatnet og
Merethe utbraut engasjert då me møttes etterpå:
«Eg har aldri opplevt noko så stille nokon gong. Eg har
nettopp opplevd den absolutte stillhet. Så rart å ikkje
høyra noko ting. Ikkje fuglekvitter, ingen vind. Kun
absolutt stilhet.»

«GODFØLELSE, UNDERFUNDIG, MAKELAUST.
EIN STOR OPPLEVELSE!»
På ein slik flott dag vart det sjølvsagt lange deilige
matpausar med bading, moltebærplukking og ein
strekk i lyngen.
Me har med oss ein einmannsraft og ein dobbelraft.
Merethe padler einmannsraften og har med mesteparten
av fellesutstyret i tillegg til eigen bagasje. Ruth Isabell,
eg og Balder padler i tomannsraften. Våre to ryggsekker
er festa med vanlige lastestropper til packraften.
Dobbelraft er å anbefala om du vil ha med
hund størrelse Golden Retriver. Og rull gjerne ut
skumliggeunderlaget i bunnen for komfort og vern mot

skarpe klør. Me hadde også med oss ei lite oppladbar
pumpe til å pumpe opp packraten med. Solcellepanel
lada pumpa og telefonar enkelt opp.
Mellom Øvre Hein og Heinungen må rafter og utstyr
berast eit lite stykke langs den flotte elva. Me slår leir
ved utløpet av Heinungen. Lager mat på bål og koser
oss ved elvebredden. Tar og fram fiskestonga så ein feit
liten aure får smaka på spinnaren min. Øvre og nedre
Hein er private fiskevann, men i elvene mellom er det
lov å fiske om du har fiskekort.
Fredagen går Merethe og Balder langs Heinungen
medan Ruth Isabell og eg padlar kvar vår packraft.
Me har ikke padla lenge før ei flott sandstrand vert for
fristande til å gå i land og utforska litt. Ved innosen i
nordenden av Heinungen møter me Merethe igjen. Her
vert det mat og ei lang badeøkt med naturlege bølger og
motstraumsanlegg. Vel og merke badeøkt for jentene.
Eg og Balder foretrekker å liggja i lyngen og rasa.
Faktisk så vert pausen så lang at då me er klar for
siste padleetappe over Veslekrækkja til Fagerheim så
har ettermiddagsbrisen rukket å laga skumtoppar på
bølgene som kjem rett imot oss. Dette er noko anna enn
å padla i blikkstilla som det var i går. Her er det tunga
beint i munnen og gje alt ein har inn til Fagerheim
medan skumsprøyten står over baugen.
I ein havkajakk hadde me nok ikkje merka motvinden
på langt nær så mykje som i ein packraft. På same måten
som vår fire kilos packraft nesten ikkje ville merkast på
bærestrekkene slik ein havkajakk ville gjort. Alt har sine
fordeler og ulemper. Spør Balder: Han føretrekker heilt
klart Packraft der han tross alt har god plass forhold til
å dela cockpiten i ein havkajakk.

PADLEKURS I PACKRAFT?
SJÅ WWW.VAATTOGVILT.NO
FISKEKORT KAN KJØPAST PÅ
HALNE FJELLSTOVE.
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ANNONSER

Padlekurs på

ELV OG HAV!

GRUNNKURS ELV PÅ VOSS!
Lær å padla Elvekajakk med dei mest erfarne instruktører!
I løpet av 2dagers kurset lærer du grunnleggjande padleteknikk på elv. Du får opplæring i sikker åtferd på elva,
og 2 lærerike dager med mykje moro!
4 TIMARS PADLEMORRO PÅ ELV!
Har de lite tid, eller berra lyst å prøva ein intro til Elvekajakk
i lag med kompiser, kolleger eller utdrikningslag? Då er denne
4 timars økta tingen. Garantert friskt, lærerikt og moro!
2 DAGERS GRUNNKURS HAV!
Stad: Nordhordland, rett nord for Bergen.
Me trener på grunleggande padleteknikker og koser oss på
tur. Me kan og kombinere jobbsamling med padling og god
grillmat.Me har møterom med prosjektor og fantastiske
rammer rundt samlinga!
4 TIMARS INTROKURS HAV
Få ein smak på innføring i grunnlegande padleferdigheter.
Inkludert Våttkort og grilling.
PACKRAFTKURS
Om du ynskjer å dra på fjelltur og padla vatn på vatn innover,
eller du vil padla ned elvestryka får du kunnskap og trening
til å beherska elementa hjå oss.

FIRMATUR?
Kontakt oss og me
kan skreddersy eit
ugløymeleg opphold
enten du vil til Vakre
og ville Voss eller
oppleva idylliske
Fjordopphold.
SKULAR
Me arrangerar populære og lærerike padlekurs for skular. Både
på elv og hav. Ta kontakt for info og tilbod. Få ekstra rabatt på
denne kombinasjonen: Ta padlekurs med oss i sommarhalvåret
og leirskule i Myrkdalen skiresort til vinteren. Mykje gode og
lærerike naturopplevingar! Samt skulen oppfyller enkelt og
greitt dei nye krava om min 4 dg med leirskule i grunnskulen.
Våttkort og alt nødvendig padleutstyr er inkludert i alle våre
kajakkurs. Gå saman ein vennegjeng, velg dato som passar
dykk og ta kontakt! Me ligg midt i Voss sentrum. 5-6 min
gange frå alle sentrumshotella og stasjonsområdet!
Meir info, datoer, prisar ol:

www.vaattogvilt.no

PRIVATE TURAR
Me kan og ta med padle utstyret og arrangera private
turar for grupper på fantastisk flotte og nesten utraffikerte
fjordperler og innsjøar ein liten køyretur frå Bergen!!

KONTAKT OG PÅMELDING
Vått og Vilt v/Mads Rio. Tlf. 913 74 995 – mads@vaattogvilt.no
3 - 2020 FRILUFTSLIV
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TELTING: Det er godt å
strekke både på ryggen
og beina etter en lang
natt med kajakkpadling
og fluefiske. Hjem
kjære telt!
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Elvebredden
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Å tilbringe feriedager ved en elvebredd er
på ingen måte ensbetydende med fisking.

Telting, matlaging på bål, soling, bading, padling,
fotografering, plukking av blomster, fugletitting; det å
kjenne varm sand kile mellom tærne, sitte oppe på natta og
se på den knalloransje solnedgangen; det funker det også.
Rennende vann er fascinerende og har på en måte en
tiltrekningskraft på oss friluftsfolk. Alt fra små, klukkende
bekker til hvitfrådende stryk og buldrende fosser. Blanke og
stilleflytende elver er sjarmerende og innbyr til både bading
og padling. Elver blir ofte besøkt av både fugler og dyr. Er
du riktig heldig kan du se elg og rådyr som svømmer over
den stilleflytende elva i den lyse sommernatta – det er ekte
naturopplevelse det.
Sist sommer slo jeg leir ved en deilig sandstrand ved
Namsens elvebredd. Jeg fikk lov til å boltre meg som jeg
ville på laksefiskeeiendommen til Grande Gaard i Overhalla
kommune, som ligger nord i Trøndelag. Et idyllisk sted
som ble tumleplass for ymse friluftslivsaktiviteter gjennom
noen varme midtsommerdager.

FAMILIEAKTIVITETER
Selv om Namsen trekker flest folk av kategori sportsfiskere, så har området
i og rundt Overhalla en rekke familieaktiviteter: Minnestein over Astrid
Mikkelsdatter Lestum, som var den siste personen som ble brent som
heks i Trøndelag i 1661. Utgravd oldtidsgård på Øysletta. 37 gravhauger
og ridesti på Grande Gaard. Europas største gravhauger på Bertnem,
fotefar mot Nord. Fjellklatring på Bertnem. Ranem kirke fra ca. 1180.
Laksefiskemuseum. Tursti til Himovatnet 5 km tilrettlagt for handicappede.
Tursti til Koltjønnhytta. Tursti til Grytsjøen. Marmorgrotte i Nordfjellet.
Ridning på Jørem Gård. Oasen, basseng i fjell, eneste i Norge (25 km
unna). Namsskogan Familiepark (67 km unna). Joralf Gjerstad kjent som
Snåsamannen, fødested og museum.
På Grande Gaard driver eierne med kornproduksjon, skog og turisme i
form av laksefiske i Namsen. I tillegg har de en golfbane på eiendommen,
og du kan være med på fluekastingkurs. De tilbyr elg-, rådyr-, hare- og
storfugljakt. Her er et rikt dyre- og fugleliv. Naturreservatet er interessant
for fugletittere. Grande Gaard har flere hus og leiligheter, som leies ut til
friluftsfolk, laksefiskere, golfere og jegere.
Mer info: namsen.net
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1

OVERHALLA

2
1. BÅLKOS: Selv om det er
midt på sommeren blir det
noe kjøligere på natta. Et lite
kaffebål gir både stemning og
litt varme.
2. GULT: Den knallgule
tiriltunga lyste så fint der
den sto flokkvis på stranda.
Fargen matchet kajakken
perfekt.
3. SMÅLAKS: Ut på natta
våknet elva til liv. Det ble
fart på smålaksen. Den bet
villig på de små fluene jeg
presenterte.
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«ELVENES DRONNING»
Elva Namsen kommer fra Børgefjell i Nordland og renner gjennom
Namdalen i Trøndelag. Lakseparadiset Namsen strekker seg gjennom
Grong kommune, 220 kilometer nord for Trondheim. Namsen
betraktes av ivrige sportsfiskere som et lakseparadis av dimensjoner!
Namsen rangeres som en av landets tre beste lakseelver.
Namsen – elvenes dronning – flyter gjennom et idyllisk område. 65 km
av elva er lakseførende, mens de øvre 80 km er ei meget god ørretelv.
Rekordlaksen i Namsen er fra 1924 og veide 31,5 kilo. Men dette
var nok ikke den største laksen som har gått opp i Namsen. Den 15.
november 1934 ble det funnet en død hannlaks innefrosset i isen.
Den veide kun 29 kilo, men var hele 146 cm lang. Halen var delvis
avslitt, kanskje spist på av predatorer, og hadde vært noe lengre. Ut
fra normalen, hadde nok denne laksen vært mellom 43 og 45 kilo.
Den var tredjegangsgyter og hadde full gytedrakt. Laksen ble levert til
Vitenskapsmuseet i Trondheim, der den ble målt og tatt avstøpning av
og regnes som en av verdens største Atlanterhavslakser noensinne!
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Jeg tok mang en spasertur langs elvebredden; på små og
store kuppelsteiner, over finkornet sand, gjennom tettvokst
skog, små blomsterenger, våtmarksområder, og over og
under tømmerstokker og annen drivved. En variert fottur
der det er frodig naturrikdom på den ene siden av deg og
floden Namsen på den andre siden.
Laksefiske med flue fra land måtte selvfølgelig prøves. Sola
steikte og dagene var så varme at fiskestanga ble brukt
kun på sene kvelder og om natta. På dagtid var det andre
friluftslivsaktiviteter som var koseligere. Å padle i kajakken
opp og ned den lange elvestrekningen var både avkjølende,
spennende og morsomt.
Rett som det var padlet jeg forbi fiskere som sto på land
og kastet bly- og metallbiter på elva. Jeg tror de fisket med
mark og sluk. Utpå kveldinga gikk fiskerne hjem for å sove,
og det var da jeg rigget opp fluestanga. Jeg padlet opp og
ned elvestrekningen og gikk i land flere steder for å prøve
fiskelykken. Det ble spennende. Det var nemlig om natta
at smålaksen så sitt snitt til å svømme oppover elva. Og
bitevillig var den!
Midtsommers er det kun få timer mellom solnedgang og
soloppgang. Det er fascinerende og være ute på den tiden.
Lyset forandrer seg raskt. Stillheten rår. Ingen motordur
eller menneskestemmer, kun lyden av elvebrus og lett
plasking fra kajakkåra. Det føles som om man er helt alene
ute i naturen – og det er man på sett og vis også. Å slå leir
ved en elvebredd er så mye mer enn kun å drive med fisking.
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1. LANGS LAND: Det er grønt
og frodig langs elvebredden på
eiendommen til Grande Gaard i
Namsen. Fuglelivet er intenst og
blomstene lyser i all sin fargeprakt.
2. FISKEPAUSE: Sure er de, og
høyt henger de. Dette er morgenens
rester etter en sliten fluefisker som
sover.

Foto: Iver Gjendem / Speider-sport

Kelly Kettle er en vannkoker med en
stor vanntank innebygget i pipen. I den
lille bålpannen nederst fyrer du et
minibål av kvist og kvast før du setter
pipen over og får supergod trekk.
Da får vanntanken kjempestor flate
mot flammen og vannet begynner
å koke på bare fem minutter.

Skikkelig
behagelig fôr i hetta.
Magnetlås
i halsen.

849,–

Speidersport.no
Morakniv Slöjdkniv Jr
er en klassisk spikkekniv
for alle som burde hete Emil.
Perfekt barnekniv til alt fra
trägubbar til barkebåter.

Mammut Perform Down Bag
er en lett sovepose med dunfyll,
romslig snitt og deilig hette.
Komforttemperatur
fra –1 ned til –7 grader.
Selges i flere lengder og farger.

179,–

3399,–

Senterglidelås
som ikke fester
seg i stoffet.

Bedre plass
rundt overkroppen
og føttene.

Morakniv Skedkniv er en skjekniv som
er ypperlig til å skjære ut runde former.
Som i en turkopp for eksempel.
Leveres i slire og selges med
radius på både 12 og 25 mm.

299,–

TOK

23
FJELL

TOPPER
PÅ 2 UKER
TEKST OG FOTO: LINAS JOHAN HANSSEN HAUGE

1
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FINMARK
TROMS

NORDLAND

2
«Nå er det bare litt igjen til toppen!» ropte
kompisen min Kent David mens jeg satt og
pustet tungt på en sten. Svetten piplet frem på
pannen som om det var fra et dusjhode. Den
nordnorske sommersolen stekte godt i nakken.
Han hadde vært her tidligere samme sommer
for å sjekke ut ruta vi hadde planlagt, og
om det i det hele tatt lot seg gjøre å bestige
seks fjell på en dag i Narviks bakgård, en
lekegrind for fjellglade mennesker. Og alt
det for en god sak. At jeg hadde gått nesten
12.000 høydemeter på de forrige åtte dagene
var godt merkbart i muskler og ledd, og at
jeg hadde vrikket ankelen min et par uker
før prosjektstart var også en utfordring. Jeg
reiste meg opp, åpnet øynene og skuet ut over
Ofotens mektige fjell, og karret meg videre til
toppen. Hva i alle dager drev jeg med?

FJELLANDET NORGE
I Norge er det slett ikke mangel på fjell,
naturens skyskrapere, konstruksjoner bygget
på ren kraft, ærefrykt og en god dose med
tid. Helt siden mennesker kom til dette
kjempenes rike har vi vært opptatt med å
bestige og underlegge oss de, og jeg er absolutt
intet unntak. Fjell er noe av det beste jeg vet,
så jeg bestemte meg for å gjøre alvor av denne
kjærligheten, og for sommeren 2019 satte jeg
meg et ganske hårete mål på å bestige 25.000
høydemeter på to uker.

1. TÅKEN LETTER: Fantastisk
utsikt mot Andørja og Langlitinden
på 1.276 meter, nord Europas
høyeste fjelltopp på en øy.
2. UTSIKT: Jeg nyter utsikten fra
en interessant steinformasjon ved
toppen av Oldertinden 1.207 moh.
i Tjeldsund kommune, et fjell som
er både bratt og utfordende, men
som i retur for slitet byr på en
vanvittig utsikt.
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BARNEKREFTFORENINGEN
I Norge finnes det også barn som ufrivillig
må slite seg opp et fjell som ingen ende tar,
og de fortsetter og fortsetter å klatre, selv om
alt står en imot. Fjellet heter Kreft, og det er
ikke alle som er sterke eller heldige nok til
å beseire det. Blant barn og ungdom er det
nesten 200 som får kreft hvert år i Norge
alene. Det er 200 unge mennesker som
enda har et helt liv fremfor seg. Formålet
med fjellprosjektet mitt skulle bli å samle
inn penger til Barnekreftforeningen, som
arbeider for å øke sjansen for overlevelse
ytterligere, samt tilrettelegge for et liv etter
kreft. Og for å utfordre meg selv litt.
Det er ikke første gang jeg har samlet inn
penger til kreftforskning. I 2018 gikk jeg
gjennom alle daværende kommunesentre
i Troms fylke, en tur på nesten 1.000 km
hvor jeg samlet inn over 200.000,- til
Kreftforeningen. På turen rundt Troms fikk
jeg høre en del historier om noen av de
44

FRILUFTSLIV 2020 - 3

minste av oss som hadde fått kreft, og disse
historiene grep meg så hardt og tett, at jeg
bestemte meg for at neste gang prosjektet
mitt Turforliv skulle samle inn penger, så
skulle det gå til Barnekreftforeningen.
TOPP ETTER TOPP
I månedene før turen rakk jeg å trene litt,
ordne sponsoravtaler, stå på eksamen og
vrikke ankelen ganske godt på tur i Rondane,
en skade som jeg skulle få slite med resten
av prosjektet. Jeg la litt symbolikk i ankelen,
da den for meg representerte en ørliten del
av den smerten som kreftrammede alltid
må bære med seg, og ikke kan velge vekk.
Det er vanskelig å forberede seg til et slikt
prosjekt, spesielt når det er noe en ikke er
vant med. Det er noe helt annet å gå over
2.000 høydemetre dagen enn å gå langt med
tung sekk!
Den første dagen av prosjektet startet jeg
med full iver sammen med min venn Kent

TOPPTURER I NORD FRILUFT

2

David på de første fjellene. Det var nydelig
vær, solen skinte og moralen var på topp. De
første 981 høydemetrene opp til Lifjellet i
Salangen kommune var lekende lett. Etter å
ha dyttet en proteinbar ned i munnen mens
vi tok altfor mange bilder på toppen, snudde
vi og gikk ned igjen, kjørte et lite stykke og
begynte på nabofjellet Høgfjellet som, utrolig
nok, minner mer om en tind. For å gjøre det
hele mere spennende så besteg vi toppen
utenom den vanlige turstien, og fulgte en
ganske bratt og luftig rygg fra nord-øst.
TÅKEHAV
Og sånn fortsatte toppturbonanzaet, og
fjell etter fjell ble besteget, noen enklere
enn andre. Fakstinden på 1.228 i Dyrøy
kommune var nok et av de mer minnerike
turene. Først besteg vi Løksetinden på 1.237
i Salangen kommune, som består av en rekke
med nokså alpine topper, for å så slite oss
ned en ganske bratt helning, mellom 40 og

60 grader ifølge NGIs skredkart. Man når
så kort og bratt liten egg, som binder de to
fjellene sammen, som man da må krysse før
man kan begynne på toppstøtet. En halv
meter bred kant er det som skiller isbreen på
den ene siden, og avgrunnen på den andre,
og for en sjel med høydeskrekk (les: meg) så
kan det bli litt for mye av det gode. For å
finne veien tilbake igjen bygde vi varder på
tur ned bratta slik at vi kunne buldre samme
vei tilbake. Turen startet med tykk tåke, men
på cirka 500 meter brøt vi gjennom, og da
vi snudde ryggen, så vi mektige fjell som
reiste seg som små varder opp fra det veldige
tåkehavet. For en utsikt.

1. SOL OG SOMMER: Kent
David poserer fremfor de to
første toppene som ble gått på
innsamlingsprosjektet. Lifjellet
til venstre på 982 meter og
Høgfjellet til høyre på 1.235 meter.
Salangen.
2. BRATT PARTI: Partisanleden,
et bratt og luftig parti på 1,5
km mellom Moskocohkka og
Beisfjordtøtta i Narvik kommune.
Herman lurer på hvordan dette
kommer til å gå.

NARVIKS BAKGÅRD
Den mest spektakulære delen av hele turen
var dog rundturen i Narviks bakgård, og dette
er en tur jeg anbefaler alle som er stødige til
beins, samt tåler en god del luftige partier.
Ruta vår gikk over en skarp egg mellom
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Tredjetoppen og Beisfjordtøtta som bærer
navnet Partisanleden. Noen av partiene
der overlater ikke mye til fantasien om hva
som skjer om en skulle være så uheldig og
falle. Med meg hadde jeg et lite turfølge,
og vi hadde en fantastisk tur. Været var
upåklagelig for å være nordnorsk sommer,
med perioder uten vind og masse sol.
45.000 KRONER
Etter 15 dager med et rent eventyr, endte
måleren på 19.136 meter. Litt senere på
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sommeren gikk jeg to turer til utenom
prosjektets offisielle varighet, og den endelige
summen av høydemetre kom på 21.415
meter i Norges vakre fjellheim. I ettertid så
er det nok ankelen, knærne og manglende
forberedning som gjorde at jeg ikke rakk
målet mitt på 25.000 høydemeter, men med
over 45.000,- samlet inn til kreftforskning
kan jeg ikke gjøre annet enn å smile! Ikke
bare nok med det, fysisk aktivitet er med på
å hindre utvikling av kreft. Så, hva blir din
neste tur?

PAUSE: Selma og jeg tar oss en
liten rast i bakkene på tur opp til
Storala på 1.237 meter i Bardu. Hun
var mer interessert i kameraet enn i
de fuglene jeg pekte på.

Opplevelser er best sammen!

Norges STØRSTE

MØTEPLASS for turglade mennesker
PÅ NETT OG MOBIL

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp
ved å søke etter «Turvenn» i Google Play eller App Store.
3 - 2020 FRILUFTSLIV

47

FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

FAMILIE PÅ LOFFEN
I BØRGEFJELL
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD
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På vei opp fra
Namsvatnet. Kvigtind
er innhyllet i skydekke
i bakgrunnen.

BØRGEFJELL
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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.NO
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En av de tidligste minnene jeg har fra min egen barndom, er
når mine foreldre kom hjem fra turer i Børgefjell, eller Byrkij
som det heter på sørsamisk. I ord og bilder ble det fortalt
historier om endeløs villmark og eventyrlig fiske.

1. Nok en fantastisk teltplass
ved nok et fantastisk
fiskevann! Områdene her
ved Ruruk- og Henriksvatnet
er det siste som ble
innlemmet i nasjonalparken.
Det er lett å forstå at dette
må tas vare på.
2. Det blir mange
bekkekrysninger. Ved lite
nedbør er det enkelt, i
perioder med regn blir det
raskt mer problematisk.
3. Terrenget er stort sett
lettgått med lav vegetasjon.
Dette er fjellrevens rike og
vi fikk sett flere aktive hilokasjoner, men reven holdt
seg i skjul.

Først når jeg var ti år fikk jeg være med på
tur til min fars favorittområde, Sipmeken og
Jetnamsvatnet i østre Børgefjell.
Barndomsturen satte varige spor i en ung
friluftsentusiast og det ble helt naturlig å
etterhvert ta med egen familie til Børgefjell når
tiden var moden for dette.
Børgefjell er ikke stedet å dra for «førstereis»
barn og ungdom, eller voksne for den
saks skyld. Området er svært værhardt og
avstandene er lange. Her må du klare deg helt
selv og ta med deg alt du trenger, noe som fort
betyr tunge sekker på lange dagsmarsjer. Her
inne må du være forberedt på raske værskifter
og flomstore elver. Sommerdag med 25 grader
en dag og snøbyger den neste, er slett ikke
uvanlig.

Vår tur gikk i første halvdel av juli. En tid som
vanligvis kan by på utfordringer med tanke
på snø. Vi valgte derfor å gå i de søndre deler
av nasjonalparken. Ønsker en å besøke mer
nordøstlige eller sentrale deler av Børgefjell er
juli vanligvis alt for tidlig på året. Snøen kan
ligge dyp og vannene kan være isdekte helt til
august i snørike år.
Vi startet med båttur over Namsvatnet til
Orvasselva og vandret i fem dager før vi
endte opp ved veien mellom Røyrvik og Store
Blåsjøen i Sverige. En tur som ga store fiskeog naturopplevelser for hele familien. Fra vi
forlot Namsvatnet var det ingen mennesker å
se eller høre. Vi fikk den villmarksopplevelsen
vi ønsket med rikt fugle- og dyreliv, godt fiske
og få spor etter menneskelig aktivitet.

3
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1

BØRGEFJELL NASJONALPARK, ( eller Byrkij som området
heter på sørsamisk) ble opprettet 9. august 1963 og er
Norges nest eldste nasjonalpark. Parken ligger i et alpint
høyfjellsområde mellom Nordland, Trøndelag og inn til
svenskegrensen beliggende mellom 270 og 1.699 moh.
Høyeste fjell er Kvigtind (1.699 moh.).

2

Børgefjell nasjonalpark er, siden verneplanen ble
opprettet, utvidet flere ganger og dekker i dag et område
på nesten 1.500 km2. Målet med vern er å bevare et stort
villmarkspreget område for å sikre biologisk mangfold og
et naturlig forekommende plante- og dyrelivet tilnærmet
fritt for tekniske inngrep.
Parken har et rikt dyreliv og er en av de få stedene i
Norge hvor fjellreven fortsatt har en levedyktig biotop.
Snøugle, kongeørn og fjellvåk hekker i området.
De største vatna er Simskardvatnet og Orrevatnet.
Namsen, Vefsna og Jengelvassdraget har sitt utspring her.
Det er tamrein i hele parken. De vestre, østre og sørlige
delene brukes i hovedsak som beite i sommerhalvåret. De
nordlige områdene er helårsbeite. Lengst i øst kommer
det tamrein inn fra Sverige. Reinsgjerdene er en av de få
tekniske inngrepene i parken.
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1. I lavere deler av nasjonalparken er det frodig
med urter og bregner i rikt monn. Vakkert, men
et eldorado for mygg, knott og klegg.
2. Forfatteren med kveldsmat. Knallrød
Børgefjell-ørret er ikke å forakte.

ANNONSER
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Skiholderen er enkel å montere og svært rimelig!

For boder og garasjer

Dette norskproduserte skiopphenget
er unikt i den forstand at man kan benytte
skiholderen både på vegg og i taket.

59,Frakt kom
i tillegg. mer

Nå kan man enkelt få orden på ski og staver
i boder og garasje, hjemme og på hytta!

e
ler
d
n
rha kes!
o
F sø

Bestilling og mer informasjon: www.skiholder.no

ARCTIC

8x32

Kompakt
Vanntett
Duggfri
Nitrogenfylt
ED optikk
Fasekorrigert
Stort synsfelt
Lav vekt
Justerbart okular
10 års garanti
Kr 3495,-

Importør:
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TURPROSJEKT 2020:

VIKEN OG
OSLO FYLKER
TEKST OG FOTO: SVEIN BLÅLID

Vi kom ikke langt ut i mars før
koronaviruset gjorde sitt inntog og
påvirket oss alle. Også mitt turprosjekt.
Myndighetenes anbefaling var å gå på
tur i nærområdet. I tillegg ble hytter og
overnattingssteder stengt.
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1

SVEIN BLÅLID
Svein Blålid (63) har førtidspensjonert seg
for å drive med friluftsliv på heltid. Han er
nå i gang med sitt TURPROSJEKT 2020,
der han skal være på tur i en måned i hvert
av Norges 11 fylker.
Følg gjerne turbloggen til Svein på:
WWW.BLAAS.BLOG

TURPROSJEKT 2020 FRILUFT

2

3
1. Helgeren i
Nordmarka.
2. Det er deilig å
våkne i telt og se
ut i naturen.
3. Her traff jeg på
en fin hoggorm.

Til tross for dette har jeg hatt mange fine
turopplevelser. Mange på dagsturer, men også i telt.
MARS: VIKEN FYLKE
Viken er et stort fylke, med mange turmuligheter.
Av ovennevnte grunner kom jeg ikke over alt. Den
første turen gikk i områdene øst for Halden. Det er
mange fine turområder der. På denne turen gikk jeg
rundt Ertevann, og slo opp telt ikke langt fra vannet.
Det regnet og sluddet litt, men godt og varmt i
teltet. Det er mange større og mindre vann i dette
området, og veldig lettgått terreng.
Været var skiftende i mars, og på en av dagene hvor
det virkelig regnet og blåste tok jeg en dagstur til
Hvalerøyene utenfor Fredrikstad. Det var fint å
gå nede på brygga ved Skjærhalden og kjenne at
vinden og regnet pisket mot ansiktet. Var også en
tur til fyret ved Brattestø på Asmaløy. Det er utrolige
krefter i vinden på slike dager!
Et annet område jeg fikk i denne måneden var i
Fetsund. Med startpunkt fra Heia Industriområde
er det mange fine stier innover ved vannene
Hvalstjern, Svarttjern, Breisjøen og Tretysjøen, for
å nevne noen. Her er det fine og lettgåtte stier i et
fantastisk terreng.
En del av Østmarka ligger i Viken, og den toppen
jeg synes er finest der er Tonekollen. Etter en fin
tur via Vangen slo jeg opp telt ved Tonevann, og
jeg hadde en fin ettermiddagstur opp til toppen.
Utsikten derfra er ubeskrivelig en klarværsdag.
Det var fint å våkne neste dag ved vannet og høre
lyden fra isen som var i ferd med å smelte.
Ellers ble det flere fine dagsturer, spesielt i
Lillomarka. I denne marka er det uendelig med
spennende stier.
APRIL: OSLO FYLKE
Denne måneden stod mitt hjemfylke på
programmet, og følgelig ble det mange dagsturer
i de flotte Oslomarkene. I de bynære turområdene
var jeg ikke alene ute i marka, men lenger inne
hadde jeg marka mer for meg selv.
Hadde en fin overnattingstur i nordenden av
Grytehøgda. Der er ikke langt fra byen, men langt
nok til at man føler stillheten og roen.
Det ble også turer til Barlindåsen, Slengfehøgda og
Haukåsen for å nevne noen.
Den lengste og fineste turen gikk gjennom
Nordmarka. Fra Nittedal forbi Ørfiske, Kalvsjøen,
Helgeren og Bjørnsjøen til Kikut. Har hatt selve
Kikuttoppen som et mål i mange år, og endelig
fikk jeg vært der. Det lå fortsatt litt snø der oppe,
men helt greit å gå til fots. Avsluttet denne turen i
Sørkedalen.
Den nordre delen av Østmarka ligger i Oslo,
og på en fin dagstur gikk jeg fra Ellingsrud, via
Mariholtet, på vestsiden av Nordre Elvåga, om
Østmarkkapellet og til Skullerud.
Neste fylke blir Vestfold og Telemark i mai måned,
før jeg legger turen til Møre og Romsdal i juni.
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Bli med Rogaland Aktiv på fantastiske padleturer i sommer
Bli med Rogaland Aktiv as på en fantastisk
padletur i høfjellsterreng med innlagt topptur til
Urdalsnuten.
På denne unike og flotte kombinasjonsturen får
du med deg både kajakk-padling høyt til fjells og
en topptur til det høyeste fjellet i Valle og Sirdal,
et besøk på den flotte Svartenuthytta og friluftsliv
i noe av det vakreste vi har i vårt området.
Padling i historisk fjord eller i Rogalands vakre
skjærgård. Lei deg en kajakk for noen timer eller
bruke en hel dag i denne flotte historiske fjorden!
Dette må du få med deg enten du bor i Stavanger
eller kommer tilreisende i sommer.
Du kan også ta kajakken med deg og finn ditt eget
eventyr i skjærgården.
www.rogalandaktiv.no
post@rogalandaktiv.no
6793 INNVIK • Tlf: 57 87 49 90

6793 INNVIK • Tlf: 57 87 49 90
6793 INNVIK • Tlf: 57 87 49 90

Koseleg atmosfære og god heimelaga mat.
Badestrand, sandvolleyballbane. Gode turløyper
i kort avstand. Kort veg til kjende turmål som
Briksdalen, Fjærland, Vestkapp, Geiranger, Loen
Skylift, Via Ferrata og topptur til Skåla.
Ta kontakt for informasjon og prisar.

Koseleg atmosfære og god heimelaga mat.
Badestrand, sandvolleyballbane. Gode turløyper
i kort avstand. Kort veg til kjende turmål som
Briksdalen, Fjærland, Vestkapp, Geiranger, Loen
Skylift, Via Ferrata og topptur til Skåla.
Ta kontakt for informasjon og prisar.

Koseleg atmosfære og god heimelaga mat.
Koseleg atmosfære og god heimelaga
mat. Gode
Badestrand, sandvolleyballbane.
turløyper i kort avstand. Kort veg til kjende
Badestrand, sandvolleyballbane.
turløyper
turmål Gode
som Briksdalen,
Fjærland, Vestkapp,
Geiranger, Loen Skylift, Via Ferrata og
i kort avstand. Kort veg til kjende
turmål som
topptur til Skåla.
Briksdalen, Fjærland, Vestkapp,
Geiranger, Loen
Ta kontakt for informasjon og priser
Skylift, Via Ferrata og topptur til Skåla.
6793 INNVIK • Tlf: 57 87 49 90
post@innvikfjordhotell.no
• www.innvikfjordhotell.nopost@innvikfjordhotell.no • www.innvikfjordhotell.no

Ta kontakt for informasjon og prisar.
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM
GO’BITEN S.58 | TURTIPS TYDAL S.60 | TURTIPS HELGELAND S.64 | PAKKELISTE FOTTUR S.68

SKRAPEKARTET
NORGE
Skrapekartet Norge er et aktivitetskart for
hele familien. På kartet ser du alle Norges
kommuner med et skrapemateriale på
overflaten. Skrap bort kommunene du
har vært i og sammenlign med venner og
familie. Hvor mye av landet har du sett? Med
Skrapekartet Norge kan du mimre om turer
du har hatt og la deg inspirere til å oppdage
nye steder i Norge. Perfekt for norgesferien
2020!
Størrelse: 49x70 cm
Pris: 358,- inkl. frakt
Bestilles på: www.skrapekartet.no

SKRAPEKARTET
FJELLTOPPER I NORGE
Kartet inneholder en oversikt over 35
fjelltopper med «skrapelodd»-materiale. Når
du har besteget en topp «krysser du den
ut» og under kommer konturen av toppen
frem. Toppene representerer den rike, norske
fjellheimen fra sør til nord. La deg inspirere og
søk nye toppturer. Tar du utfordringen? Kartet
har et stilrent, nordisk design og passer like
godt på stueveggen som på hytta.
Størrelse: 30x40 cm
Pris: 359,- inkl. frakt
Bestilles på: www.fjellkartet.no
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GO’BITEN

PYTT I PANNE
TRUDEWITZELL.NO

med bønner
TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

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 fotograf i Oslo hadde jeg to flotte
år på Vestlandet, før jeg endte
opp i Trondheim. Her jobber jeg
som frilansfotograf og journalist.
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Endelig er sommeren her og etter en lang vinter
har man bare lyst til å kaste ullgenseren og løpe
rundt i badetøyet. Men, våre somre kan være
nokså varierte, så mat som gir varme til en kald
kropp er fortsatt ganske topp.

Tradisjonelt lages pytt i panne med poteter, løk
og kjøtt i terninger. En mulighet er å bare kjøpe
ferdig pose i frysedisken, frese opp med en dæsj
smør og toppe med revet ost og ketchup. Eller
man kan prøve en helt ny versjon med bønner.

GO’BITEN PENSUM

•
•
•
•
•
•
•

MED KRYDREDE
KIKERTER

2 porsjoner
1 stor løk
2 paprika
1 boks kikerter (400 gram)
2 ts spisskummen
2 ts malt koriander
1 ts chili

Denne oppskriften passer bra når
du er råsulten og maten skulle
helst allerede vært ferdig…
I en pose blander du kikerter med
krydder, fres opp løk og paprika i
litt olje eller smør i stekepanna og
tilsett kikertene når løken er stekt.
Ha gjerne litt oppskåret tomat og
grønn salat til, så blir det ekstra
friskt.

MED
ITALIENSK
PØLSE
Jeg liker å bruke rå kjøttpølse når jeg lager mat, den kan lett formes til
små kjøttboller. Men man kan også bruke spekepølse, vanlig pølse eller
annet kjøtt man måtte ha.
Toppes med persille (kan sløyfes)
Om du bruker rå pølse så lag kjøttboller av pølsene (med vanlig pølse så
skjærer du opp i biter) stekes i en klatt med smør til det er gjennomstekt,
tilsett deretter oppskjært, løk, chili, hvitløk og selleri. Fres dette godt
sammen til løken er gjennomstekt, ha deretter i en boks knuste tomater
og en boks bønner. La dette småputre sammen i ca. 10 min, slik at
smaken får satt seg litt. Toppes med salt, pepper og persille før servering.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 porsjoner
4 pølser (300 gram)
1 løk
2 selleristenger
1 hvitløksbåt
1chili
1 boks vite store bønner
1 boks knuste tomater
Salt og pepper
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TYDAL

4 FINE TURER
I TYDAL
TEKST OG FOTO: MATTIAS JANSSON

Denne sommeren har vi gode muligheter for en herlig norgesferie og
besøke våre egne vakre naturområder. Norge er fullt av store og små
opplevelser, kjente og ukjente.
Magasinet Friluftsliv gir her noen smakebiter på fine dagsturer til fots
eller med sykkel i randsonen til Sylan i Trøndelag.
Tydal er en kommune i østre del av Trøndelag, rett ved foten av det
flotte Sylmassivet. Hele dette området i grenseland sammen med
Sverige kalles for Sylan og har et rikt tilbud av vandreturer og hytter.
Tydal er omringet av en nasjonalpark, landskapsvernområder samt
flere naturreservater, men her trenger man ikke å dra langt til fjells for
å få de flotte opplevelsene.
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TYDAL PENSUM

TOPPTUR PÅ ØYFJELLET FRA ÅS I TYDAL:
Fra sentrum i Ås ligger Øyfjellet
som et markant fjell over bygda,
på tross av en høyde på kun 1.251
moh. Fra toppen har man en meget
fin utsikt over store deler av norske
Sylan. I øst ser man Sylmassivet
med den spisse toppen Storsylen på
1.762 meter over havet, med sjøene
Essand og Nesjøen i forgrunnen.
Nordover ser man mot Fongen og
fjella i Meråker og retter man blikket
mot sør, reiser Skardsfjella seg som
en lang rekke av topper ned mot
Røros-regionen.
Ås er en grønn og fin bygd om
sommeren som ligger på kun
450 moh. Opp mot toppen, der
snøfonnene ofte ligger et stykke ut på
forsommeren, blir det en spennende
kontrast mellom sauer på beite i
frodig gress opp mot det steinete
fjellet der vær og vind tar tak.
Denne toppturen kombinerer
lettvandret grusvei, samt frivandring i
skog og fjell med noe «routefinding»

for den som liker dette og passasjer
over bekker og opp små raviner.
Turen krever noe fjellerfaring og
kjennskap til å lese terrenget da stier
savnes oppe på fjellet.
Turen kan starte ved
parkeringsplassen ved OlPersbakken ved Nebjørgveien. Hit er
det bomvei fra Østby om sommeren,
eller parkeringsavgift om vinteren.
For den som liker lengre turer kan
bilen parkeres ved Ås sentrum. Her
finnes turist-informasjonstavle og
kart. Turen blir da på ca. 5 km tur/
retur.
Strekning enkel vei: ca. 8,2 km.
Årstid: juli-september.
Faremomenter: Blant annet:
orientering, bekker, små-skrenter,
snøfonner.
Vanskelighetsgrad: Tur og retur så
regnes turen som rød i henhold til
norsk standard i Merkehandboka.
Observere at det ikke er sti ovenfor
tregrensa.
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PENSUM TYDAL

GRÅSIDA I STUGUDAL:
Dette er en kort og overkommelig topptur
til fots med start i Stugudalen i Tydal.
Turen gir en flott utsikt over Skardsfjella
og det mektige fjellpasset i Skarddøra.
Dette er en flott kveldstur som kun tar
noen timer for den som ønsker det.
Gråsida er et lavt fjell der toppen er på
1.006 moh. Toppen ligger rett innenfor
grensa til Skardsfjella-Hyllingsdalens
landskapsvernområde, og i hele
området kan du møte rein på beite
i reinbeitedistriktene Saanti Sijte og
Gåebrie sijte. Derfor er det viktig at
hunder holdes i bånd.
Turen starter i Stugudal (ca. 610 moh.).
Her finner du Væktarstua hotell, Stugudal
landhandel samt Turistinformasjon
i Stugudal Handverk og fritid. Følg
den merkede turistforeningsløypa/
Romboleden ved Væktarstua. Parkering
finnes rett ved Stugudal kapell. Turen går
først gjennom et mindre hyttefelt før den
går videre inn i skogen og deretter langs
vassdraget Vestre Rotåa, et stykke med
flott utsikt mot vannet.
Strekning enkel vei: ca. 5,1 km.
Årstid: juli-september.
Faremomenter: Generell fjelltur. Bland
annet noen bratte skrenter.
Vanskelighetsgrad: Tur og retur
så regnes turen som blå opp mot
rød i henhold til norsk standard i
Merkehandboka.
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TYDAL PENSUM

HENFALLET:
Henfallet er Trøndelags høyeste vannfall og dermed
det høyeste i hele Midt-Norge. Fossen styrter ned i
et trangt juv og utsikten fra utsiktspunktet er meget
vakker og spektakulær. Høyden på fallet er hele 90
meter og om våren og forsommeren kan vannføringen
være meget stor.
Vannfallet er en del av elven Hena i Hendalen, som
starter på fjellet mellom Tydal- og Holtålen kommune.
Hena renner ut i den kjente fiskeelven Nea litt
nedstrøms tettstedet Ås i Tydal. Fallet har sin terskel
på ca. 460 moh. og hele området befinner seg i
Henfallet naturreservat som er fredet på grunn av sin
spesielle botanikk med sjeldne mose- og lavarter som
er avhengig av fuktigheten fra fossen.
Henfallet kan sees på passe avstand fra det etablerte
utsiktpunktet der det er satt opp en ca. 30 meter lang
rampe med utsiktsplattform. Her finnes både grillplass
og toalett, og området er tilrettelagt for brukere med
spesielle bevegelsesbehov. For dem som ønsker kan
en litt bratt og ulendt sti ta en ned til bunnen av fallet
der dampen står tett i juvet av og til.
Strekning enkel vei: ca. 9,4 km.
Årstid: mai til oktober.
Faremomenter: Generell trafikk, snø og is på veien.
Fall fra sykkel.
Vanskelighetsgrad: Tur og retur så regnes turen som
rød i henhold til norsk standard i Merkehandboka.

SYKKELTUR TIL
NESJØDAMMEN:
Dette er en kortere sykkeltur, men som
fortsatt tar deg opp på fjellet med en
fantastisk utsikt over Sylmassivet og Nesjøen.
Ferden går på en grei grusvei og er relativt
bratt med en stigning på over 300 høydemeter
på seks og en halv kilometer.
Gå av bussen, eller parker bilen ved
parkeringen ved Tydal skisenter. Start turen i
retning nord ca. 200 meter før veien svinger
mot venstre nesten som en krok, før den
igjen tar til høyre og fortsetter nordover. Etter
ca. en kilometers sykling fra start, er det
nedoverbakke et stykke. Nyt turen nedover
for etterpå blir det en god stigning på nesten
4 km opp mot turens høyeste punktet på 865
moh. Her er det en fin utsikt over fjellheimen
i Tydal. Etter dette litt krevende partiet er
det hele 1,8 km nedoverbakke og ca. 165
høgdemeter ned til selve Nesjøen. Her starter
den store steinfyllingen som demmer opp
sjøen. Det er mulig å sykle ut på dammen, og
over til andre siden for den som ønsker det.
Strekning enkel vei: ca. 6,4 km.
Årstid: juni-september.
Faremomenter: Generell trafikk, snø og is på
veien. Fall fra sykkel.
Vanskelighetsgrad: Tur og retur så regnes
turen som rød i henhold til norsk standard i
Merkehandboka.
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PENSUM HELGELAND

HELGELAND

5 DAGSTURER
PÅ HELGELAND
TEKST OG FOTO: JAN INGE LARSEN

Helgeland kan by på variert og vakker natur, både på kyst
og innland. Dagstur Helgeland beskriver mange av de mest
kjente turmålene på Helgeland, men også de mindre kjente
som anbefales og som gir turgåere en flott opplevelse.
Dagstur Helgeland har som målsetning å gi alle en
god turopplevelse, med gode beskrivelser fra og med
hvordan man kommer seg dit, med parkeringsmuligheter og
helt frem til målet. Det er detaljert beskrivelse av selve turen
med bilder og tilhørende gode kart som gir deg lyst
til å ta en tur hit. Detaljerte og gratis turbeskrivelser
finnes på www.dagsturhelgeland.no.
Her er 5 anbefalte sommerturer på Helgeland
som er litt for enhver.
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HELGELAND PENSUM

RØDØYLØVA:
Rødøyløva med sin storslagne
og luftige utsikt er en av de mest
populære kystfjellene og besøke
på Helgeland. I tillegg med sin
«sydhavsstrand», Storsanden rett
under seg, så er dette en av de
vakreste plassene på Helgeland.
En tur til Rødøya krydres gjerne
med en deilig middag på vakre
og koselige Klokkergården.
Til Rødøya kommer man seg
lettest med hurtigbåt enten
sørfra eller nordfra. Man går
av på hurtigrutakaia og går et
par kilometer langs veien til
Klokkergården. Klokkergården er
utgangspunktet for denne turen
som er både godt oppgått og
merket. Turen går rett nordover
mot et skard hvor man får en bratt
stigning oppover lia. I denne lia
skal det nå være sherpatrapp, så
her venter det en fin tur opp lia.
Vel oppe av lia så flater det ut.

STEIKVASSDALEN:
En tur i Steikvassdalen
langs Steikvasselva og opp
til Steikvatnet er vakker og
storslagent. Denne frodige dalen
med Okstindan som står der
mektig og vakker i bakgrunnen.
Ved å gå på østsiden får man
en svært familievennlig tur, som
er både kort og går i et lettgått
terreng.
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PENSUM HELGELAND

MARMORSLOTTET:
Fantastiske jettegryter og nydelige
utforminger i marmoren laget av elv
av smeltevann gjennom tusener av år
med sin flotte turkise farge fra isbreen
Svartisen. Turen starter ved Fisktjønna
som ligger ca. 1 times kjøring fra Mo
i Rana, følg skilting fra Røsvoll mot
Marmorslottet. Flott skogssti med utsikt
mot Svartisen og Glomågå på turen
innover til vannet. Flere steder er det
bygd klopper og trapp for å gjøre turen
mer tilgjengelig for alle. Siste delen av
turen går ned i en trapp og noe bratt
og krevende for å komme ut på selve
Marmorslottet. Turen er merket hele veien.
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HATTEN:

KLUBBEN:

Hatten er en svært
karakteristisk topp som gir
en fantastisk utsikt over store
deler av Midt-Helgeland sitt
fjellrike. På samisk er navnet
Aarpije som betyr «enken/
enkemannen, den som
står alene». Et beskrivende
og passende navn for en
fjelltopp som ruver alene i
landskapet. Noe bratt, men
passer for de fleste.

Er man ute
etter en unik og
spektakulær utsikt på
Helgelandskysten,
så er Klubben i
Aldersundet et veldig
godt valg. Her ser man
utover i vest til Lovund
og Træna, rett over ser
man den nydelige øya
Aldra og etterhvert får
ser man Hestmannen
(Hestmona) og
Rødøyløva i nord. Turen
er etter hvert luftig og
bratt og anbefales kun i
godt vær. For å komme
hit så kjører man til
Aldersundet som ligger
ca. 9 mil fra Mo i Rana.
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FRILUFT PAKKELISTE; LANG FOTTUR

PAKKELISTE FOR

LANG FOTTUR
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PAKKELISTE; LANG FOTTUR FRILUFT

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

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

KLÆR:
@ Ullklær; langarma, kortarma, longs, ulltruse
@ Skalljakke og bukse
@ Votter, lue ekstra ullsokker og buff
@ Regnklær
@ Fjellsko
@ Shorts og t-skjorte
UTSTYR:
@ Stor ryggsekk 60-100 liter
@ Telt eller gapahuk
@ Sovepose og liggeunderlag
@ 3-4 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
@ 2 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, nøkler, penger
@ Brenner, gassbokser og fyrstikker
@ Kjel og stekepanne
@ Tallerken, bestikk, kopp
@ Solbriller
@ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
@ Vannflaske
@ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
@ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, håndduk, flottpinsett
@ Fiskeutstyr: lita teleskopstang og ei eske med småsluker
@ Kart og kompass
@ Myggspray
@ Tau, kniv og multiverktøy
@ Sportstape, gnagsårplaster og førstehjelpsutstyr
@ Mini kamerastativ
@ Dokumenter og kortholder
@ Hodelykt og ekstra batterier
@ Dopapir og fyrstikker i plastpose
MAT:
@ Ta sikte på å fiske mye av middagsmaten selv
@ Frysetørket turmat
@ Brød og porsjonspakker med pålegg
@ Rett i koppen
@ Nøtteblanding
@ Kaffe og/eller te
@ Sjokolade
@ Noe sterkt og godt i glasset
@ Øl og/eller vin
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FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
EYVIND LYCHESV 23 B, 1338 SANDVIKA
TLF: 67 81 51 80 | WWW.FRILUFTSRAD.NO

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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.

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD
Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/
trondheimsregionen

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no
Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no
Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no
Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no
Polarsirkelen Friluftsråd
www.polarsirkelen-friluftsrad.no

Friluftsrådet for
Lindesnesregionen
www.iflir.no

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Midtre Hålogaland
www.halogaland-friluftsrad.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

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

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no
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MORTEN DÅSNES,
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

VELKOMMEN I

FRILUFT!
Et knøttlite virus har brakt frykt, sjukdom og død. Isolasjon og
økonomisk nedgang er bant følgene. Friluftslivet har vært et viktig
lyspunkt i disse dystre tider. Allemannsretten og naturen har gitt
mulighet til variasjon i hverdagen, til å få tankene på gli og sette ting i
perspektiv og til sårt tiltrengt fysisk aktivitet.
Verdien av tilgang til natur i nærområdene er befesta. Mindre reising
og mer bruk av nærmiljøet er et nødvendig skritt mot et bærekraftig
samfunn. Det er dyrekjøpt lærdom. Desto viktigere at det blir
varig læring. Alt bør ikke bli som før. Erfaringene bør føre til varige
endringer.
Jeg har disse seks punktene som er relevante for friluftslivet.
1. Vi må legge mer vekt på å ta vare på nærfriluftsområder. Alle bør ha
tilgang til naturområder i gangavstand fra bolig.
2. Allemannsretten har så grunnleggende betydning for det norske
folk og samfunn at den må grunnlovsfestes.
3. Det store gå- og sykkelløftet» må gjennomføres slik at vi trygt kan
gå og sykle hjemmefra til daglige gjøremål og på fritida.
4. Vi må ha et oppdatert offentlig kartverk med stier, gangog sykkelveier og turruter som grunnlag for planlegging,
friluftslivsinformasjon og beredskap.
5. Barnehager og skoler må bruke naturen og uteområder mer som
aktivitets- og læringsarena.
6. Norgesferie må bli hovedregelen og vi kan ikke basere
reiselivsnæringa på at folk til stadighet skal reise på kryss og tvers
av verdensdeler.
Vi står foran en sommer med Norgesferie. Det kan bli en svært
fin ferie med norsk natur og friluftsliv i fokus. Mange mennesker
ut i naturen - noen uten friluftslivserfaring - kan gi utfordringer.
Men de nødvendige hensynene til natur og andre mennesker, som
allemannsretten bygger på, er enkle å lære og praktisere. Også for de
som til vanlig ferierer på hotell. Du kaster ikke søppel verken på golvet
i hotellet eller i naturen. Du gjør ikke fra deg eller kaster toalettpapir
verken i hotellkorridoren eller på stien. Du lar ikke hunden løpe fritt
omkring verken i restauranten eller blant hekkende fugl og beitende
sauer. Du trenger deg ikke inn på et opptatt hotellrom, men finner et
ledig rom eller hotell – på samme vis som du finner turruter, turmål
og rasteplasser der du ikke er til sjenanse for andre.
Med omtanke for den naturen vi ferdes i, vanlig folkeskikk og et smil
er det plass til alle i norsk natur. Velkommen til en fin sommer i friluft!

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

TEKST OG FOTO: FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL

Ordspillet henviser til friluftsrådene i
Møre sitt populære Stikkut-program og
Telltur som er mange andre friluftsråds
turregistreringsopplegg.
Begge
har
oppleggene opplevd en formidabel vekst
i disse pandemitider. Turkassetrimmene
rundt om i hele landet har fått en merkbar
økning i deltagelse denne våren. Stengte
treningssenter og aktiviteter, og mer fritid
har fått svært mange ut på tur.
Mens landet var nedstengt fikk vi alle
beskjed om å komme oss ut på tur i skog
og mark og det er det mange som har
gjort og gjør.
TIDLIG PÅ I STIKKUT
Marte Melbø sier at de i Møre og
Romsdal merket «trøkket» allerede i
slutten av mars. Da var aktiviteten på
hjemmesiden omtrent dobbel så stor som
i fjor på samme tidspunkt. Det var tydelig
at mange ventet på at Stikk UT!-sesongen
skulle åpne 1.mai og vintervarianten
Stikk Ut! Ski fikk et oppsving og satte
ny rekord før avslutning 2. påskedag.
Ved midnatt 1. mai var det mange som
allerede hadde tatt seg en tur og klokka
00:15 var det registrert 100 turer! Folk er
ivrige!
SNØ INGEN HINDRING
Marte sier at selv med et uvanlig stort

snøfall i midten av mai har det ikke satt
stopper for tur-engasjementet. I slutten
av mai har de like mange deltakere som
ved sesongslutt i fjor. 23.000 deltakere
har til nå vært på mer enn 200.000 turer.
Hun sier de tror den store oppslutningen
om Stikk UT! vil vare utover sommeren,
fordi de antar at mange kommer til å
feriere i eget fylke.
TELLTUR vekst
Telltur har også opplevd en til dels stor
økning av brukere av opplegget. Noen
har til og med fått en tredobling av antall
deltakere sml med fjoråret. Mange har
registrert sine turer allerede og grepet
med å gjøre Telltur heldigital har vært
en stor suksess. I april måned hadde
deltakerne i Telltur gått nærmere 60.000
turer. Det er høye tall og appen blir lastet
ned i et stort tempo hver uke og vi ser
også at mange bruker turmålene som
gode turbeskrivelser og nødvendigvis
ikke er så opptatt av poengene.

Et Stikkutmål i Aukra.

OPPFORDRING
Er du på Norgesferie i sommer så sjekk
hvilke muligheter som finnes der du er
for å enten være med på en Stikkut tur
eller en Telltur. Det er svært mange fine
turmål som er beskrevet i begge disse
postkassetrimmene.

OM STIKK UT!

TELLTUR

www.stikkut.no

www.telltur.no

Dette er turkassetrimmen i medlemskommunene til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre friluftsråd. I 2020 er det
436 Stikk UT! turmål å velge mellom i 24
kommuner. Turmålene er gradert etter merkehåndboka og det er flest grønne og blå
turer. Men en kan også finne røde og noen
svarte turer for de som vil på lengre og mer
utfordrende turer. Hver kommune har minst
en tur som er tilgjengelig for rullestolbrukere. På stikkut.no finner en oversikt over alle
turmålene med gode turbeskrivelser og kart
til. Sesongen varer fra 1. mai til 31. oktober
og det er gratis å være med. Det eneste en
trenger å gjøre er å opprette en bruker og
registrere koden en finner ved hvert turmål.

TellTur er friluftsrådenes elektroniske postkassetrim.
Her kan du finne turmål og registrere resultatene
dine. Konkurrer med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål! Bruk kartet for å se hvilke
turmål som finnes, eller gå til ditt nærmeste friluftsråd
og les om hvilke konkurranser du kan delta i. Som
et bidrag i kampen mot koronaviruset har vi gjort
TellTur-funksjonen i appen ”Norgeskart friluftsliv”
fritt tilgjengelig uten abonnement ut 2020. Dermed
er Telltur heldigital for første gang. Du kan bruke
appen til å sjekke inn på post når du er femti meter
fra posten og dermed får du registrert dine poeng
med det samme. Telltur har over 1200 turmål godt
beskrevet over hele landet. Nytt er også at alle Tellturene automatisk legges over i www.ut.no og godtur.
no slik at du også kan bruke disse for å finne frem til
fine og godt beskrevne Tellturmål.
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TEKST OG FOTO: SVEIN IVARSEN, NY STI AS. OLA FREMO NORDMØRE FRILUFTSRÅD

Friluftsrådet på Nordmøre har sammen med
Moldefirmaet Ny Sti utviklet et miljøvennlig
konsept til bygging av klopper og bruer. Et
prosjekt som har høstet mange lovord.
I dag er det å bruke trykkimpregnert materialer
når vi skal bygge klopper litt som å starte med
en fot i fortiden. Selv om senere års impregnert
material har redusert innholdet av giftstoffer, er
det fortsatt betenkelig å bruke dette i naturen.
Derfor har prosjektet utviklet et miljøvennlig
alternativ ved å bruke kjerneved av furu i
kombinasjon med konstruktiv beskyttelse.
HVA ER KJERNEVED AV FURU?
Ser vi på tverrsnittet av en furustokk, vil vi se
et skille mellom den ytre og den indre delen av
stammen. Kjerneveden er mørkere og har andre
funksjoner og kvaliteter enn den ytre delen av
stammen, som gjerne kalles yteved. I yteveden
foregår transporten av vann og næringsstoffer
til treets vekst. Etter hvert som treet vokser
utvikles kjerneveden, som hos furua også kalles
malme og al. I trecellene i kjerneveden dannes
harpiks. Dette begrenser opptak av vann til
kjerneveden, som får et lavere vanninnhold enn
yteveden. Dessuten inneholder harpiks naturlige
impregneringsstoffer mot sopp og skadedyr. Når
vi bruker kjerneved drar vi nytte av de beste
egenskapene fra furua, slik gammel byggeteknikk
har gjort i hundrevis av år. Kjerneveden har
lang holdbarhet, mange hundre år under gode
forhold. Det som påvirker holdbarheten mest
er fuktigheten og angrep av skadedyr og sopp.
Overflatesopp, som svartsopp, gjør liten skade,
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men dersom råtesopp får trenge inn, brytes
treverket gradvis ned. Råtesoppen utvikler seg
i treverk med høy fuktighet og over lengre tid.
Kloppene er mest utsatt for fuktighet, der de
ligger nær bakken på våte områder. Derfor er
det viktig at kloppene monteres slik at de
løftes opp fra underlaget. Da får de anledning
til å tørke ut etter regnperioder, og unngår
direkte jordkontakt. Kjerneveden brukes uten
tilsetningsstoffer.
KLOPPER AV KJERNEVED
Fuktigheten i treverket er altså en viktig faktor
for holdbarheten. Naturen er heldigvis slik
innrettet at når et tre faller til jorden, starter
nedbrytningsprosessene. Men hvorfor finner
vi trestokker i myra som er tusenvis av år
gamle? Stokken kan sakte men sikkert ha
forsvunnet ned i det sure myrvannet, og videre
ned i myra før nedbrytingen hadde kommet
skikkelig i gang. Organismene som står for
nedbrytningsprosessene er avhengig av tilgang
på oksygen for å gjøre jobben. Når det ikke er
tilgang på luft og oksygenet er brukt opp, stopper
også nedbrytningsprosessen. Derfor kan vi finne
gamle, nesten fersker trestokker i myr. Så hva har
dette med kloppene å gjøre? Jo, det verste for
treverket i kloppen er å ligge rett på myra. Da er
det tilgang på fuktighet nedenfra, samtidig som
det er rikelig luft. Treverket blir verken skikkelig
vått eller tørt, og dermed ideelle forhold for råte.
OG MER INNOVASJON
Braketter av cortenstål, også kalt rusttregt stål,

En fin funksjonell klopp i et godt
prosjekt på en av de mest brukte stiene
i Moldemarka som har blitt opprustet
med nye bærekraftige klopper.

boltes til steinheller og løfter kloppen opp
fra underlaget, og sørger for luftrom under.
Brakettenes funksjon er også at vi kan justere
kloppene i forhold til hverandre når de settes
sammen i kjede.
Kloppene har en bærende konstruksjon, de kan
derfor sveve over vegetasjonen og ujevnheter.
Hvert enkelt kloppelement står på en steinhelle
i hvert hjørne, og slik står kloppen stødig og
flyter oppå myra. Den bærende konstruksjonen
gjør at kloppene kan bygges i lange lengder og
fungerer også godt som enkle bruer over bekker
og mindre elever.
Selv om kloppen blir våt tørker de raskt fordi
de fort fordi bjelkene og toppdekket er laget av
smale og tverrstilte staver. På den måten får ikke
råtesopp utviklet seg i treverket. At kloppen er
løftet opp fra bakken gjør også at vegetasjonen
under kloppen får tilgang på både luft og lys, og
fortsetter å vokse som før.
KLOPPEN ET FREMMEDELEMENT?
Skal man tilrettelegge med gode stier, er det
vanskelig å unngå å bruke klopper, bruer,
steintrapper osv. Noen kan oppleve dette som
fremmedelement, og vi skal ha respekt for
ønsket om minst mulig tilrettelegging, men ofte
er det nødvendig å bruke klopper for å unngå
slitasje. Dessuten er det et er positivt bidrag til
både økt turopplevelse og tilgjengelighet for flere
brukergrupper. Tips til alle før dere setter i gang
med stiarbeidet og klopping, start for eksempel
med å kontakte ditt lokale Friluftsråd.

ANNONSER

VEDFYRTE BAKEROVNER
i ta l i e n s k k va l i t e t
s i d e n 1959

Moldemarka. Innfesting av klopp. Etter kort tid får kjerneveden en lys grå
overflate. Kurvede linjer bryter den ellers strenge rette formen på kloppene.
Foto: Svein Ivarsen, Ny Sti AS

KLOPP

Ordet stammer nok fra tiden da ferdselsårene var kjerreveier
og stier skapt av folk med hest og husdyr. Klopper var stokker og steinheller man la ut for å komme seg over myrer og
vassdrag, og gjerne bygget med enkle metoder og materialer
på stedet.
Norsk etymologisk ordbok sier at betydningen av navnet er litt
ulikt i ulike deler av landet, der både «liten stokkebro», «stokkelag over myr», «lav trappe» og «stokkebro» har vært forstått
med ordet klopp. Vi kjenner også igjen ord som «løklopp» og
«steinklopp». Dessuten kan klopp spores til andre land med
ord som blant annet klamp/klampe, men noe tydelig opphav
er ikke så lett å se. Allikevel… klopper har det blitt på Møre
og mange andre steder i landet.

TRANSPORTABLE OVNER

Nå i sommer kan mange barn få en morsom smakebit av friluftsliv i
ferien sin. Friluftskolene er et populært tilbud som mange deltar på
hvert år. Målet med Friluftsskolene er å gi barn mulighet til å oppleve
hvor morsomt og sosialt det er å være ute i naturen på fritiden. Alle
som deltar får en grunnleggende innføring i friluftsliv. Friluftsskolene
arrangeres på dagtid over tre til fem dager i barnas nærmiljø. Den
Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
har hatt som mål å skape et tilgjengelig friluftstilbud for barn i feriene,
noe som har slått an. Målet er å senke terskelen, slik at flere barn blir
introdusert for friluftslivet. Deltakeravgiften er lav og bidrar til at flest
mulig barn har mulighet til å være med.

BYGGESETT

BAKSTEUTSTYR

INSPIRASJONSKURS

For dere som vil bygge ovnen selv
etter egen idè og materiell. Et godt
utgangspunkt på et spennende
byggeprosjekt. Flere str og fasonger.

Se nettsidene http://friluftsskole.no/ for å se om det finnes et tilbud der du bor.
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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 299,Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 594,Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftslivmagasin.

Neste utgave (1utg)		

kr 89,-

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

Kun nettutgaven 			

kr 399,-

(alle utgaver f.o.m. 2018)
Send Sommer2020 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780
Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,
Friluftsveien 19 B, 7221 Melhus

ABO @ FR

Gratis velkomstgave
til nye abonnenter
Supertynn ullue i fineste merinoull fra Aclima.
Veiledende pris er kr 299,-.
Så fort vi har registrert din innbetaling, sender vi deg nyeste
utgave av magasinet og ei Aclima-lue.
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Foto: Bjørn A. Esaissen

PÅ
BESTILL IV.NO
SL
F R I LU F T A I L T I L
.NO
ELLERILM
UF T SLIV

ANNONSER

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no

Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

SYNNFJELL LAFT
950 87 811
SYNNFJELL LAFT
SYNNFJELL-LAFT.NO

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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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR
NY SKALLSERIE

Lundhags lanserer den holdbare og tidløse
skallserien Lundhags Waterproof. Skalljakken
og buksen er utviklet i et nytt trelagsmembran,
som sikrer at plaggene er både vanntett og
puster godt. LO er et svært lett og smidig
skallplagg med høy ytelse, mens LAKA er noe
mer robust med høy komfort. Skallet er laget av
resirkulert polyester som er fri for fluorkarboner
og helt resirkulerbare. I tillegg har materialet en
stretchfunksjon, som gir optimal bevegelighet
og komfort.
– En vanlig feil er å velge allværsplagg som
hevder å takle alle slags vær, men dette blir
litt som å velge helårsdekk til bilen – noe som
sjeldent er en god idé. Vi tror ikke på dette
kompromisset, men velger heller plaggene
etter været. Når det regner, velg en membran,
eller gå for et materiale som puster bedre. LO
er lett og tar lite plass. Denne kan du alltid ha
i ryggsekken, sier Lundhags designer, Karin
Kinander.
– Holdbarhet er en del av vårt DNA og vår

filosofi er at produktene våre skal ha lang livstid,
med lav påvirkning på miljøet. For å lykkes
med dette har alle plaggene våre et tidløst
design som trumfer over trender. Alle plaggene
er blitt til i robuste, holdbare og resirkulerbare
materialer, sier Sara Wiksten, produksjons- og
holdbarhetsansvarlig ved Lundhags.

LO SHELLS – JACKET & PANT
En veldig lett og smidig trelagsjakke og bukse
med stretchfunksjon for de som ønsker effektiv
beskyttelse for regnet. Takket være sin lette
vekt og volum tar plaggene minimal plass i
ryggsekken. Pris: 2.500,-.

LAKA SHELLS – JACKET & PANT
Vanntett trelagsjakke og bukse med høy ytelse
som gjør den perfekt i hverdagen. Laka er et
skallplagg som på lik linje som LO fungerer til
alle typer aktivitet. Pris: 3.000,-.
Mer info: lundhags.com
3 - 2020 FRILUFTSLIV
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TEST AV
UTSTYR

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.

PRIS: 549.VEKT: 590 GRAM + FESTEBRAKETT 180 GRAM
DIMENSJON: BREDDE 25 CM, DYBDE 16 CM, HØYDE CA. 25 CM
VOLUM: 10 L (OPPGITT AV PRODUSENT)
BRUKT: TURSYKLING PÅ ASFALT OG GRUSVEI AV SVÆRT VARIERENDE KVALITET
MER INFO: THULE.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

THULE SHIELD

STYREVESKE
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TEST UTSTYR

BESKRIVELSE:
Vanntett styreveske med lukkemekanisme med
rullelokk/klips. Innerlomme med glidelås. To
sidelommer. Gjennomsiktig lokklomme for plass til
mobiltelefon. Innerlomme med glidelås. Refleks i front.
Maks lastevekt er tre kilo. Bære-rem medfølger, slik at
veska kan brukes som skulderbag.
Som mangeårig fornøyd bruker av tyske Ortlieb-vesker,
var det bare en tilfeldighet at jeg havnet borti et annet
merke. Jeg fant ikke en styrebrakett og måtte i full fart
skaffe et nytt oppsett – som ble Thule Shield.
MONTERING:
Monteringspakken for braketten kommer med
nesten 15 deler, blant annet fôringer for tynne styrer.
Å skru dette sammen går greit, forutsatt at du har
stjernetrekker i riktig dimensjon for de fire skruene
som holder det hele sammen. En smart støtteskrue
på undersiden av braketten bestemmer hvilken vinkel
veska skal ha i forhold til styret.
OPPLEVELSE I BRUK:
Veska sitter godt på braketten, som i sin tur sitter tight
og godt på styret. Å ta den av og på er fort gjort ved en
stor knapp på braketten. Veska har et lite bærehåndtak
på toppen. Lokket er rimelig kjapt å lukke med klips –
forutsatt at veska ikke er for full. Vinduet i lokket er kun
10x18 cm, og er åpenbart tiltenkt en smarttelefon mer
enn en flik av et kartblad. Telefonen blir liggende helt
vanntett, som er bra, men uten mulighet for å bruke
touchfunksjonen.
Lommene på sidene er trange og uten stretch, men gir
plass til for eksempel et par energibarer på den ene
siden og så vidt et sammenbrettet turkart på den andre.
Lar man være å feste lokket, blir veska hele 40
centimeter høy og kan i teorien romme mye, for
eksempel et stormkjøkken + en gassboks. Men uten
lukking kan man jo risikere at ting spretter ut om man
treffer en dump eller kant i fart.
Med lokket sammenrullet og klipset, får man likevel
plass til en del ting man gjerne vil ha rask tilgang til,
som en matpakke, kart, solbriller, en lett regnjakke og et
mindre speilreflekskamera, etc. Dette er en bra veske,
den eneste funksjonen jeg skulle ønske, er litt større
reguleringsmulighet på stroppen til lukkemekanismen.
Om man har lite i veska, blir ikke lokk-lukkingen spesielt
tight.
Detaljer jeg liker ved Shield-veska er bærehåndtaket,
refleks, feste for liten frontlykt, og at den er kjapp både
å sette på og ta av sykkelen. Materialet kjennes svært
solid, om mulig enda mer enn hos Ortlieb, det virker
som et produkt som er laget for å tåle langvarig bruk.
Det gir en stor stjerne i min bok.
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Lukkesystemet på Thule Shield vil kanskje ikke tiltale
alle, men uansett er dette en solid styreveske med
diverse fine detaljer og funksjoner. Mye veske for
pengene.
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UTSTYR TEST

SWAYMELLOMLAGSTØYE
MÜNCHEN
BESKRIVELSE:
Høyhalset mellomlags eller innertrøye i 20 %
nylon, 46 % ull, 34 % polyester. Glidelås i øvre
del. Tommelhull ved ermene.
OPPLEVELSE I BRUK:
Med en vekt så vidt over to hundre gram
er dette en lett hals-trøye. Den skiller seg
fra andre jeg har brukt ved å ha forskjellig
veve/overflatefinish. Front og bakpartiet er
helt jevne, mens skuldre og armer er i et
ribbemønster. Med omtrent halvparten ull
og halvparten kunstfiber var jeg spent på
hva dette egentlig var og hvordan den ville
fungere. En «wanna-be» ulltrøye, eller en
ekstra varm super-trøye?
Den er svært behagelig mot huden og klør ikke
i det hele tatt. Den høye halsen indikerer at
den er laget for bruk på de småkjølige dagene
da man trenger litt ekstra varme. Den er blant
annet brukt på en fire-dagers sykkeltur, med
begrenset mulighet for vask underveis. Om
den ikke endte opp helt luktfri, så luktet den
atskillig bedre enn en kunstfibertrøye ville gjort!
Tykkelsen på Sway synes jeg er interessant;
også her er den slags miks mellom en typisk
treningstrøye, og en vanlig moderne lett
ulltrøye. På en vanlig norsk sommerdag kan
man gå med kun denne på overkroppen på
tur. Ta på en tynn vindjakke, og du er rustet for
mye surere vær. Med detaljene som den gode
halsen, og tommelhullene, er dette for min del
blitt et plagg nærmest for helårsbruk, alene
eller i kombinasjon med andre plagg.
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Sway München er lett, varm, behagelig,
relativt rimelig, og bra designet, denne er blitt
et favorittplagg.
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TEST UTSTYR

PRIS: 400.VEKT: 204 GRAM
BRUKT: VANDRING, SYKKELPENDLING OG TURSYKLING
MER INFO: SPORTOUTLET.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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UTSTYR TEST

NORTH FACE

EXPLORATION CONVERTIBLE TURBUKSE
BESKRIVELSE:
Zip-off turbukse i nylon og elastan-materiale, overflatebehandlet
for å tåle lett regn. Fem glidelåslommer. Knapp/strikkløsning på
leggen gir mulighet til også å lage tre-kvart-lang bukse. Egen liten
pose på innsiden av låret, for å pakke buksa i.

PRIS: 799,VEKT: 358 GRAM, STØRRELSE MEDIUM
BRUKT: CA. 100 DAGER, VANDRING,
PADLING, SYKLING, HVERDAGSBRUK
MER INFO: THENORTHFACE.EU
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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OPPLEVELSE I BRUK:
Det viktigste med en turbukse er helt klart at den er komfortabel å
ha på og lett å bevege seg i. Denne buksa har et løst og litt romslig
snitt, stretchmaterialet gjør at den ikke hemmer bevegelsene
ved for eksempel sykling eller vandring i bratt terreng. Å ta av
buksebeina går ganske kjapt, men man må også ta av seg sko/
støvler for å løsbeina helt av. Fargekoding på glidelåsene til de
avtagbare beina er en smart detalj. Man finner med en gang riktig
bein, noe som kan spare tid når man skal zippe leggene på igjen.
I tillegg til shorts-funksjonen har den også mulighet til å gjøres
om til en tre-kvart lang capribukse, eller pirat-bukse, som noen
kaller det. Den er nyttig for eksempel ved fjellvandring, når det er
akkurat litt for kaldt til å gå med shorts, men kanskje unødvendig
med langbukse, typisk i temperaturer mellom ti-tolv og femten
grader.
Den integrerte pakk-lomma åpnes med en glidelås. På et halvt
minutt får man stappet buksa inn, resultatet er en stoff-ball litt
mindre enn en håndball. De som er ivrige gram-jegere kan
eventuelt klippe bort denne innvendige pakklomma om den er
noe de ikke kommer til å bruke, antar dette vil få ned vekta rundt
30 gram. Synes egentlig ikke pakklomma er så smart, for ballformede ting er ikke optimalt for den som skal utnytte volumet i
en ryggsekk eller sykkelveske.
Fargen på buksa er en slags ubestemmelig mørk grå-grønn som
gjør den egnet for tur, her vil ikke møkk, kaffeflekker og sot synes
særlig godt.
Stoffet er temmelig tynt, men har ikke fått rifter eller hull i
testperioden. Informasjonslappene til buksa kan fortelle at stoffet
har egenskapen «durable water repellant», som må kunne
oversettes omtrent med «holdbar vannavstøtningsevne». Dette
låter jo som om den skal tåle en del regn, men det er absolutt ikke
tilfellet. Buksa er verken vanntett eller vannavstøtende, men blir
fort våt selv under små regnbyger. Fordelen med stoffet er likevel
at det tørker fort.
Buksa har ikke noen strammemekanisme i livet, og heller ikke
belte, så det må kjøpes separat, noe som egentlig burde være
unødvendig på en turbukse.
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
En lett og ujålete turbukse, som egentlig er et tre-i-ett-plagg, til
bruk for diverse friluftsaktiviteter. Såpass diskret i designen at den
også kan brukes til hverdags. Mye bukse og funksjon for pengene.

ANNONSER

Spiterstulen
- gir hverdagen et pusterom!
Omslynget av Norges høyeste fjell, mektige brefall og
urørt natur i Jotunheimen, er Bodil (45) og Bjørn Andreas
(47) med sine tre sønner klare for å ta imot gjester på en av
landets eldste turisthytter.
- Spiterstulen har vært drevet av samme familie gjennom
generasjoner. Vi fører tradisjonene og verdiene videre som
vertskap, sier Bjørn Andreas Ovesen (47), som er oppvokst midt i «fjellfatet» på Spiterstulen. Vi driver etter det
gamle seterprinsippet: God og rikelig mat i trygge omgivelser, som gir fornyet energi og krefter. - Vi har mange
blide ungdommer, som jobber her i sommer, de er veldig flinke til å ta vare på gjestene!
Turisthytta som ligger 1111 meter over havet i den frodige Visdalen i Jotunheimen, er et naturlig startpunkt for
turer til Norges høyeste fjell. Her kan du nå minst en av de 17 høyeste toppene i Norge på dagstur. Storebror
Galdhøpiggen troner i vest med lillebror Glittertind i øst. Bare reisen innover Visdalen er i seg selv en opplevelse
av historie og natur. Det går fremdeles dyr på sommerbeite langs vegen og knytter sammen nåtid og fortid.
- Dette er et fantastisk område med tanke på fjell- og
friluftsliv. Her har man alle muligheter, man kan drive med
klatring, tindebestigning og vandring eller gå småturer og lek
med barna, bade og slappe av, sier Bjørn Andreas.
De startet som ansatte på Spiterstulen i 2000, fikk den første
gutten sin i 2001, giftet seg og fikk deretter to gutter til, i
2006 og 2009. Sistemann ble døpt i frisk fjelluft på en egnet
stein på vollen ved Spiterstulen.
- Vi har gjennom mange års arbeidserfaring – og ekteskap utviklet et godt og nært samspill med hverandre - og utfyller
hverandre enormt godt, sier Bodil, som nå virkelig kan kalle
seg ei fjellrype.
Spiterstulen var fra starten av sæter til slektsgården Nigard Sulheim, som ligger i Bøverdalen. Tidlig på 1800- tallet
ble setra påbygd for å huse de tilreisende, og fra 1850-årene var det drevet kommersiell føring til Galdhøpiggen fra
Spiterstulen. Turisme og fjell føring ble et viktig tilskudd til seterdriften, og er i dag primærnæringen.
- Dette er et familiested som har vært drevet av samme familie gjennom generasjoner – noe som preger oss og gjør
oss ydmyke overfor verdiene og den ideologien vi forvalter.
- Vi ønsker å være et godt sted å vende tilbake til. Slik setrene
alltid har vært som tilfluktssted for både dyr og mennesker,
skal peisestuen være et godt møtested for både gamle og unge.
Vi ønsker at folk skal kunne senke skuldrene og slappe av.

For mer informasjon:
www.spiterstulen.no

VELKOMMEN
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TURTIPS I

NORGE
TOPPTURER I TROMS OG FINNMARK

Følg Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen rundt i Norge i sommer.
De jakter på ferieperler, og gjennom Facebook og Instagram får du tips om
det beste landet vårt har å by på.

ØRRETFISKE I INNLANDET
FOT- OG SYKKELTURER
I MIDT-NORGE

Reiseruta legges opp etter hvilke tips som kommer inn underveis.
Gjennom daglige oppdateringer på Instagram og facebook, får du vite
hvor du bør legge turen - eller hva du kan styre unna.

FJELLTURER I VESTLAND
OPPLEV HELGELAND I NORDLAND

Friluftsliv, avslapning, restauranter, padling og via ferrata - for å nevne noe.
Lista er lang over hva som skal testes de neste ukene.

@gautegg
@cathrinemontero

W W W.FERIEPERLER.COM

WWW.FRILUFTSLIV.NO

Logg deg på og bli med på turen!
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