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24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

FOTTUR OG PADLING 
PÅ 

27 NYE «GRØNNE SYKKELRUTER» I BYENE

FRILUFTSPROFILEN: 
TARE TEKSUM PÅ NYE EVENTYR

NY SHERPATRAPP 
I BERGEN OG MOSJØEN

FOTTUR GJENNOM HELE 
LOFOTEN OG VESTESRÅLEN

FOTOGALLERIET: 
HØSTFARGER I RONDANE

FAKTA:
TURMAT: GRØNNKÅLWRAPS

RINGMERKING AV KATTUGLER
LYSFORURENSNING I NATUREN

høstfjellet
Norsk design av fritids- og 

arbeidstøy, sekker og bagger. 

For mer info gå inn på 
www.tracker.no

Norsk Design

Friluftsliv_4_2020_OMS.indd   1Friluftsliv_4_2020_OMS.indd   1 17/09/2020   14:0717/09/2020   14:07



SKARPE VENNER 
FØLGER DEG  
LIVET UT
BRUSLETTO.NO

NORGESKNIVEN 21 CM 
Brusletto Norgeskniven er en tradisjonell tollekniv  
som kan brukes til det meste. Den har et bredt, rettslipt  
blad med en lengde på 9,3 cm. Holk og knapp er i nysølv  
og kniven er beskyttet av en farget okselærslire med 
sikkerhets innlegg og låsestropp. Bladet er laget av  
rustfritt knivstål og skaftet er laget av oljet flammebjørk. 
Kniven leveres i gaveeske.

Brusletto er Norges eldste knivprodusent med 
knivproduksjon av høy kvalitet siden 1896. Alle våre 
norskproduserte kniver leveres med livstidsgaranti 
mot fabrikasjonsfeil.

A
D
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O

M
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N
T

MADE IN NORWAY

STØRSTE
for turglade menneskerMØTEPLASS

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Opplevelser er best sammen!

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp  
ved å søke etter «Turvenn» i Google Play eller App Store.
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Kan endelig
gå på fottur 
i fjellet igjen

EpiMotion
Albuestøtte

GenuMotion
Knestøtte

ManuMotion
Håndleddsstøtte

TaloMotion
Ankelstøtte

Optimal støtte og passform
Hege Bøhnsmoen , sykepleier og produktspesialist i Essity, 
forklarer at knestøtten utfyller flere funksjoner. Den gir en 
forsiktig massasje, mens en silikonring holder kneskålen 
i korrekt posisjon. Den rundstrikkede passformen gir 
målrettet kompresjon og sirkulasjon, samtidig som leddet 
holdes varmt. Komfortsonen i knehasen gir optimal 
passform, ekstra bevegelighet og god fleksibilitet.

– Kneet er for mange synonymt med problemer. Mye skyldes 
at vi trener feil, og knærne blir naturligvis slitt med alderen. 
Dessverre er det mange som er redde for å bruke beinet når 
kneet begynner å slite. Wenche er et utmerket eksempel på 
at det ikke er nødvendig. 

Ikke et alternativ å være inaktiv
Wenche sier at det for henne aldri har vært et alternativ å gi 
opp sitt aktive liv, men derimot var det et alternativ å gjøre 
det hun kunne for å leve med skaden.

– Det er klart jeg ble lei meg da jeg fikk beskjed om at det 
er ikke er noe å gjøre med skaden i form av inngrep. Det 
var derfor en stor lettelse da jeg fant ut at et støtteprodukt 
fra Actimove var alt som skulle til for at jeg skulle kunne 
fungere som før. En av fordelene med Actimove er at 
produktene puster. De kan brukes hele dagen uten ubehag. 
I tillegg får du en behagelig kompresjon, noe som reduserer 
hevelse og lindrer smerter, sier hun.

Fås kjøpt på apotek 
og hos bandagist

Et litt tungt løft på balkongen var alt som skulle til for å sette kneet til 73 år gamle 
Wenche Gjelsnes ut av spill. En skade som dessverre ikke lar seg operere.

Actimove AD_Friluftsliv_225x297_NO_sep20.indd   1Actimove AD_Friluftsliv_225x297_NO_sep20.indd   1 2020-09-07   11:202020-09-07   11:20
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Helly Hansen-produktene fra 71º nord 
får du hos INTERSPORT
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FOR MYE LYS
I

Høsten er her med mørke kvelder og netter. 
Nå er det ekstra koselig å sitte inne med 
parafinlamper, t-lys og stearinkubbelys. Men 
det er også fint å være ute under måneskinn, 

stjernehimmel og kanskje får vi se nordlyset 
danse – vel og merke om nattesynet ikke blir 
ødelagt av kunstig belysning.  

Snart ser ikke 70 prosent av Norges befolkning 
stjernehimmelen grunnet kunstig lys. Døgnet 
rundt bader vi i dette kunstige lyset fra 
reklameskilt, gatelykter, hus og hytter. En del 
hytteeiere lar utelampa stå på, selv når hytta er 
tom. Det jeg ikke skjønner er: Hvem er det de 
lyser for? 

I følge NASA øker det de kaller lysforurensing 
med faretruende fart. Stedene der du kan se en 
naturlig stjernehimmel blir stadig færre. Det er 
lett å tro at dette ikke har noen betydning, men 
det har det, både for mennesket og naturen. 
Søvnproblemer er et tiltagende helseproblem 
over hele verden, ikke minst blant den yngre 
delen av befolkningen. Naturen merker også 
endringen takket være kunstig lys. Millioner av 
insekter flyr mot lyset – dette fordi de tror det er 
månen. Insektene dør i milliontall.
 
I land som Frankrike, Slovenia, Italia og deler 
av Spania har myndighetene begynt å regulere 
kunstig lys gjennom lover som regulerer omfanget 
av lys, dets vinkel og tidspunkt det skal være på. 
Tro det den som kan, men i naturlandet Norge er 
det ingen regulering. Landet som er hjemstedet 
for det spektakulære nordlyset har ingen tiltak 
mot lysforurensing, selv om lysforurensing er en 
del av forurensingsloven, som ble vedtatt i 1981.

En annen side ved saken er selvsagt 
energiforbruket. Inn i det grønne skiftet vil noe av 
det enkleste kanskje være å bruke mindre lys ved 
hjelp av sensorer, eller at vi rett og slett bruker 
mindre kunstig lys i fremtiden.
 
Naturen, og menneskene, har lite å tape ved å 
bruke mindre kunstig lys. Det gir bedre søvn og 
helse, forvirrer naturen betydelig mindre, skaper 
bedre balanse i økosystemer og næringskjeder – 
og støtter også opp under jordens egenart.

Kjære hytteeiere – vær så snill og slå av 
utelysene når dere stenger hytta og drar hjem. Da 
unngår dere å ødelegge for oss andre som ferdes 
i området og som vil se og nyte stjernehimmelen. 

Bjørn Andreas Esaissen
Ansvarlig redaktør

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

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

 
STEINAR VÆGE

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

Friluftsliv_4_2020.indd   6Friluftsliv_4_2020.indd   6 17/09/2020   14:0417/09/2020   14:04



4  -  2020 FRILUFTSLIV    7

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

Friluftsliv_4_2020.indd   7Friluftsliv_4_2020.indd   7 17/09/2020   14:0417/09/2020   14:04



8    FRILUFTSLIV 2020  -  4
8    FRILUFTSLIV 2017  -  6|

INNHOLD 04 - 2020

FRILUFT 
16 LOFOTEN PÅ LANGS

22 OPPSTEMTEN I BERGEN

26 TARE TEKSUM

32 GRØNNE SYKKELSTIER

36 HELGELANDSKYSTEN

38 TRONDHEIMS NYE FJELL

44 KORTREISTE KATASTROFER

48 FOTOGALLERIET

54 TURPROSJEKTER 2020

PENSUM
58 GO’BITEN

60 BUSHRAFT ELLER FRILUFTSLIV

64 RINGMERKING AV UGLER

68 KRONIKK

UTSTYR
78 TEST AV UTSTYR

NYHETER: SISTE NYTT S.8 & 10   FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND: S.70

26 FRILUFTSPROFILEN: TARE TEKSUM

58 GO’BITEN48 FOTOGALLERIET

16 LOFOTEN PÅ LANGS 64 RINGMERKING AV UGLER

Speidersport.no

Foto: Iver G
jendem

 / Speider-sport • M
odell: R

agnhild D
jupvik / R

æ
lingen speidergruppe

Tentsile Stingray 3 er et komplett  
tretelt for tre personer. Teltet har 
fastmontert myggnett, inngang gjennom 
morsom luke i gulv eller dør på siden. 
Leveres med løst tak i valgfri farge. 

6989,–

Mammut Perform –7 er en sovepose 
med romslig snitt og superdeilig hette. 
Posen har glidelås på midten!

FIBER  2599,–  2199,–
DUN  3999,–  3399,–

Foto: Tom
 K

ahler / Tentsile
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REKORDDELTAGELSE I «STIKK UT»
Nær 30.000 personer har registrert seg på turkonseptet 

«Stikk Ut» i år. Det er en øking på 20 prosent fra 
rekordåret 2019.

«Stikk Ut» er i utgangspunktet en turtjeneste for 
friluftsturer i Møre og Romsdal, som administreres under 

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. I sommer har en 
kunnet velge mellom 436 turer i 24 kommuner i fylket.

JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN
Organisasjonen Norsk Friluftsliv 
har gjennomført en uhøytidelig 
undersøkelse som viser at det å 
være friluftsmenneske fremheves 
av de som bruker datingapper 
til å skaffe seg en partner. Tre 
av fem bruker opplysninger 
om friluftsinteresser til å skaffe 
seg en date. Forholdet mellom 
kjønnene synes å være lik.

Det antas at friluftsliv handler 
om kultur og positive interesser, 
og at det har en positiv effekt i 
datingmiljøer.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

FRILUFTSFOLK IRRITERER 
ENKELTE BØNDER
Avisa Nationen melder at det er 
et økende problem at friluftsfolk 
og turister tar seg til rette på 
privat grunn hos bønder, med 
allemannsretten i friluftsloven 
som argument. Eksempler på 
dette er at privat grunn brukes til 
parkering, telting, bålfyring og at 
noen for eksempel forsyner seg 
med ved fra vedstabler. Det synes 
som at mange ikke bryr seg om 
at allemannsretten forutsetter 
folkeskikk og alminnelig god 
oppførsel, og at det tas hensyn til 
folk, dyr og fauna der en ferdes.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FRILUFTS-

NYTT

Firepot turmat er basert på hjemmelagede 
mattradisjoner. Vi bruker kun ferske ingredienser 
fra vår egen slakter og grønnsakshandler. Vi har 
utviklet en prosess som er basert på verdens eldste 
konserveringsteknikk - lufttørking. Smaken blir til i 
gryta, noe som gir Firepot turmat den dype, rene 
og hjemmelagde smaken.

Se hele menyen på firepotfood.no.

- Hjemmelagd mat, vi bruker kun ferske 
   ingredienser

- Ingen konserveringsmidler eller kunstige 
   smakstilsetninger

- Vegan, laktosefrie og glutenfrie måltider

- Standard, ekstra stor eller barneporsjon

- ECO komposterbare poser

VI STÅR FOR HØSTENS UTESERVERING

ØKOLOGISK HAVREGRØT MED EPLE STEINSOPP MED KREMET RISOTTO SPICY SVINEGRYTE MED NUDLER
FROKOST LUNSJ MIDDAG
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FORSØPLING IRRITERER 
MEST PÅ TUR
Ipsos har på vegne av 
Norsk Friluftsliv utført en 
undersøkelse, der nordmenn 
ble spurt hva de irriterer seg 
over når de er i naturen. Der 
har halvparten svart at de 
irriterer seg aller mest over 
søppel når de er ute på tur.

Forsøplingsproblemene synes 
å være størst ved de mest 
populære turdestinasjonene, 
rett og slett fordi det befinner 
seg flest folk der. Søppel kan 
være til skade for mennesker, 
dyr og planter, og ødelegger 
naturopplevelsen for de som 
kommer der det ligger igjen 
søppel etter andre.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FRILUFTS-

NYTT

VI GIKK 150 MILLIONER TURER
En ny undersøkelse fra Kantar TNS (Norges største 
markedsanalysebyrå) viser at det norske folk i løpet av 
sommermånedene juni, juli og august gikk til sammen 150 
turer ute i naturen. I snitt går vi turer i naturen i overkant av 
tre ganger i uka på denne tiden av året. Her er det imidlertid 
stor forskjell mellom kjønnene. Mens hele 42 prosent av 
kvinnene oppgir at de er ute i naturen tilnærmet daglig, er 
det kun 28 prosent av mennene som svarer det samme. Det 
er de som er eldre enn 60 år som oftest tar seg en tur ute i 
naturen.

FOTO: STEINAR VÆGE  

NI AV TI BLIR MINDRE STRESSET
Grønne omgivelser hjelper oss å senke skuldrene. I 
en ny Ipsos-undersøkelse svarer ni av ti at de føler 
seg mindre stresset og lettere til sinns ute i naturen. 
Dette underbygges også av forskning. Så lite som 20 
minutter i grønne omgivelser har bevist å ha en god 
stressreduserende effekt.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOR ALLE SOM
TRENGER LYS

I MØRKE!

EN HELT NY TURLYKT!
- Oppfunnet av norsk optiker

Info og nettbutikk:

beltlamp.com

Lyser med 3D-effekt
i hele nærområdet.

Fantastisk klar 
belysning, også i tåke, 
dis, snøvær og regn.

Blender ikke andre.

Behagelig i bruk.

Mye bedre belysning med Hikebeam enn med hodelykt. 
Se forskjellen på www.beltlamp.com

Unikt design – 
unik belysning!

Friluftsliv_helsides_1.indd   1 27.08.2020   12:54:15
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

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

SPENNENDE UTDANNINGER
INNEN 

NATURTURISME
• ÄVENTYRSTURISM

• NATURGUIDE & VILDMARKSKOCK             

Gymnasieutbildningar (VGS) för dig som 
älskar friluftsliv, naturen och äventyr i 
alla former! 

På schemat står t.ex. äventyrs- och natur-
guidning, ledarskaps- och aktivitetskurser 
och matlagning i fält.  

Endast tre timmar från Oslo!
Norska elever kan söka till oss och kursutbudet
möjliggör generell studiekompetanse i Norge.

forshagaakademin.se

Besök vår hemsida för mer info  
eller följ oss på Facebook och Instagram! 
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

LOFOTEN PÅ LANGS S.16  |  OPPSTEMTEN S.22  |  FRILUFTSPROFILEN S.26  |  GRØNNE SYKKELTURER S.32
HELGELANDSKYSTEN S.36  |  FOT OG PADLETUR S.38  |  KORTREISTE KATASTROFER S.44

FOTOGALLERIET S.48  |  TURPROSJEKT 2020 S.54

Norgesturen er hele Norges nye turbok. Boka gir 
en detaljert beskrivelse av vakre turopplevelser i 
ditt nærmeste ferieland. Turene har varierende 
vanskelighetsgrad, fra enkle, familievennlige hytte-til-
hytteturer, til mer utfordrende skiturer med telt, utenfor 
oppmerket løype.

Vårt langstrakte land byr på variert og spektakulær 
natur, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. 
Turhåndboka er basert på femten selvopplevde turer. 
Du får praktiske råd, detaljerte beskrivelser av rute, 
samt forslag til overnatting. Turene som er beskrevet i 
boka går fra sør mot nord, men det er selvfølgelig mulig 
å gå motsatt vei. Skiturene i boka kan gås som fottur 
om sommeren, og de fleste fotturene kan gås som 
skitur.

I boka finner du også praktiske råd om bekledning, 
pakking, sikkerhet og utstyr til både teltturen og 
hytteturen. Etter hver turbeskrivelse vil du se forslag til 
andre opplevelser og severdigheter i samme område. 
Bli inspirert og lag ditt eget tureventyr!
Skap familiens eget 71° nord-eventyr! Underveis på 
reisen mot nord kan du krydre turene med opplevelser 

som padling, hundespanntur, 
klatring i blåis, ridetur i fjellet, 
og overnatting i ishotell.
Og når du har gått alle 
turene i boka, ja da kan du 
si at du har gått Norge på 
langs!
Boka er på 332 sider.

FORFATTER: 
Inger Karin Natlandsmyr
PRIS: 379,-
MER INFO: jarenforlag.no 

FRILUFT

NORGESTUREN
Ny bok: vakre turer til fots og på ski fra lindesnes til nordkapp

NORGES NYE 
TURBOK!

379,-
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VESTERÅLEN

LOFOTEN

Øyriket 
PÅ LANGS

TEKST OG FOTO: LINAS JOHAN HANSSEN HAUGE

Linas Johan Hanssen Hauge gikk i sommer 
over 62 mil gjennom alle de 12 kommunene i 
Lofoten og Vesterålen for å samle inn penger 
til Kreftforeningen.

FRILUFT  LOFOTEN PÅ LANGS
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Øyriket 
PÅ LANGS

«Det er galskap satt i system» husker jeg at min 
bestemor hadde sagt til meg på telefonen, og jeg 
tenkte at hun nok hadde litt rett i det. Jeg skulle 
gjøre det igjen, bruke hele sommeren min til å gå 
til fots med ryggsekk og flagg gjennom en masse 
kommuner for å vise min støtte til kreftsaken, samt 
samle inn noen kroner. Å traske dag på dag etter 
asfalten, og for avvekslingens skyld en sti i ny og 
ned når det var kortere enn veien. Kanskje det er 
galskap, kanskje ikke. Er det ikke noe som heter at 
de gale har det godt?

FORENINGEN TURFORLIV
Sommeren 2018 gikk jeg gjennom alle 
kommunene i daværende Troms 
fylke, en vandretur på nesten 100 
mil, for å samle inn penger til 
Kreftforeningen etter at min 
tante etter et kort sykeopphold 

på tre uker gikk bort av kreft i januar samme år. 
Denne turen tente et engasjement som har eksistert 
siden. Jeg har startet foreningen Turforliv, og jeg 
bestemte meg for å gjenta suksessformelen og prøve 
meg på det samme i år; å gå gjennom alle de 12 
kommunene i Lofoten og Vesterålen for å samle 
inn penger til Kreftforeningen, men mest for å 
engasjere og inspirere mennesker til en mer aktiv 
livsstil, for akkurat det er et av de viktigste grepene 
vi mennesker kan ta for å senke vår sjanse for å få 
kreft, og ikke minst for å leve et bedre liv.

PERFEKT TURPROSJEKT
Så første juli 2020 befant jeg meg plutselig på 
veien igjen, denne gangen langt ute til havs på 
Røstlandet, med storsekken på ryggen, og hele 
Lofoten og Vesterålen fremfor meg. Jeg skulle ta fatt 
på landstrykerlivet igjen som jeg levde sommeren 
2018, og da jeg hadde gjort det før var det ikke like 
skummelt som første gang. Spenningen satt uansett 
godt rotfestet, og mange tanker og bekymringer 
surret rundt i hodet mitt. «Hadde jeg trent godt 
nok? Ville været bli bra? Hvordan ville folk ta 
imot meg her? Ville jeg i det hele tatt komme i 
mål?» Det tok dog ikke lang tid før bekymringene 
mine bokstavelig talt smeltet vekk fremfor solen; 
prosjektet endte opp med å bli nærmest perfekt.

KJEMPEFINT VÆR
Da min far kjørte meg utover Lofoten til fergen 
som skulle ta meg fra Moskenes til Røst regnet det. 
Skydekket lå lavt og skjulte de veldige fjellene, og 
værmeldingen så ikke spesielt god ut. Røst er en 
liten øykommune som ligger ganske langt ut i havet, 

LOFOTEN PÅ LANGS  FRILUFT

ANDØYA: Livet som asfaltekspedisjonist og 
landstryker kan være ganske tiltrekkende, og en 
får en perfekt mulighet til å kombinere friluftsliv 

med de gode som samfunnet byr på. Dette leverer 
interessante eventyr. Andøy, Andøy kommune.
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og der kan vinden hente bra med fart før den tar 
seg til å rive litt i husene. De hadde hatt rundt 20 
m/s vind de siste dagene før min ankomst. Dette 
lovet godt. Men da jeg kom meg utover med fergen, 
klarnet det opp, og solen tittet frem. Vinden strøk 
meg rolig i ansiktet, og det var ingen antydning 
til uvær. Og sånn foregikk det nesten hele turen, 
sommeren 2020 i Nord-Norge endte opp med å bli 
en som mange kommer til å huske i lang tid. 

GIKK E10
Ferden videre tok meg med fergen til Værøy, 
naboen til Røst. Et fantastisk sted, fjellrikt og mye 
å utforske for en relativ liten øy. Utsikten fra Håen 
er fenomenal, og en nærmest obligatorisk tur om 
en er innom øya. Fra Værøy fortsatte ferden videre 
med ferga tilbake til Moskenes, før jeg tok bena 
fatt og vandret videre langs E10, forbi mange av de 
ikoniske stedene som Lofoten er kjent for.

MØYSALEN
Mange av de 625 km jeg vandret på denne turen, 
ble vandret etter asfalten, da det er den enkleste 
ruten for en veifarer å velge. Selv om vandring etter 
asfalt ofte byr på enkelt friluftsliv med tilgang på 
både butikker, restauranter og fantastisk natur, 
er det godt å finne veien tilbake til stiene i ny og 
ned, og få et lite avbrekk fra det humanistiske 
arbeidet som jeg på en måte drev med. Møysalen 

LOFOTEN PÅ LANGS  FRILUFT

2

3

1. VÆRØY: Man trenger ikke å reise til et tropisk paradis for å bade 
i fine omgivelser, Værøy i Lofoten gjør susen. Værøy kommune.

2. ANDØY KOMMUNE: Etter en måned på veien var det godt å 
ankomme den tolvte, og dermed siste kommunen på turen, Andøy 
kommune.

3. KVÆFJORD: Min venn Aksel Njaa, som var med på turen en 
uke, titter tilfreds over landskapet vi akkurat har lagt bak oss. 
Nedre Matvatnet, Kvæfjord kommune.
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nasjonalpark var et av disse stedene, hvor jeg brukte 
noen dager på å traske gjennom, de første dagene på 
merket sti, men så i kupert terreng langt fra vei og 
sti for å komme meg ut av nasjonalparken og videre 
til Lødingen, som var kommunesenter nummer syv 
på listen. Selve Møysalen er en fantastisk tur i seg 
selv, men det er ikke før en står i fjæresteinene helt 
nede i bunnen av Vestpollen at man virkelig får sett 
denne kjempen i sin fulle prakt. Vi tenker ofte at en 
må bestige et fjell for å virkelig oppleve dens magi, 
men det er jo ikke da en får sett selve fjellet fra beste 
vinkel.

TIL ANDØYA
Etter Lødingen var det videre nordover mot 
Vesterålen, et område som en ikke hører like 
mye om som Lofoten. Vesterålen overasket meg 
på mange måter, da det var mye (og da mener 
jeg virkelig mye) roligere enn i Lofoten, samt var 
naturen minst like fin. Fjellene er kanskje ikke like 
høye og bratte, men de er mye mer tilgjengelige, og 
med over 200 merkede turløyper er det fullt mulig 
å nyte den storslåtte naturen som de har der i ro og 
fred. Jeg gikk Langøya på kryss og tvers, fra Sortland 
til Stokmarknes, så opp til Myre før jeg gikk til Bø i 
Vesterålen, og så tilbake til Sortland for å ta fatt på 
den siste delen av turen, og en del jeg hadde gledet 
meg meget til; Andøya. Å gå yttersiden av Andøya 
var kanskje høydepunktet på hele turen. Det var 
rolig på veien, utsikten var fenomenal, og med 
topptur til Måtinden på stien fra Stave til Bleik ble 
hele langturen nærmest perfekt.

FANTASTISK RAUSHET
Selv om det ikke var kun ferie for meg, så kan å 
feriere på denne måten være helt fantastisk. Man har 
sekken sin og alt en trenger, og et hav av opplevelser 
fremfor en. Om man velger å gå nesten hele turen 
som jeg gjorde, eller om en tar buss og hurtigbåt, 
er opp til en selv. Planlegger en litt i forveien kan 
man finne stier som knytter ulike veier sammen, 
eller skaffe seg en oversikt over butikker eller andre 
severdigheter. Men mest av alt er menneskene man 
møter, og all den rausheten som florerer rundt om. 
Så mange har spurt meg hvor langt jeg har gått, 
og da jeg svarte at jeg startet på Røst og skulle til 
Andenes, ble de fleste lange i ansiktene, og det tok 
ikke lang tid før de fant frem smilet, litt godteri og 
fotoapparatet for å forevige denne landstrykeren de 
hadde truffet på.

120.000 KRONER
Innsamlingen har nå passert 120.000 kroner, penger 
jeg samlet inn ved å snakke med mennesker samt 
deling av reiseskildringer på Facebook. Uansett er 
ikke pengene det viktigste, men det er å vise at man 
bryr seg, og forsøke å inspirere andre til å komme seg 
mer ut og benytte seg av de fantastiske mulighetene 
vi har her i landet vårt. Det er utrolig hva en enkelt 
person kan få til om man bestemmer seg for det, 
og det styrer meg ofte inn på tanken hvor mye vi 
mennesker klarer å få til om en bare står sammen. 
Hva kan du gjøre i dag for å gjøre verden til et bedre 
sted? Mulighetene er uendelige.

1. SPISSE TOPPER: 
Om Vesterålen var en 
kransekake, så ville 
Andøya vært toppen. 
Her finner en alt, fra 
spisse topper, til et 
av landets største 
sammenhengende 
myrområder. Bildet er 
fra Måtind, et yndet 
toppturmål. Andøya, 
Andøy kommune.

2. SORTLAND: 
Sommeren i år var 
helt fantastisk, og jeg 
hadde mange flotte 
kvelder med tilsvarende 
utsikt fra teltåpningen. 
Forfjorden, Sortland 
kommune.

2
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FRILUFT  OPPSTEMTEN I BERGEN

Oppstemten
– TA EN TUR I TRAPPA!

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Om noen foreslår for deg at dere skal ta en tur i 
trappa, så ikke avfei ideen uten videre. For om det er 
snakk om den nye Sherpatrappa til Ulriken i Bergen, 

så er det en tur god som noen. 

BERGEN
Utsikten er super, trappa i seg selv er byggmessig både 
vakker og imponerende. Og om du mener at 750 
meter er «alt for kort», så tror jeg nok du vurderer det 
annerledes når du begynner å nærme deg slutten på 
denne turen! Velkommen til Oppstemten.
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OPPSTEMTEN I BERGEN  FRILUFT

FAKTA:
Lengde: 750 meter lang. 
Høydeforskjell: 290 meter. 
Gjennomsnitt stigning: 22 grader.
Åpnet: September 2019.
Pris: Ca. 20 millioner kr.

1. STEINTRAPPA: 
Sherpatrappa har 1.333 
særdeles solide steintrinn.

2. HEFTIG TUR: Trappa 
kalles både sherpatrappene 
og Oppstemten, og er en 
kort men heftig tur.

ØYVIND WOLD  
Øyvind Wold er en sykkel- og 
friluftsentusiast og skribent som 
arbeider i Syklistene Landsforening 
med prosjekter rundt tursykling 
og sykkelturisme. Han har skrevet 
tursaker og tester for Friluftsliv 
siden 2001. Hans siste bok er «35 
sykkelturer i verdens beste skiterreng 
Hafjell – Øyerfjellet – Nordseter – 
Sjusjøen»
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I 2018 fylte Bergen Skog og Træplantingsselskap 150 
år og mente byen fortjente en flott gave fra Bergens 
Næringsdrivende. De bestemte allerede i 2015 å bygge 
en gedigen trapp opp til Ulriken, 643 moh., et arbeide 
som begynte i 2016. Det har vært et tidkrevende og 
kostbart arbeide, og deler av finansieringen har kommet 
i stand ved å selge symbolske trappetrinn til bergenserne.
Resultatet er et storslagent byggverk; 1.333 særdeles 
solide steintrinn, tre meter brede og noen med en 
vekt på 800 (!) kilo. All steinen er lokal funnet og 
håndsplittet av nepalesiske sherpaer. Steinene må sies å 
være svært kortreist; 70 % av steinene er funnet fra 0-20 
m fra trappene, de resterende 30 % er funnet inntil 
hundre meter unna. 

Trappa kalles både sherpatrappene og Oppstemten, 
uansett hva man kaller den er det en kort men heftig tur. 
Trappa er på kort tid blitt svært populær blant bergensere 
og sporty turister. Vi møtte både barnefamilier, joggere, 
pensjonister og hunder på vår tur opp. Mange har god 
fart i starten, men finner raskt ut at drøyt tretten hundre 
ganske høye trinn er krevende, og finner en rolig 

gangfart underveis. Fra omtrent halvveis er det godt 
utsyn, og utsikten blir bare bedre og bedre mot toppen.
Fra Ulriken ser man ned på Bergen sentrum, på åsene 
rundt byen, øyene lenger vest, og havet enda lenger ute. 
En tur med snittstigning på 22 prosent kan ikke kalles 
lett, men utsynet fra Ulriken er virkelig verdt å slite litt 
for! Om du ikke ønsker å gå trappen ned igjen, finnes 
det flere alternative stier du kan velge.

Om du vil teste ut formen, kan du bli med i 
motbakkeløpet Ulriken opp om våren, og Oppstemten 
opp om høsten, som er arrangert av løpeklubben BFG.

FRILUFT  OPPSTEMTEN I BERGEN

UTSIKT: Fra 
Ulriken ser man 
ned på Bergen 
sentrum, og på 

åsene rundt 
byen.

En viktig del av utstyrslisten
Farge

Sort/grå

Sort

Kompresjonsstrømper tar vare på bena dine, uansett 
aktivitet. Bruk JOBST Sportsstrømper når du går tur, 
trener, sitter eller står mye.

JOBST Sport gir deg:

•   Gradert kompresjon for forbedret blodsirkulasjon

•   Mikrofiber holder bena tørre og komfortable

•   Strømpen puster og har karbonfibre som reduserer odør

•   Den brede elastikken øverst på strømpene holder dem på plass

•   Den ekstra polstringen rundt akillessenen og under foten gir 
beskyttelse og økt komfort

•   Passer både menn og kvinner

Fås kjøpt på apotek og hos bandagist

Rosa/grå

kompresjonsstrømpen

til fjellturen

Den sporty
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FRILUFTS-
PROFILEN

TARE 
TEKSUM

Tare Teksum bruker viljens kraft for å 
gjennomføre hva han har bestemt seg for. 

Om det er nødvendig, kryper han gjerne 
på alle fire. Målet er å inspirere andre med 

funksjonshemning til å utfordre seg selv.

TEKST: STEINAR VÆGE
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SOLOPPGANG: Tare 
Teksum er lykkelig når 

han er på tur, her på fjellet 
Erciyes (3.916 moh.) like 

før soloppgang.
Foto: Morgan Frelsøy
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FRILUFT  FRILUFTSPROFILEN: TARE TEKSUM

Vi ble kjent med Tare Teksum på TV for ti år siden. Tare var 
deltager i Lars Monsen sitt program «Ingen grenser», der ei 
gruppe funksjonshemmede krysset Nordkalotten. En tur som 
endret livet hans radikalt, i positiv forstand. 
Men la oss repetere: Tare Teksum er døvblind. Det betyr 
at han knapt verken ser eller hører noe. I tillegg har han en 
balanse som en «full sjømann». Balansen ble svekket som en 
følge av fire operasjoner for å få satt inn et cochleaimplantat i 
hjernen, slik at han nå kan oppfatte verbal tale. Den medfødte 
sykdommen som svekker syn og hørsel, utvikler seg fortsatt til 
det verre. Likevel har Tare greid å tilegne seg lang akademisk 
utdannelse.

KAN OPPNÅ MYE 
Det var underveis over Nordkalotten Tare erfarte at om viljen 
er sterk nok, er det ingen grenser for hva som er mulig å 
gjennomføre. Siden har han beveget seg Norge på langs og 
på tvers. Han har vært på Galdhøpiggen, og syklet «Den 
store styrkeprøven» mellom Trondheim og Oslo på tandem, 
med Hans Grøsset som pilot. Med stegjern og isøks besteg 
han fjellet Erciyes (3.916 moh.) i Tyrkia. Afrikas høyeste fjell 

Kilimanjaro (5.895 moh.) har han også besteget, med Arne 
Opdal som teamlege og guide.

TURER TIL SIGNALFJELL 
Sammen med Otto Teksum har han i løpet av de siste årene 
gjennomført turer til 138 såkalte signalfjell, fjell med mast 
eller annen teknisk installasjon, spredt over hele «fjøla». 
 – Otto foreslo først at vi skulle bestige alle vernede varder, 
men balansen min er jo så medtatt at vi innså at det ville bli 
for krevende. Derfor foreslo Otto at vi skulle bestige signalfjell 
med vei eller sti, der det er lett for meg å gå. Dette er turer 
de fleste skal kunne gjennomføre. Men fokus må legges på 
mulighetene, ikke på ulempene.

HOLDER FOREDRAG
Før livet «snudde» for ti år siden, følte Tare seg som en byrde 
for samfunnet. Ja, i tenårene føltes livet så meningsløst at 
han kunne få selvmordstanker. Nå er livet veldig annerledes, 
og tilværelsen synes full av muligheter. Dette formidler han 
gjennom å holde foredrag i ulike fora. Listen over foredrag er 
imponerende, det nærmer seg hundrede i antall.

1

Friluftsliv_4_2020.indd   28Friluftsliv_4_2020.indd   28 17/09/2020   14:0517/09/2020   14:05



4  -  2020 FRILUFTSLIV    29

FRILUFTSPROFILEN: TARE TEKSUM  FRILUFT

1. PÅ TOPPEN: Målet om å bestige Afrikas 
høyeste fjell Kilimanjaro (5.895 moh.) er 
nådd. Arne Opdahl (til venstre), Tare og 
Morgan Frelsøy.
Foto: Morgan Frelsøy

2. TELTLEIR: Stadig underveis mot nye 
mål. Her sitter Tare og spiser foran teltet 
med Erciyes i bakgrunnen.
Foto: Morgan Frelsøy

3. PÅ ALLE FIRE: Underveis på Kilimanjaro 
var det nødvendig å bruke viljens kraft og 
krype på alle fire, her sammen med Arne 
Opdahl (til venstre) og en lokal guide.
Foto: Morgan Frelsøy

2

3

PROSJEKTER SOM 
TARE TEKSUM HAR 
GJENNOMFØRT SIDEN 2010:

2010: Var med over Nordkalotten 
i realityprogrammet «Ingen 
grenser» på NTK TV.

2013: Gikk (med innslag av 
tandemsykkel) Norge på langs fra 
Lindesnes til Nordkapp, 270 mil.

2014: Gikk Norge på tvers fra 
Støa til Vestkapp (67 mil), og til 
toppen av Galdhøpiggen (2.469 
moh.).

2015: Syklet på tandem Den store 
styrkeprøven Trondheim – Oslo, 
54 mil, samt besteg fjellet Skjorta 
(1.711 moh.) i Romsdalen.

2016: Besteg fjellet Kilimanjaro 
(5.985 moh.) i Afrika.

2017: Gikk Trollheimen rundt, 
24 mil, og besteg fjellet Erciyes 
(3.917 moh.) i Tyrkia.

2018: Gikk Østerdalen, 27 mil.

2019: Besteg 138 signalfjell i 
Norge med vei.
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FRILUFT  FRILUFTSPROFILEN: TARE TEKSUM

 – Målet er å inspirere andre med nedsatt funksjonsevne til å 
se muligheter i stedet for begrensninger. Jeg forteller om hvor 
unyttig og passiviserende selvmedlidenhet er, og jeg forteller om 
viljens makt! Og om veien opp Kilimanjaro, for eksempel. Jeg 
forsøker å krydre foredragene med inspirerende kommentarer, 
som ledsages av et rikt utvalg av bilder og videoklipp.

HAR KJØPT SEG HAVKAJAKK
Tare Teksum søker stadig nye utfordringer, og nå har han kjøpt 
seg havkajakk. Målet er å padle norskekysten, men i første 
omgang trener han for å padle strekningen Kristiansund til 
Kristiansand.
 – Jeg har stor glede av å padle kajakk. Foreløpig padler jeg og 
min assistent Kjetil Sandsten på Gjevilvatnet utenfor Oppdal. 
Synet mitt og balansen blir stadig dårligere, men det hemmer 
meg ikke når jeg kan sitte i en kajakk. Jeg sitter fremst, mens 
Kjetil sitter bak og har tilgang til roret, og styrer kajakken. Det 
er vidunderlig å oppleve naturen fra kajakken en stille og varm 
sommerkveld.

MEDISIN FOR KROPP OG SJEL
 – Jeg går regelmessig til en nevrolog ved St. Olavs hospital i 
Trondheim, som følger meg opp. Hun kaller meg supermann. 
Det er surrealistisk at jeg skal være i stand til å gjennomføre 
turene jeg har gått. Min assistent, trener og fysioterapeut, Kjetil 
Sandsten, sier han tror at balansen min ville vært dårligere enn 
den er, om jeg ikke hadde vært så fysisk aktiv de siste årene. Jeg 
er overbevist om at friluftsliv er medisin for kropp og sjel. Det 
føles veldig godt at jeg har klart å gjennomføre turene mine. 
Alene er det begrenset hva jeg kan få til, men i samarbeid med 
gode støttespillere kan vi oppnå mye, om vi bare bruker viljen 
til å utfordre oss selv. Jeg er ikke supermann, men kan ikke 
fordra at andre forteller hva jeg er i stand til å gjøre. Det må jeg 
finne ut sjøl. Da er det godt å høre at folk blir forbauset når jeg 
får til ting jeg definitivt ikke skal være i stand til å gjøre. Det 
handler om viljens kraft!

1. TARE TEKSUM: Han utfordrer seg selv 
til å gjennomføre det umulige, og for å 
inspirere andre til å gjøre det samme.

2. PÅ SYKKEL: Tare sykler tandem med 
Hans Grøset under prosjektet «Tare på 
langs». (Bitihorn i bakgrunnen).
Foto: Steinar Væge
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TENA Wet Wipes 
– når det blir lenge til 
neste dusj

TENA Wet Wipes er store våtservietter til bruk på hele kroppen. De er laget i ekstra 
mykt materiale, og er et 3-i-1-produkt som rengjør, gjenoppbygger og beskytter huden. 
Våtserviettene kan også benyttes til intimvask, og har en behagelig, mild duft. De 
kommer i en praktisk, stor størrelse 30x20 cm.

TENA Wet Wipes er den perfekte løsningen når man er på tur, og dusjen er langt unna!

www.tena.no Fås kjøpt hos apotek og bandagist
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GRØNNE 
SYKKELRUTER

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Har du lyst til å prøve trygg og bynær sykling 
på naturpregede og vakre ruter? Syklistenes 

Landsforening har kartlagt og kvalitetssikret 27 nye 
«Grønne sykkelruter» i de større byområdene våre. 

De nye rutene finnes i Kristiansand, Drammen, 
Nedre Glomma, Grenland og Oslo.

– Med reiserestriksjonene som følge av koronaviruset 
mener vi de Grønne sykkelrutene er særlig aktuelle nå, 
sier Børge Roum i Syklistforeningen, som har jobbet med 
disse rutene siden 2018. 

 – 2020 kan ikke bare bli året der nordmenn oppdager 
eget land på sykkel – men kanskje også egen by! Vi har selv 
testsyklet alle disse rutene, og vi tror flere vil bli overrasket 
over hvor kort man trenger å dra for å finne fredelige 
idyller og litt bortgjemte grøntdrag, selv i de største byene 
våre. Rutene er egentlig ikke turer i seg selv, men er ment 
som særlig attraktive snarveier – eller omveier – man kan 
bruke til og jobb, skole, eller som en del av en lenger tur.

LAVTERSKEL
 – Turene er generelt veldig lette og ikke krever noe annet 
enn en helt vanlig sykkel, flere av dem kan sykles med 
barn helt ned fra 6-7 år, De grønne rutene vi har valgt å 
presentere, er stort sett mellom tre og sju kilometer lange, 
noen er enda kortere, sier Roum.  Underlaget er en lett 
blanding av asfalterte turveier/sykkelveier, grusveier og 
brede turstier.

 – Min egen favoritt-rute er kanskje Glommastiens 
østside, fra Fredrikstad til Sarpsborg. Den er nesten 
helt flat, bilfri, har fine vekslinger i landskap, trivelige 

rasteplasser og kunstinstallasjoner på overraskende steder, 
sier Roum.

 – Det er flere mål med å Grønne sykkelruter-prosjektet. 
Det er ikke bare å vise fram attraktive lokale ruter, men 
også å særlig barn og unge til å bli trygge på sykkel og 
gjøre dem til hverdagsbrukere av sykkelen. Vi håper også 
at de som har prøvd en eller to av rutene våre, vil få lyst til 
å prøve alle Grønne ruter i samme by!

RUTENE
Det er kartlagt og pøvesyklet grønne ruter i Oslo, 
Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, 
Grenland og Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad). 
Full oversikt, med ruter, digitale kart, faktabokser, korte 
turbeskrivelser og bilder, finner du på: syklistforeningen.
no/prosjekter/gronne-sykkelruter.

HENSYN
Siden de aktuelle rutene også brukes av turgåere og joggere, 
er det viktig at syklistene tar hensyn. Grønne sykkelruter 
skal først og fremst være ruter å sykle for opplevelsens 
skyld –  de er ikke for pendlere eller treningssyklister som 
skal fortest mulig fra A til B. 

GRØNNE SYKKELRUTER
Et prosjekt med formål om at flere skal benytte mulighetene for 

lokalt, bynært og kortreist friluftsliv. De Grønne sykkelrutene 
skal være kvalitetssikrede ruter og en lavterskel-aktivitet som 
skal kunne gjennomføres av de fleste, inkludert barn fra rundt 
ti år. De skal også være et tilbud til de som føler seg utrygge i 

biltrafikken. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, Kultur-
departementet, og Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

FRILUFT  GRØNNE SYKKELSTIER
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I DRAMMEN: Turene er generelt 
veldig lette og krever ikke noe 

annet enn en helt vanlig sykkel.

I BERGEN: Det er kartlagt 
og pøvesyklet grønne ruter i 

Oslo, Drammen, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen, Trondheim, 
Grenland og Nedre Glomma 
(Sarpsborg og Fredrikstad).

GRØNNE SYKKELSTIER  FRILUFT
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I OSLO: De grønne rutene 
er stort sett mellom tre og 

sju kilometer lange.

GLOMMASTIENS ØSTSIDE: 
Stien fra Fredrikstad til Sarpsborg 
er nesten helt flat, bilfri, har fine 
vekslinger i landskap og trivelige 

rasteplasser.

FRILUFT  GRØNNE SYKKELSTIER

Kingspan tilbyr en rekke 
renseløsninger for vann 
og avløp til både hus 
og hytter. Pålitelige og 
korrosjonsfrie løsninger i 
glassfiber(GRP) og PE for 
alle formål.

Kingspan Water & Energy
Gåserødveien 11,
3158 Andebu
T: (+47) 33 43 03 50
E: vpi@kingspan.com

Hvorfor velge Kingspan? 
 �Proffesjonell veiledning
 �Gratis befaring
 � Tilpassing til ditt behov
 �Oppfølging fra A til Å

Serviceavtale fra Kingspan 
 �Årlig service
 �God kundeservice
 � Full garanti
 � Landekkende service-team

Vann og Infrastruktur

Ta kontakt for 
en hyggelig prat
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SHERPATRAPPA
I MOSJØEN

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

I Øyfjellet i Mosjøen finner du den spektakulære Helgelandstrappa 
som teller 3.000 trinn og er en av verdens lengste steintrapper.

1
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Det er Sherpaer fra Nepal som har bygd trappa som, når den står 
helt ferdig i 2021, vil gå helt opp til toppen av fjellet, 818 meter 
over havet. Opp til Øyfjellvarden er det cirka 3,1 kilometer.

Trinnene er to meter brede slik at det er god plass til å passere 
hverandre. Brede koronabygde trappetrinn kan man si. Flere 
steder er det bygget hvilesteder hvor det er fint å sitte og bare 
nyte panoramautsikten.

Du finner Helgelandstrappa i et idyllisk turområde cirka en 
km fra Mosjøen sentrum, på andre siden av lakseelva Vefsna.

Det var Hennes Majestet Dronning Sonja som foretok den 
offisielle åpningen av trappa den 6. juli i 2019. 

OPP OG NED
Turen opp går tålelig greit, dersom du holder moderat og jevnt 
tempo. Utsikten blir bare bedre og bedre jo lenger opp i trappa 
du kommer. Man kan ikke annet enn å bli imponert av dette 
byggverket. 

Det er på veien ned at du kjenner belastning på ankler, legger 
og lår. Det blir brått og hardt til beina og dunke på hvert trinn 
nedover. Stedvis er det også ganske så bratt. Og har du i tillegg 
en tung ryggsekk, så blir belastningen enda større. Det var ikke 
fritt for at vi var stive og støle i lår og legger et par dager etterpå.

RASUTSATT
Prosjektet med bygging av Helgelandstrappa ble fysisk iverksatt 
2. mai 2017. Initiativtaker var leder av «Foreningen til 
Mosjøens forskjønnelse», Bjørnar Emil Nyland. Alt av arbeid 
som prosjektgruppa for Helgelandstrappa legger ned er kun 
basert på dugnad og har ingen administrasjonskostnader.

I midten av juni i sommer gikk det et snøskred som la seg 
over deler av Helgelandstrappa. Trappa ble stengt for all ferdsel 
i noen dager til oppryddingsarbeidet var ferdig. Søndag 23. 
august løsnet en stor fjellblokk i fjellet og medførte nytt ras 
over trappa. Traseen ble igjen stengt. Det hevdes at området er 
skredutsatt.

MOSJØEN  FRILUFT
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1. PÅ VEI OPP: Utsikten over byen Mosjøen er fenomenal når 
man kommer et stykke opp i trappa.

2. 3.000 TRINN: Stedvis er trappa bratt. Belastningen på lår 
og legger kjennes godt på nedturen.

3. HELGELANDSTRAPPA: Norges lengste sherpatrapp har 
blitt et meget populært og godt brukt turmål.
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TIL TOPPS PÅ 
TRONDHEIMS NYE FJELL

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

Kråkfjellet (817 moh.) er Trondheims nye og høyeste 
fjelltopp etter kommunesammenslåingen med Klæbu 
i 2020. Vi måtte selvfølgelig ta en tur dit.a
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KAJAKK: Kveldshimmelen var av det 
vakreste slaget der vi padlet tilbake over 

Samsjøen etter todagersturen.
Foto: Bjørn A. Esaissen
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FRILUFT  SAMSJØEN OG KRÅKFJELLET
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SAMSJØEN OG KRÅKFJELLET  FRILUFT

1. HØYEST: Kråkfjellet (817 moh.) er Trondheims nye og høyeste 
fjelltopp etter kommunesammenslåingen med Klæbu i 2020.
Foto: Bjørn A. Esaissen

 2. STORBESØK: På toppen er det en metallplate som viser at 
her rastet folkekongen Olav V og statsminister Per Borten i 1969.
Foto: Bjørn A. Esaissen

3. TELTLEIR: Det manglet ikke på idylliske teltplasser langs 
Samsjøen.
Foto: Bjørn A. Esaissen 

Terrenget er noe variert og ulendt; myr, bjørkeskog, høyt 
gress, kjerr, vannpytter som vi måtte gå rundt, enkelte 
bergnabber, lyng og mose og noen bratte småkneiker. Det 
er ikke merket sti eller rute opp til Kråkfjellet. Det krever at 
man må ta seg gjennom terrenget på egen hånd.

Det er flere alternative startsteder for toppturen, men 
den enkleste og beste starten er nok fra innsjøen Samsjøen. 
Herfra tar det om lag to timer å nå toppen, hvis man går i 
jevn fart. Distansen fra sjøen og opp til toppen er cirka seks 
kilometer med en stigning på 330 meter. Dette er en enkel 
og vakker familietur.

KAJAKKPADLING
Det er ingen enkel adkomst til fjellet, men korteste vei blir 
med bil fra Lundamo og bomvei opp til parkeringsplass ved 
Samsjøen. Det er cirka 3,5 mil fra Trondheim og sørover 
til det lille tettstedet Lundamo i Melhus kommune. En 
halvtimes kjøretur med bil. I Lundamo tar man av mot 
skiltet vei til Samsjøen. Det er en grusvei/bomvei som 
stedvis er bratt, smal og svingete. Strekningen fra Lundamo 
og opp på fjellet mot Samsjøen er på cirka 27 kilometer og 
kjøreturen tar cirka 50 minutter. Vel oppe ved vestsiden 

2

3

Friluftsliv_4_2020.indd   41Friluftsliv_4_2020.indd   41 17/09/2020   14:0517/09/2020   14:05



42    FRILUFTSLIV 2020  -  4
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av Samsjøen kan man kjøre et stykke nordover langs 
sjøen og finne en grei parkeringsplass. Her er det beste 
utgangspunktet for en fottur opp til Kråkfjellet. 

Vi hadde to kajakker på biltaket og ville padle Samsjøen 
på langs før vi skulle snøre på oss fjellskoene og tusle opp 
på Kråkfjellet. Vi kjørte derfor sørover langs vestsiden av 
Samsjøen og parkerte ved sørenden av sjøen. Der er det en 
stor og fin parkeringsplass. En ypperlig plass for å sette ut 
kajakker.

FOTTUR
Vi padlet hele Samsjøen på langs, fra sør til nord, og 
satte opp teltet ved en sandstrand på nordenden av sjøen. 
Det skulle bli et perfekt utgangspunkt for fottur dagen 
etter. Vi tente bål, lagde mat, tok masse bilder av den 
fargesprengte solnedgangen, nøt den klare stjernehimmelen 
i kveldsmørkets stillhet og gledet oss til fotturen neste dag. 
Vi tok en titt på kartet i lys fra hodelykta og fant ut at det 
var et snilt og enkelt terreng opp til toppen.

Å våkne i et glohett telt som sommersola har tatt er ille og 
ubehagelig, men nå utpå høsten var det bare deilig å kjenne 
den gryende solvarmen. Frokost. Nedrigging av nattleir. 
Pakking av sekk. På med fjellsko. Fotturdagen startet.

Høstfargene på gresset, myrene og fjellbjørka var knall! 
Blå himmel, flott temperatur (shorts og t-skjorte). Turen 
opp var lett og enkel. Terrenget er ikke bratt.

Ingen har vært her og malt verken røde flekker eller 
bokstaver på trestammer, steiner eller bergvegger. Ingen sti 
og følge, så man må finne veien selv. Og akkurat det er jo 
spennende, interessant og litt utfordrende og gir en mer 
ekte og bedre turfølelse enn å kun slavisk følge merket sti. 

DET SOM ER SÅ FINT HER OPPE ER AT DET NESTEN 
IKKE ER SPOR ETTER MENNESKER. 

Området virket vilt og urørt. Vi møtte på flere reinsdyr 
som gikk og beitet i fjellsiden – dette til tross for at området 
ligger nært en av landets største byer. 

MINNESTEIN
På toppen er det en stor steinvarde med turkasse og 
en minnestein med metallplate som viser at her rastet 
folkekongen Olav V og statsminister Per Borten i 1969. 
Foranledningen til fjellturen var statsbesøket til Dronning 
Elisabeth II av Storbritannia. 10. - 12. august i 1969 gjestet 
hun trønderhovedstaden. Fra det norske kongehuset deltok 
Kong Olav og daværende kronprinspar Harald og Sonja.

Per Borten var vert under besøket og den ene dagen 
inviterte han Kong Olav og Dronning Elisabeth til lunsj 
hjemme på gården hans på Flå. Under lunsjen skal Borten 
ha fortalt om den vakre naturen i Trøndelag og spurte om 
kongen ville være med på en fjelltur dagen etter.

Tidlig dagen etter ankom kongen i egen bil til Flå. Der 
ventet et helikopter fra Forsvaret som fraktet dem videre 
inn til Kråklia oppe ved Samsjøen. Derfra gikk turen til fots 
i fint høstvær til toppen av Kråkfjellet. 

1. LANDHOGG: Vi gikk i land flere steder på padleturen 
langs Samsjøen. Idylliske bekker, elver og sandstrender 
gjorde landhogg fristende. Et titall fjellryper flakset 
skremt opp fra vannkanten der vi padlet langs bredden. 
Rypejegerne gikk flere hundre meter oppe i fjellsiden 
og ante lite at fuglene var trukket ned til sjøen. Fuglene 
berget forhåpentligvis livet på den smarte plasseringen.
Foto: B. Risan

 2. FARGERIKT: Naturen var farget i gult, lysegrønt, rødt 
og brunt der vi gikk oppover lia mot toppvarden. Den blå 
himmelen gjorde fargespillet komplett.
Foto: B. Risan

SAMSJØEN
Samsjøen er en innsjø som 
ligger i kommunene Midtre 
Gauldal og Melhus i Trøndelag. 
Samsjøen er regulert. Det går 
bilvei langs sørvestsiden av 
sjøen, mot Lundamo i vest og 
mot Singsås i sør.  

Høyde over havet: 487 m
Lengde: 6,6 km
Område: 10,02 km²
Bredde: 2,3 km
Vanndybde: 88 m på dypeste
Omkrets: 22,63 km
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SAMSJØEN OG KRÅKFJELLET  FRILUFT
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KORTREIST
KATASTROFE
TEKST: GRO JOHANSSON
FOTO: VIGDIS MONSEN

Alle skal på tur om dagen. I nærmarka. Med sovepose og hengekøye 
og mobiltelefon så vi kan fortelle alle at #natureneråpen. Åpen, 
ja bevares. Trivelig, ikke alltid. Noen turer gjør seg best som gode 
historier i ettertid.

1
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Med koronaen snikende rundt på alle kanter 
har turfolket (meg selv iberegnet) villig lagt ut 
inspirerende bilder på Insta for å få folk opp fra 
sofaen, ut av døra og inn i skogen. Noen oppfordrer 
til å prøve nye stier, andre til overnatting i 
hengekøye. Alle forteller om gleden ved å være ute, 
om at det egentlig er dette vi er skapt for, om at 
alle mennesker har et iboende behov for å være i ett 
med naturen, bare de kjenner godt nok etter. Alt 
framstilles positivt, som om nøkkelen til en lykkelig 
tilværelse med hjemmekontor og hjemmeskole og 
egentrening og kanskje karantene, finnes i naturen. 
Bare vi kommer oss ut, blir alt bra.

Men tur er ikke alltid gøy. Skogen er ikke alltid 
harmonisk, idyllisk og hyggelig. Naturens mørkere 
sider får lite oppmerksomhet om dagen, det er som 
om turfolket helt glemmer å fortelle at det også 
finnes flått, myrer å plumpe i, mangel på teltplass, 

altfor tunge sekker og reinskinn som sklir ut fra 
sekken og forårsaker manngard og leteaksjoner. 
Gjerne alt på samme tur. Det er på tide noen 
tar ansvar for å fortelle at tur ikke alltid er helt 
fantastisk.

MURPHYS TURLOV
Jeg tror kanskje at salig Murphy (han med loven 
om at alt som kan gå galt, vil gå galt, og på verst 
tenkelige tidspunkt) hadde et par paragrafer om 
tur på blokka da han utarbeidet tesen sin. En slik 
paragraf kunne lyde: «Dersom en turgåer først 
skal gå på trynet i en kvisthaug i et hogstfelt, vil 
det være med oppimot 30 kg på ryggen og etter 
å ha lett i timevis etter en passende teltplass og 
glemt å spise og drikke slik at humøret er på 
bånn. I tillegg vil nevnte turgåer ha en sterk hund 
(med velutviklet gjeterinstinkt) festet rundt livet. 
Hunden vil ha fem kilos kløvsekk, og den vil være 
hysterisk opptatt av å samle flokken og derfor 
rykke til akkurat idet turgåeren løfter foten og 
fester den under en tverrgående grein.» Murphy 
ville ha gnidd seg i hendene og mumlet «Hva var 
det jeg sa.» Sannsynligvis ville han også hatt en 
paragraf om at det ved enhver perfekt leirplass vil 
ligge en andemor på egg. Og kanskje er det her det 
hele ville ha startet.

ORRFUGLLEIK, IDYLL OG BLODSLIT
Det er nemlig slik at ender på egg har førsteretten 
til leirplasser. Dermed må man finne et nytt sted, 
selv om sekken er blytung og blodsukkernivået 
tilsvarende lavt. Men visse hensyn må tas når følget 
består av seks personligheter hvorav tre er nokså 
store hunder, så leiren ble flyttet. Å våkne opp til 
orrfuglleik, hegreskrik og primuskaffe gjør likevel 
at det er verd å bære på tunge sekker litt lenger 
enn beregnet. Samtidig kan det hende at fornuftige 
mennesker ville ha gått for litt lettere turkos. Det 
ville vi også hvis vi hadde visst hva dag to skulle 
by på.

Vi var ved godt mot om morgenen. Vi hadde 
dagen for oss og var spente på det neste tjernet, 
hvor vi ventet å finne idyllisk leirplass. Sekkene 
var også spente. Godt fastspente, med nærmere 30 

1. FALL: Dersom en turgåer først skal gå 
på trynet i en kvisthaug i et hogstfelt, vil 
det være med oppimot 30 kg på ryggen. 
Salig Murphy gnir seg i hendene og 
mumler «hva var det jeg sa?»

2. BRATT: Ingen av oss kunne huske at 
det var så mange bratte bakker i denne 
skauen! Muligens fordi vi aldri har gått der 
med så tunge sekker før… Murphy kunne 
ha føyd til et par punkter her, om bratte 
nedoverbakker, tung sekk, hund som 
trekker, balansepunkt og vonde knær.

2
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kilo i hver. Uansett hvor kort man skal gå, er det 
ikke behagelig å ha så mange kilo på ryggen. Særlig 
ikke når stien byr på langt flere bratte bakker enn 
man husker fra forrige tur. Men å telte ved de mest 
brukte stiene, var ikke aktuelt. Turvante folk ble 
tross alt oppfordret til å prøve ut områder utenfor 
de mest populære beitemarkene. Kikke på kartet 
og ut-appen og la seg inspirere.

Kartet vi hadde, viste seg å ikke være helt 
optimalt, men vi burde muligens ha lagt merke 
til myra omkring Forventet Idyllisk Leirplass. 
Muligens. Det vi ikke kunne lagt merke til, var 
alle granplantasjene. Og de gamle traktorveiene. 
De gikk på kryss og tvers over en skogkledd og lite 
oversiktlig ås og stemte overhode ikke med kartet 
– verken det vi hadde kjøpt i butikken eller det 
som med tid og stunder kom til syne på ut-appen. 
Salig Murphy ville himlet med øynene og lurt på 
hva vi egentlig tenkte på. Naturligvis møter man 
på forhistoriske traktorveier og granplantasjer når 
man er på tur i områdene rundt Vansjø i Østfold. 
Tross alt har det vært skogsdrift og tømmerhogst 
og fløting i disse trakter i hundrevis av år. Og på 
min farfars tid fikk man det for seg at planting av 
gran var et strålende tiltak for å sikre framtidig 
skogbruk. Gran(n)ene ble plantet såpass tett at 
verken sollys eller gps-signaler slipper gjennom 
kronene, og nærmere bakken stikker småkvistene 
ut som ilske pinnsvin med den lumske hensikt 
å punktere soveposer som er festet på utsiden av 
sekker. Hvis de ikke lykkes med det, har de gjerne 

bedre hell med å røske reinskinn og liggeunderlag 
ut av posisjon så de sakte og sikkert glir ut under 
lokket og forsvinner i skogbunnen. Men det 
kommer vi tilbake til.

Humøret og moralen sank, omvendt 
proporsjonalt med antall oppoverbakker og 
grankratt. Noen mennesker liker å slite med sånt. 
De snakker om hvor deilig det er å kjenne at 
kroppen funker, om mestringsfølelsen på toppen 
av bakken, om at det er sunt å presse seg litt og at 
man klarer mer enn man tror. Hvor det da blir av 
turgleden, er et godt spørsmål. Og mestringsfølelse? 
Den kan de i første omgang spidde på en grankvist.

DEN PERFEKTE LEIRPLASSEN
Målet kom omsider til syne mellom trærne. 
Glitrende, idyllisk, vakkert, forlokkende. Vel å 
merke hvis man skulle slumpe til å være en frosk 
eller en vadefugl. For når man oppsøker stier 
utenfor allfarvei, er det lurt å forhøre seg med 
folk som har vært der før. Fine spørsmål å stille 
er: – Er det mye myr rundt tjernet? – Går det an å 
krysse bekken som kommer nordfra, eller må man 
beregne en times ekstra gange for å finne et passende 
vadested? – Kan man telte på fjellknausene, eller er 
det bare stein der og kanskje 1,5 cm mose å feste 
teltpluggene i?

 – Må vi gå gjennom tett granskog med mengder 
av stikkende smågreiner i et par timer?

En annen variant er naturligvis å finne ut av 
dette på egen hånd. Fullt mulig. Ikke å anbefale. 

1 2
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Etter å ha testet ut nettopp denne andre varianten, 
fant bakerste turdeltaker ut at både reinskinn 
og liggeunderlag var forsvunnet som følge av 
utagerende vandring gjennom tett kratt, og vi satte 
i gang en resultatløs leteaksjon. Med lavtflygende 
moral og blodsukker på sparebluss veltet vi oss 
over det allerede omtalte ahogstfeltet (som heller 
ikke var avmerket på kartet) og bestemte at nok var 
nok. Rett til venstre for noe som viste seg å være 
en sti, fant vi en liten høyde med myk mose og 
tenkte at bedre blir det ikke. Fullmånen spionerte 
bak høyreiste furuer, og foran oss forsvant sola bak 
enda høyere granskog fra farfars tid.

DEN STORE FORSKJELLEN
I etterkant av slike turer, kan vi skille ut to 
mennesketyper. Kategori 1: De som aldri i sine 
levedager vil finne på å feste et telt til ryggsekken 
igjen, men jubler over fortauskafeer og tilrettelagte 
turstier med småfuglesang. Kategori 2: De som 
tenker at dette var jaggu litt av en erfaring og her er 
det mye å lære til neste gang vi skal ut med telt i det 
området. Og dette blir i det minste en god historie.

Når alle i turfølget tilhører kategori 2, skal 
det ikke mer til enn en myk teltplass, litt mat på 
primusen og et ørlite glass rødvin før moralen, 
humøret, motet og blodsukkeret er på vei mot 
nye høyder. Etter en god natts søvn og en siste 
vandringsdag i påskesol, var alle enige om at 
det hadde vært en fin tur. Kan hende det følger 
en diagnose med til denne kategorien. Iallfall 

fulgte det med en ny leteaksjon, to dager senere, 
i strålende vær og med avsindig mye lettere sekk. 
Reinskinnet og liggeunderlaget lå og ventet femten 
meter bortenfor der vi avsluttet søket sist, og utstyr 
og eier ble lykkelig gjenforent. Og alle var enige 
om at tjernet som lå midt i myra og huset både 
ender og froskeegg, var enda penere når vi ikke 
skulle sove oppi en mosedott på oversiden av et 
hogstfelt i nærheten.

NATUREN ER BEST PÅ INSTA
Moralen er at det er lov å synes at naturen er best på 
Insta. Ikke alle trenger å sette reinskinn, vennskap 
og ekteskap på spill bare fordi Regjeringen og 
Turistforeningen hevder at det er sunt å være på 
tur. Det er helt innafor å nyte sola best i husveggen 
eller på kafé. Der unngår man både flått, huggorm 
og myr. 

Neste gang du ser et fantastisk bilde på Insta, 
av Idyllisk Leirplass med oppslått telt og putrende 
primus, så vit at bildet skjuler det viktigste. Det 
som burde ligge på Insta, er banningen mens 
man satte opp teltet, morratrynet etter en natt 
med prompende hund (som har mesket seg med 
myrvann) og hodet i nedoverbakke. Når det er 
sagt; det skal ikke mer til enn et par gode netter 
i egen seng, lykkelig gjenforening av reinskinn 
og eier, samt en dagstur uten tung sekk, før man 
tenker at jammen ble det en god historie ut av det, 
og alle er enige om at det var en fin tur!

1. MATPAUSE: 
Snart blir det mat 
til slitne vandrere!

2. VELSTAND: 
Det skal ikke mer 
til enn en myk 
teltplass, litt mat 
på primusen og et 
ørlite glass rødvin 
før moralen, 
humøret, motet 
og blodsukkeret 
er på vei mot nye 
høyder.

3. MISTET: 
Reinskinnet har 
havnet på de skrå 
bredder, men det 
var det ingen som 
oppdaget før det 
var for sent.

3
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VANDRING I
HØSTFARGER

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Dørålen er kanskje den mest brukte innfallsporten til det sentrale 
Rondanemassivet. En spektakulær dal som er blant de eldste 

landskapsformene vi har i Norge. Gravd og tæret ned av vann, vind og vær 
og istider gjennom 50 millioner år. Dalen er et viktig trekkområde for villrein.

Høstvanding i dette området er byr på spektakulær utsikt og fantastisk 
fargeprakt. 
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med 

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

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

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

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

Nå bosatt i Nittedal utenfor Oslo 
og arbeider som avdelingsleder 

ved elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.

NETTSIDE: WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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FOTOGALLERIET  FRILUFT

FØRSTE SNØFALL: Startpunkt for min 
lille høstvandring i Rondane nord er fra 
Grimsdalen i Folldal. Turen starter med 
praktfull utsikt inn mot Smedene. På 
toppene ligger allerede høstens første 
snøfall.
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FARGESPILL: Innover Dørålen 
går vandringen i mosekledd 

morenelandskap. Grusavsetninger 
og spor etter smeltevannselver ved 

slutten av siste istid skaper magiske 
formasjoner som blir helt praktfulle i 

høstens fargespill.
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DØRÅLEN: Turen går gjennom skog 
med spektakulær fargeprakt. Rundt 

hver et tre og knaus blir det stopp for 
å nyte roen og skjønnheten. Første del 

av turen går opp fra Grimsdalen og 
innover mot praktfulle Dørålen. Et sted 

som sannsynligvis er en av Norges 
mest fotograferte landskap på høsten. 
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TEKST OG FOTO: SVEIN BLÅLID

Tiden går fort, og jeg har hatt fine turer i to nye fylker. 
I mai var jeg i Vestfold og Telemark, og i juni i Møre og 
Romsdal. I begge fylkene var jeg heldig med været!

1

På denne tiden var det trolig og fint å gå i Ula, 
Stavern, Nevlunghavn og Helgeroa.

På en 2-dagers tur nordvest for Høyjord, var jeg 
innom et bjørnehi jeg fant for over 45 år siden, 
og overnattet i hengekøye på toppen av Brånafjell.

På tur i det som var Telemark ble det turer 
langs mange fine innsjøer og oppom noen mindre 
topper, som Griseryggen. Fin utsikt derfra!

MØRE OG ROMSDAL
Jeg hadde noen fantastiske dager i Møre og 
Romsdal i juli. Mitt første stopp ble i Sæbø. Her 
hadde jeg flere turer i fjellene som omkranser 
denne flotte bygda ved Hjørundfjorden. Derfra 
dro jeg ut til Flø, et værhardt sted ute ved kysten. 
Fra Roppehornet hadde jeg fin utsikt utover havet.
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VESTFOLD OG TELEMARK
Jeg har bodd i Oslo i mange år, men er oppvokst 
i Sandefjord. Derfor var det naturlig at jeg hadde 
min basecamp der, nærmere bestemt under noen 
trær i enden av hagen til min søster og svoger. 

Med det som utgangspunkt hadde jeg fine turer. 
Gaustatoppen er kanskje det mest kjente turmålet 
i dette fylket. Der har jeg vært flere ganger, senest 
for tre år siden.  

Den første turen ble en Topp-10 tur rundt 
Sandefjord. Ikke høye toppene, men man trenger 
ikke mange høydemeter der for å få en fantastisk 
utsikt.Det ble også en tur langs den fine kysten. 
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SVEIN BLÅLID
Svein Blålid (64) 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.BLOGFA
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1. Fin utsikt ned mot Flø og utover havet.

2. Mye snø i fjellet i år, og skikkelig liv i elvene.

3. Klar for frokost i basecampen.

Når jeg var i dette fylket, måtte jeg en tur ut til 
øyene Grip og Ona. Det var fint å gå mellom de 
gamle, godt bevarte husene på disse øyene.

På slutten av turen var jeg noen dager i Isfjorden. 
Det var virkelig liv i elva på vei opp til Litlehesten. 
Det lå fortsatt mye snø i fjellene som smeltet i det 
varme været.

Måtte også en tur opp til den idylliske 
Loftskarsætra.  

Det var skikkelig sommertemperatur disse 
dagene i dette fylket, som er kjent for sine høye og 
skarpe fjell, fine fjorder og fine kyst.

Nå er jeg klar for Nordland fylke i juli og 
Innlandet i august, to spennende turfylker! 
Mer om de turene i neste utgave av magasinet 
Friluftsliv.

2
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Norske forbrukere har betalt 50 øre ekstra 
for plastbæreposene i over to år, og bygd 
Handelens Miljøfond opp til Norges største 
private miljøfond. Fondet støtter arbeid 
som bidrar til å løse miljøproblemene 
plasten skaper, og har allerede delt ut 
over 260 millioner kroner til ulike rydde-, 
innovasjons- og forskningsprosjekter. I 
dag lyser fondet ut over 100 millioner 
kroner til nye ideer og prosjekter.
  – Plast er nyttig, men skaper også 
store problemer for natur og klima. Vi er 
på etterskudd. Vi må få fart på arbeidet 
med å ta plasten ut av naturen og inn 
i et bærekraftig kretsløp, sier leder i 
Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson.
  – Penger løser ikke alt, men pengene fra 
Handelens Miljøfond gjør at mange flere 
kan gjøre mye mer. Vi støtter frivillige og 
proffe, forskere og næringsliv som rydder 
plast, mobiliserer folk, utvikler teknologi, 
studerer effekter på natur og klima og 
øker samfunnets oppmerksomhet om 
plast og miljø. Årets utlysning er vår hittil 
største og er rettet mot temaene som 
trenger mest innsats, sier Hansson.

PENSUM

 100 MILLIONER 
 KRONER TIL NYE 
 LØSNINGER FOR 
 MILJØ OG PLAST

Leder i Handelens Miljøfond, 
Rasmus Hansson.

DETTE KAN DU SØKE STØTTE TIL
Handelens Miljøfond får inn 50 øre per 
plastbærepose som norske forbrukere 
kjøper fra fondets medlemmer. Pengene 
er øremerket miljøtiltak som bidrar til å 
oppfylle fondets hovedformål; redusere 
plastforsøpling, øke plastgjenvinning og 
redusere forbruket av plastbæreposer. 
Handelens Miljøfond lyser nå ut over 100 
millioner kroner, fordelt på 6 kategorier:

1: Frivillig rydding og forebyggende 
tiltak mot plastforsøpling: Opp til 25 
millioner kroner til rydding og initiativer 
med stort potensiale til å forebygge 
plastforsøpling.

2: Teknologi for et renere hav: Opp 
til 23 millioner kroner til innovasjoner 
og teknologier som sikrer mer effektiv 
rydding av elver, havner og havbunn og 
som kan stoppe tap av fiskeredskaper.

3: Redusere plastforbruket: Opp til 
10 millioner kroner til utvikling av mer 
miljøvennlige alternativer til kortlivet plast 
og nye forretningsmodeller som bidrar til 
redusert plastforbruk.

4: Bedre plasthåndtering internasjonalt: 
Opp til 25 millioner kroner til prosjekter 
og samarbeid i utviklingsland med store 
plastproblemer og små ressurser.

5: Økt bruk av resirkulert plast: Opp til 
20 millioner kroner til aktører som vil ta i 
bruk mer resirkulert plast.

6: Kunnskap om plast og miljø: Opp til 
5 millioner kroner til kunnskapsprosjekter 
som bidrar til å dekke kunnskapshull 
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På skogstur med niesa mi var hun ikke særlig imponert 
av mitt valg av mat, hun mente at grønnkål var verken 
barnevennlig eller turmat. Om man kvalifiserer som 
barn når man har passert 20 er en annen sak. 

Men med grønnkålen sitt høye innhold av vitaminer 
og mineraler samt at den er lett i vekt og bra for magen, 
så synes jeg grønnkål er utmerket turmat.

Det var med full skepsis og rynk på nesa hun fylte 
wrapsen sin, men skepsisen forsvant fort. Det var jo 
godt! 

Jeg lagde to ulike typer fyll, begge med grønnkål som 
hovedingrediens. Begge oppskriftene passer til to store 
wraps. Orker du bare èn, pakk inn den andre og ha den 
som kveldsmat.

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

TRUDEWITZELL.NO TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

GO’BITEN

GRØNNKÅLwraps
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MED GRØNNKÅL 
OG SOPP 

MED 
GRØNNKÅL 

OG HUMMUS

Kutt opp purreløk, sjalottløk, sopp og 
stek dette sammen i noen minutter i en 
god dæsj med smør. Legg dette til side 
på en tallerken og ha den oppskjærte 
grønnkålen i panna. Tilsett litt vann når 
panna er supervarm, slik at grønnkålen 
dampes. Når grønnkålen har “falt 
sammen” tilsettes den stekte løken og 
sopp, fres dette sammen før du smuldrer 
over fetaost. Da er det bare å fordele 
fyllet i to store wraps.

Dette er en litt forenklet hummus, den blir enda bedre 
med tahini og en god dæsj olivenolje men den er god uten 
også. Hell vannet av kikertene og ha de over i en kopp. 
Skvis over en halv sitron, tilsett spisskummen og salt, mos 
deretter dette sammen med en gaffel. Dette skal bare 
grovmoses. Hakk opp hvitløk og fres det i stekepanna i 
en dæsj med smør. Tilsett kuttet paprika, stek dette under 
omrøring i et par minutter før du tilsetter den oppskjærte 
grønnkålen.  Skvis over resten av sitronen og stek til 
grønnkålen faller sammen. Da tilsetter du den ferdiglagde 
hummusen, rører godt rundt og steker dette sammen til 
alt er varmt. Da er det bare å fylle to store wraps.

• 1 liten purreløk
• 2 sjalottløk
• 100 gram grønnkål
• 100 gram sopp,    

gjerne kantareller
• 50 gram fetaost 
• Smør
• 2 ss vann

GO’BITEN  PENSUM

• Med hummus blir denne wrapsen fylt med enda flere 
proteiner.

• 2 fedd hvitløk
• 100 gram grønnkål
• 1 paprika
• En halv sitron
• Smør
HUMMUS
• 1 pk ferdigkokte kikerter
• En halv sitron
• 3 ts spisskummen
• En klype salt
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BUSHCRAFT 
OG/ELLER 
FRILUFTSLIV
TEKST: ALEXANDER TERØY
FOTO: BJØRN A. ESAISSEN I FRILUFTSLIV 

Min samboer får helt spader når hun 
hører det. Ordet «bushcraft». Hun blir rett 
og slett provosert når jeg bruker det. – 
Hva i alle dager er galt med «friluftsliv»?
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begrepet har økt voldsomt i popularitet. Hva er bushcraft, 
trenger vi dette ordet, og hva skiller det fra friluftsliv?

Bushcraft er kunnskap og ferdigheter for overlevelse i 
villmarken. Begrepet bushcraft ble ikke oppfunnet, men 
popularisert på den sørlige halvkule av jorden av en mann 
som heter Les Hiddins, en offiser i den australske hæren, om 
ferdigheter brukt i «bush country» i Australia. Samtidig gjorde 
en Polsk-Kanadier som heter Mors Kochansky begrepet 
kjent på den nordlige halvkule, i Canada, med henvisninger 
til tilsvarende ferdigheter i Australia, men da brukt om 
overlevelse i det Borealske skogbeltet som omkranser den 
nordlige del av den nordlige halvkule. 

Men grunnen til at mange bruker begrepet i Norge i dag, 
er nok at det har blitt mer allment kjent gjennom tv-
programmer med blant annet Ray Mears og Les Stroud. 
Bushcraft omhandler ikke bare det å overleve, men å trives 
ute i naturen. Ferdigheter inkluderer jakt, fiske, sanking av 
ville vekster som sopp og bær, bygging av skjul, lage ild/bål, 
navigasjon uten moderne hjelpemidler, bruk av kniv og øks, 
hvordan finne vann, tradisjonelt håndverk som treskjæring 
og tilvirking av tau av naturlige materialer, sporing, og mer. 
Alt det som jeg har nevnt over vil de fleste nordmenn si går 
under friluftsliv.

Men friluftsliv er samtidig så mye, mye mer. Jeg tror ikke 
jeg ytrer meg veldig konservativt om jeg inkluderer følgende 
aktiviteter under friluftslivet; tur i skog og mark (og i 
parken), fjelltur, skitur, topptur med ski eller brett, stisykling, 
elvepadling, havpadling, seiling, packrafting, båttur, klatring, 
dykking, paragliding, speedflying, osv. Så hvor er koplingen? 
Når en skal på topptur eller legger ut på en skiekspedisjon sier 
man ikke; – jeg skal ut og drive med friluftsliv. Når man skal 
på jakt eller legger i vei mot favorittvannet med fluestanga i 
hånda sier man ikke; –  jeg skal ut og drive med friluftsliv. 
Når forsvarets spesialkommando skal lære overlevelse kaller 
de det ikke friluftsliv. På samme måte vil en ikke si; –  jeg skal 
ut og drive med bushcraft, om en da ikke går ut for å trene 
på spesifikke ferdigheter relatert til dette. Bushcraft er en del 
av friluftslivet. Det er ferdigheter og kunnskap som en bruker 
mer eller mindre aktivt når en er ute og gjør en eller annen 
aktivitet i «naturomgivelser».
Hvert år går min far ut i skogen med flettekurv, flanellskjorte 
fra Fjellreven og Gore-Tex bukse etter kantareller, skogens gull. 
Om jeg sa til han at han drev med bushcraft ville han nok sett 
rart på meg. Jeg tror helt ærlig han ikke vet hva det er. Men 
det han gjør er å videreføre ferdigheter som går mange tusen 
år tilbake i tid. Hadde han gjort ett søk på Instagram ville det 

Det er noe med dette ordet som trigger henne på en måte jeg 
ikke helt forstår. Hele sitt voksne liv har hun vært interessert 
i friluftsliv og det å tilbringe tid ute. I Nord-Norge da barna 
var små tok hun dem med på telttur både sommer og vinter, 
helt alene. Puppen inneholdt mat til den minste, og en god og 
varm dobbeltsovepose holdt dem behagelig varme. Å samles 
rundt bålet er en selvfølge. Friluftslivet sitter i blodet hennes, 
slik det gjør med mange her i landet, og i mange andre land 
også for den saks skyld. Så dukket det opp ett nytt begrep 
blant friluftinteresserte nordmenn for noen år siden, og dette 

BUSHCRAFT ELLER FRILUFTSLIV  FRILUFT

FRILUFTSLIV: Å bo i telt om vinteren 
handler om å ha det best mulig utendørs 
under tøffe forhold. 
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kommet opp menn med veltrimmede barter og skjegg, pipe, 
og en pen utstyrsgarderobe med nøye utvalgte produkter. Det 
at en mer urban livsstil gir utslag i en moderne tolkning av 
bushcraft med tilhørende utstyrsfokus skal jeg ikke gå inn 
på her, det får bli til en annen gang. Hvilket ord en velger å 
bruke om denne delen av friluftslivet er av mindre betydning, 
men personlig ser jeg meningen i å kunne nyansere mellom 
et generelt friluftsliv og spesifikke ferdigheter tilknyttet dette. 
Jeg forstår min samboers indignasjon over at et fjolleord 
som bushcraft skal finne veien inn i det norske friluftslivet 
og nordmenns ordforråd. Kanskje vi skulle lage et norsk 
ord. Naturhåndverk er en ganske direkte oversettelse fra det 
engelske ordet. Villmarksferdigheter er et annet. Om du 
velger å ta i bruk ett eller ingen av disse ordene, så spiller det 
liten rolle, ferdighetene lever uansett videre, og det er vel det 
viktigste. 

LEIRLIV: Å samle kvister og ved til bållaging, oppsett av 
gapahuk eller oppheng av presenning, sanking av sopp og 

bær, fange fisk til middag, rigging av soveplass med myk 
mose som underlag, matlaging på bål og andre nødvendige 

gjøremål i leiren… Er det friluftsliv? Eller er det bushcraft? 

PENSUM  BUSHCRAFT ELLER FRILUFTSLIV
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ANNONSER

1750Lumen

HP30R
Veiledende pris 1499,-

Importør: Teno Astro AS

HM65R
1400Lumen

Veiledende pris 999,-

“BEST AV DE BILLIGE”
DINSIDE.NO MARS 2019

“BEST I TEST”
DINSIDE.NO MARS 2019

Via Ferrata Tjøme

viaferratanorge.no.
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PENSUM  RINGMERKING AV UGLER

UTENFOR: Ute av fuglekassen for 
første gang. Den lurer kanskje på 
hvilke underlige skapninger vi er.
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Når vi beveger oss innover i skogen, oppstår en følelse av 
spenning. Vi går sakte og mest mulig lydløst, og snakker 
lavmælt til hverandre. Det minner om da vi som unger 
lekte cowboy og indianer. Spenningen skyldes sjansen for å 
bli angrepet av ei illsint uglemor, og hun er ikke til å spøke 
med. Nebb og klør er sylskarpe, og uglemor sikter gjerne 
på hodet når hun kommer stupende på lydløse vinger 
gjennom løvverket. Det er ikke fritt for at adrenalinet 
stiger ved tanken på et mulig uglemor-angrep.

UT AV KASSEN KOMMER EN GRÅ SKYGGE
Roger Wingan kommenterer lavmælt at det er helt 
naturlig at uglemor vil beskytte ungene sine. Han har 
også lang erfaring i ugleangrep, og har hatt fugler som 
hobby siden oppveksten. I løpet av en sesong merker de 
15 – 20 ugleunger. Egentlig er det unødvendig å være så 
stille og forsiktig, det blir bare slik av seg selv. Om ungene 
skal kunne merkes, må jo uglemor ut av kassen. Om hun 
venter med å fly ut til vi kommer bort til kassen, har vi 
kontroll på henne. Og det er nettopp det som skjer. Ut av 
kassen kommer en grå skygge som forsvinner på lydløse 
vinger blant greiner og løv innover i skogen.

RINGMERKING AV UGLER  PENSUM

MED BLANKE RINGER I 

UGLESKOGEN
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Kattugleungen ser rett og slett komiske ut, 
der den sitter på ei grein og myser i undring 
mot oss tobeinte. Ikke så rart om den er 
forundret, dette er første gangen den ser 
verden utenfor veggene i fuglekassa.
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PUTTES I EN TØYPOSE
Roger tar på seg sikkerhetsutstyr. Ei skinnhette på hodet og 
beskyttelsesbriller. Han ligner en gladiator, eller kanskje ei 
stor ugle, tenker jeg. Med en bestemt bevegelse stikker han 
handa inn i fuglekassen. Ut av kassen kommer en merkelig 
skapning med et komisk utseende og viftende «uferdige» 
vinger. Den «knepper» med nebbet, og ser på Roger med 
et undrende blikk. Det er jo ikke noe rart, det er første 
gangen den ser noe som befinner seg utenfor kassen. 
Denne ungen, pluss to til, blir puttet i tøyposer. Så er det 
klart for ringmerking, men ikke bare det. Ungene skal 
veies, og fjær og vinger skal måles. Dette blir omhyggelig 
notert ned i ei bok. Ungene som venter på tur, blir plassert 
på ei grein. Der sitter de helt rolig og virker lite interessert 
i hva som foregår. Mest av alt ligner de på kosedyr.

UGLEUNGENE HAR FÅTT RINGER
Det er om å gjøre at prosessen med merking går så raskt 
som mulig. Ungene og uglemor skal tilbake i kassen så 
hurtig som mulig. Ungene er etter kort tid forsynt med 
blanke ringer tilpasset ugler. Ringene gir ved gjenfunn 
opplysninger om hvor uglene er merket. Når vi fjerner 
oss, vil uglemor også være på plass ganske snart. Vi tasser 
tilbake hvor vi kom ifra, og legger den mørke og litt 
mystiske ugleskogen bak oss. Ugleungene har fått ringer, 
og vi en fin og spennende naturopplevelse.

PENSUM  RINGMERKING AV UGLER

2

1
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1. TØYPOSE: Ugleungene legges i 
en tøypose, både for at de skal være 
rolige og lettere å transportere ned 
fra treet.

2. VARSOMT: Merkingen må gjøres 
riktig for at ringen ikke skal være til 
ulempe for fuglen.

3. LISENS: Det kreves lisens for å 
drive med ringmerking. Roger Wingan 
har siden 1983 ringmerket utallige 
ugler og andre fuglearter.

3

ANNONSER
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PENSUM  KRONIKK

SKREKKEKSEMPEL: Et hus dekket av downlights 
og uplights umuliggjør det vakre synet av en 
tindrende klar og skarp stjernehimmel. I denne 
dalen trengte de ikke gatebelysning.
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KRONIKK  PENSUM

VI TRENGER Å SE 
STJERNEHIMMELEN

TEKST: KJETIL FOLDE
ILLUSTRASJONSFOTO: FRILUFTSLIV

Snart ser ikke 70 prosent av Norges befolkning stjernehimmelen grunnet kunstig lys. Døgnet 
rundt bader vi i dette kunstige lyset fra reklameskilt, gatelykter og hus. En del hytteeiere lar 

utelampa stå på, selv når hytta står tom.

I følge NASA øker det de kaller lysforurensing 
med faretruende fart. Stedene der du kan se 
en naturlig stjernehimmel blir stadig færre 
og færre. Det er lett å tro at dette ikke har 
noen betydning, men det har det, både for 
mennesket og naturen.

Glødelampen, en fin oppfinnelse på mange 
måter, reduserte folks søvnlengde med 1 
og en halv time den gangen den ble vanlig i 
hus og hjem. Dagens LED-lys i mobiler, og 
andre typer skjermer, sender signaler rett inn 
i hjernen vår som varsler at det slettes ikke 
er natt, men at det er dag! Lyset stanser vårt 
«mørkehormon» melatonin, et hormon som er 
nødvendig for å få en naturlig søvn.

Søvnproblemer er et tiltagende helseproblem 
over hele verden, ikke minst blant den yngre 
delen av befolkningen.

Det er lett å glemme at mennesket er et 
subtropisk dagdyr som trenger både lys og 
mørke.  Det er ikke mange tusen år siden 
mennesket temmet ilden.  Det er noen få 
tusen år siden oljelampen kom i bruk, og bare 
litt over 100 år siden (1916) at glødelampen 
begynte å bli masseprodusert i Norge.

En filosofisk betraktning opp imot det 
vitenskapelige kan være vårt forhold til 
himmelen. Dette blå taket som har gitt 
menneskeheten så mange ideer og forklaringer 
på de viktigste spørsmålene i livene til 
menneskene i svært lang tid. Mister vi noe av 
oss selv, noe av det opprinnelig ved at så mye 
av det naturlige svinner bort grunnet det vi ser 
på som store fremskritt?

Naturen merker også endringen takket være 
kunstig lys. Millioner av insekter flyr mot lyset 
- dette fordi de tror det er månen. Insektene 
dør i milliontall. Forskning viser at kunstig 

lys påvirker små organismer i Arktis, noe som 
igjen kan endre økosystemer og næringskjeder 
- med større negativ rekkevidde enn det vi liker 
å tenke over. Noen arter er bedre tilpasset flere 
typer (nye) lys, andre ikke. Konsekvensen av 
dette kan være at vi forsterker den ubalansen vi 
ser i en rekke økosystemer.

I land som Frankrike, Slovenia, Italia og deler 
av Spania har myndighetene begynt å regulere 
kunstig lys gjennom lover som regulerer 
omfanget av lys, dets vinkel og tidspunkt det 
skal være på.

I naturlandet Norge er det ingen regulering. 
Landet som er hjemstedet for det spektakulære 
nordlyset, og berømte himmelfenomener 
som det i Hessdalen, har ingen tiltak mot 
lysforurensing, selv om lysforurensing er en del 
av forurensingsloven, som ble vedtatt i 1981.

En annen side ved saken er selvsagt 
energiforbruket.  Inn i det grønne skiftet 
vil noe av det enkleste kanskje være å bruke 
mindre lys ved hjelp av sensorer, eller at vi rett 
og slett bruker mindre kunstig lys i fremtiden. 

Naturen, og menneskene, har lite på tape 
ved å bruke mindre kunstig lys. Det gir bedre 
søvn og helse, forvirrer naturen betydelig 
mindre, skaper bedre balanse i økosystemer 
og næringskjeder - og støtter også opp under 
jordens egenart. Den blå planeten er ikke 
bare blå takket være alle havene, men også 
det uendelige himmelhvelvet vi i alle tider har 
undret oss over.

I en verden som både trenger og etterspør 
mindre lys, vil det å sørge for mindre kunstig 
belysning i fremtiden være en vinn-vinn-
situasjon. 
Kilde: Basert på kronikken «Redd 
stjernehimmelen» på NRK Ytring. 
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Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for  
Lindesnesregionen 
www.iflir.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

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

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

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

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

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

samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 

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

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

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Høsten er tida for det høstingsbaserte friluftslivet. Sopp- og bærplukking 
for noen – jakt som årets høydepunkt for andre. Etter hvert turer i skarp 
høstluft, og forventninger om en vinter med stabilt skiføre. For politikere 
i kommunestyrer, i fylkesting og på Stortinget, er høsten også tid for 
budsjettbehandling. Her bestemmes hvor mye ressurser vi skal bruke 
på å ta vare naturen og fremme friluftsliv. Jeg kjenner ikke innholdet i 
statsbudsjettet som regjeringa skal legge fram. Men er rimelig sikker på at 
klima- og miljøminister Rotevatn har fått ei samla regjering med på noe 
sånt som dette:

Regjeringa har gjennom koronapandemien merket seg den enorme 
betydningen friluftsliv har for befolkningens helse og trivsel. På den 
bakgrunn legger regjeringa fram et budsjett med en markert økning 
i bevilgningene til friluftslivsformål. En dobling av midlene kan synes i 
overkant offensivt. Regjeringa vil imidlertid påpeke at utgangspunktet 
er relativt lavt, slik at en fordobling kun innebærer i størrelsesorden 200 
millioner. Regjeringa bygger også forslaget på faglige utredninger som 
tilsier at styrking av friluftslivsbudsjettet vil gi betydelige innsparinger på 
framtidige helsebudsjetter. Forslaget er forankret i Friluftslivsmeldinga 
og Folkehelsemeldinga, og regjeringas handlingsplaner for oppfølging av 
disse.

Regjeringa vil, med de nevnte erfaringene av friluftslivets betydning ved 
nedstenging av samfunnet, særlig prioritere styrking av nærfriluftslivet. Det 
innebærer prioritering av midler til bl.a. sikring av nærfriluftsområder og 
turutgangspunkt, tilrettelegging av turveger og bygging av flere toaletter. 
Forvaltningen av områder, herunder skjærgårdstjenesten, vil bli styrka. 
Videre vil regjeringa bidra til bedre informasjon om friluftsliv bl.a. 
gjennom et prosjekt for å oppdatere det offentlige kartgrunnlaget med 
stier og turruter og støtte til digital informasjon. De positive erfaringene 
fra økt bruk av uteundervisning vil bli brukt i videre utvikling av norsk 
skole. Regjeringa har særlig merka seg den innsatsen og det merarbeidet 
friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd har utført for å gi et best mulig 
friluftslivstilbud, og vil styrke driftstilskuddene til disse. Friluftslivets plass 
i det norske samfunnet er helt avhengig av innsatsen til organisasjonene.

Dersom dette – mot formodning, ikke skulle være regjeringas budsjett-
tekst 7. oktober, har våre fremste politikere to måneder til å rette opp før 
statsbudsjettet vedtas rett før jul. Turer i skarp høstluft stimulerer visjonær 
og klar tenking.

BUDSJETTHØSTEN 

2021
INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

SKAL FINNE ALTERNATIV 
Linda Landøy fortel at Bulandet skule held 
på med eit felles prosjekt med Fjordane 
Friluftsråd. Vi har plukka i lag med dei, 
og så skal dei vere med oss på skulen 
og ha ein såkalla «workshop». Då skal vi 
mellom anna sjå på kva vi kan gjere for å 
minske forbruket av plast.  Vi må begynne 
å tenke annleis – og sjå på alternativ til alt 
plastforbruket vårt.

RYDDEAKSJON PÅ 
VÆRLANDET OG BULANDET
TEKST: «ATILÅ»

Værlandet og Bulandet er eit av 
Noreg sine vestligaste øysamfunn med 
fastbuende.  Her har Linda Landøy rydda 
i 23 år og kjempa for havet i alle år. 
 – Det starta då eg flytta heim igjen til 
Værlandet i 1997. Eg hadde eigentleg 
ikkje gått så mykje i fjæra sidan eg var 
unge, men då såg eg kor gale det var blitt. 
Linda Landøy, er primus motor for 
strandrydding og ho minnes at ho sjølv 
var med på eit skuleprosjekt då ho gjekk 
i tredje klasse. 
 – Då fann vi mykje rekved og ein del 
sardinboksar i fjærene, men det var 
småtteri mot all plasten som ho og 
sambygdingane har plukka dei siste 20 
åra, seier Linda Landøy, som er rektor 
ved Bulandet skule.

Det er ikkje lenge sidan avfallet ho rydda 
på kysten vart rekna som næringsavfall – 
og det kosta mykje å få det fjerna. I dag er 
ho glad for at det er lagt meir til rette for 
strandrydding, men det har ikkje komt 
av seg sjølv.
 – På denne ryddeaksjonen fekk 30 personer 
rydda  3 viker i eit våtmarksområde der 
fugl hekkar i hekkesesongen. Den eine 
vika vart rydda for eit år sidan og det er 
like gale i år. Garn, tau, flottør fylt med 
kvikksølv, kanner, flasker you name it. 
Bjarte Engevik frå Fjordane Friluftsråd 
hjalp til med båten Fjordtrygg fra Solund 
og Landøy Fiskeoppdrett stilte opp med 
arbeidsbåt for å frakte avfallet frå Sørværet 
til kai ved Værlandet Fiskeredskap og i 
container. Det er krevjande å rydde på 
stader som dette – og det er fantastisk å 
sjå korleis alle samarbeider for ein reinare 
kyst! For ein dag! Seier Linda!

Linda Landøy har 
rydda i 23 år og 
kjempa for havet 
i alle år. Respekt!

På denne dagen hadde ho samla ei gruppe frivillege 
og engasjerte personar for å rydde i Sørværet – eit 

naturreservat kor ilandstigning er forbode fram til 1. august.
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

EN SVÆRT 
UVANLIG 
FRILUFTSLIVS-
BÅTSESONG 
I KORONAENS 
TEGN!

Et liten oppsummering fra en sør-vest.
Ryfylke Friluftsråd har et stort ansvar for 
Skjærgårdstjenesten i Ryfylke og på Nord-Jæren. 
Friluftsrådet rydder og legger til rette i skjærgården 
for båter, enten de drives av motor, vind eller årer noe 
vi har gjort i mer enn 40 år og publikum har gitt gode 
tilbakemeldinger på tilbudet. 

MYE BÅTER
Friluftsrådet var også optimistiske i starten av 2020 
og tenkte at nå skulle vi få en vår med mye båter på 
fjorden. Flere av de større tilretteleggingsprosjektene 
var planlagt ferdig til påske og forberedelsene til 
driftssesongen gikk for fullt. Så kom det gradvis nyheter 
om et spesielt smittsomt virus under utvikling i Kina. 
Samfunnet begynte å innføre smittetiltak og plutselig 
ble det Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og 
Helse- og omsorgsdepartementet som satte agendaen 
for hvordan vi skulle leve livet vårt. 
Nordmenn er kjent for å være svært lojale til 
offentlige anbefalinger og plutselig handlet det 
om hjemmekontor, fravær av kollektiv trafikk, 
begrensninger på feriereiser osv. Statsministeren 
kommenterte t.o.m. at i år måtte folk forberede seg 
på Norgesferie. 

EGNE TILTAK
Ryfylke Friluftsråd satte i verk egne bedriftsinterne 
tiltak, men var usikker på hva myndighetene ville 

anbefale for friluftslivet. Alle så at det ikke ville være 
ønskelig å stenge ned bl.a. mer enn 3.000 statlig 
sikrede friluftslivsområder, et høyt antall kommunale 
parkanlegg og badeplasser. Den største bekymringen 
handlet om to ting; 
1. Smittefare ved bruk av toaletter og andre 

tilrettelegginger.
2. Ukontrollert tilstrømning til de mest kjente 

friluftslivsområdene.   
Heldigvis fikk vi tidlig avklaring fra kommunelegene 
om at vi kunne følge ordinære rutiner, så lenge det 
ble utplassert håndsprit og sprit for egenvask av 
toaletter. Vi fikk avklart at det ikke var bilene på 
parkeringsplassen, eller båtene ved bryggene som 
var smittefarlige, det var menneskene om bord. 
Derfor handlet det om å overholde de samme 
smittevernreglene som i samfunnet ellers.

ERFARINGEN
Mye jobb, men toalettene er rene, miljøstasjonene blir 
tømt, strendene ryddet og folk har stort sett oppført 
seg fint, med unntak av enkelte uromomenter som 
ikke forstår eller aksepterer norsk friluftslivskultur. 
Muligheten til å ferdes i et godt tilrettelagt 
nærfriluftsliv har gjort det mulig for myndighetene 
å få aksept for relativt strenge smitteverntiltak. Vi 
håper på en smittefri høst og at vi nok en gang skal 
kunne sitte tett sammen rundt et leirbål uten å frykte 
naboens hoste.

Våren kom tidlig i 
mars og gav pent og, 
for årstiden, varmt 
vær. Ryfylke Friluftsråd 
har aldri tidligere hatt 
så mange båter i våre 
anlegg som i mai/
juni 2020. I juli ble det 
litt mindre besøk på 
grunn av mye nedbør. 
Til tross for enormt 
besøk har friluftsrådet 
hatt god kontroll.

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

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

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

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

Supertynn ullue i fineste merinoull fra Aclima. 
Veiledende pris er kr 299,-.

Så fort vi har registrert din innbetaling, sender vi deg nyeste 
utgave av magasinet og ei Aclima-lue.

F
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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

Forhandlere  
av fôr til  
hund og katt

BOZITA ROBUR

DOGGY OG DOGGY PROFESSIONAL

KATTY

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.

Tørrfôr for både livsnytere og aktive hunder.  
Når du velger hundemat fra Doggy kan du  
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.

Under navnet Doggy finner du tørrfôr  
med alt en hund behøver. Doggy Professional  
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.

Under navnet Katty finner du  
kattefôr for livsglade katter.  
Her finnes noe for enhver smak;  
fisk, kjøtt eller kylling.
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Kvalitetsfôr fra 
Skandinavias største produsent

Følg oss på Facebook
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PLANTEKULTURPRODUKTER

Vi har fagkompetansen du trenger for 
å optimalisere din planteproduksjon

Noresfôr tilbyr et stort utvalg innen: 

• Gjødsel
• Plantevern
• Såkorn/	såfrø

BESTILLING:
Ta	kontakt	med	din	
lokale	forhandler.

Se	www.norgesfor.no
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• Ensileringsmidler
• Kalk
• Øvrige	driftsmidler

For	komplett	oversikt	over	sortiment	og	
sortsomtaler	se	www.plantekultur.no
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Kvalitetsfôr fra
Skandinavias  
største produsent

ANNONSER
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

Nyheten VIRE er et smart og enkelt 
alternativ til primus og stormkjøkken. 
Med den nye brenneren kan du både 
holde varmen og koke mat uten bruk 
av gass, rødsprit eller annet drivstoff.

Utstyrsleverandøren Wee.no lanserer 
nå VIRE – en bærbar og vedfyrt 
brenner for camping-, jakt- eller 
fjellturen. Vedbrenneren – som 
sammenpakket er på størrelsen med 
et nettbrett – er bygget i robust stål og 
lett å ta med seg i sekken. VIRE fyres 
opp med kvist i den ene enden, og har 
plass til kanne, kjele eller stekepanne 
på «pipen» der varmen slipper ut. 

God gjennomtrekk gjør det enkelt 
både å fyre opp og regulere varmen i 
brenneren. VIRE er enkel å holde ren 
og har lang holdbarhet.
Med VIRE slipper man å bære med 
seg drivstoff – litt papir eller bark er 
alt du trenger for å få fyr i kvistene. 
Det gjør brenneren til det enkleste 
og mest miljøvennlige alternativet 
for turen i marka. VIRE leveres med 
lagringspose.

PRIS: 1.250,-
VEKT: 1,3 kilo
MER INFO: wee.no

– DEN VEDFYRTE PRIMUSEN
VIRE
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Friluftsliv tester turutstyr: Man trenger ikke være rakettforsker eller professor med alskens måleinstrumenter 
for å teste ut hvordan friluftsutstyr fungerer. Det holder lenge med konstruktive og målrettede arbeidsdøgn 
og uker ute på tur. Vi bruker tid i felt, sunt bondevett og mangeårig turerfaring som grunnlag for våre 
tester. Terningkast og karaktersystemer på utstyrstesting benytter vi ikke, men vi skriver hva som er bra 
og eventuelt mindre bra med utstyret vi har testet.

TEST AV 
UTSTYR

BESKRIVELSE: 
Hodelykt med tre styrker; 550, 130 og 30 
lumens. Brennetid 1t 45 min/ 8t/ 30t. Lyskjegle 
102 meter, vanntetthetsgradering; IPx4 (på en 
skala fra 0 til 9). Lading via magnetisk plate.

Jeg har vært borti flere hodelykt-varianter og 
har erfart at de har blitt mindre brukt enn jeg 
hadde trodd. Det har skyldes flere ting; en 
hadde for tungt batteri, en annen var for svak, 
enn tredje var så kraftig at den blendet alle, 
en fjerde tålte ikke regn og sludd. Så hvordan 
funker H17R?

OPPLEVELSE I BRUK:
Olight H17R wave er en videreutvikling av 
H17-modellen. Spesifikasjonene er omtrent de 
samme, men denne lades ved en magnetisk 
plate, dessuten har den fått en klips som 
holder strømkablene sammen.

Ladeplata er magnetisk og erstatter USB-
ladeporten. I stedet er det en liten metallskive 
i enden av kabelen man bare legger oppå 
magnetskiva på batteriet, så er ladingen i 
gang. En liten diode på kabelen lyser grønt når 
ladingen er ferdig.
Lykta dimmes med en knapp nederst på 
lykthuset. Denne opplever jeg som litt vanskelig 
å bruke med votter eller tykke hansker. 
Lykthuset har ellers en vippefunksjon så man 
kan endre vinkelen og få lyset mer nedover, 
for eksempel mot noe man arbeider med. Det 
kuleste med lykta er likevel wave-funksjonen, 
som aktiveres med å holde power-knappen 
inne i fire sekunder. Da tennes og slukker lykta 
umiddelbart med å vifte hånden en gang foran 
lykta. Det kan for eksempel være nyttig for å 
unngå å blende folk man møter ute på tur. 

OLIGHT H17R  
WAVE

Friluftsliv_4_2020.indd   78Friluftsliv_4_2020.indd   78 17/09/2020   14:0717/09/2020   14:07



4  -  2020 FRILUFTSLIV    79

TEST  UTSTYR

Selve lykthuset er mindre enn en fyrstikkeske, 
men lyser likevel mer enn nok til diverse sport 
og friluftsliv. På midtstyrke, 130 lumens, varer 
lyset åtte timer, og er tilstrekkelig til de litt 
roligere aktivitetene som padling, vandring, eller 
diverse ute-arbeid. Makslyset holder til stiløping, 
pendlersykling, rolig stisykling og skiturer i 
vanlig fart. Men det litt snaut til rask stisykling og 
skigåing i høy fart der man ønsker god oversikt 
enda lenger foran seg.

Lykthuset blir for øvrig temmelig varmt på full 
lysstyrke, noen man kjenner om man kommer 
borti det med bare fingre.

Brenn- og ladetidene oppgitt fra produsent er 
testet, og jeg synes de holder hva de lover. Lykta 
er brukt både i snø, sludd og tre kvarter i moderat 
regnvær uten at det har gitt problemer.
 
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Dette er en lykt som vil kunne dekke mange 
friluftsbehov. Her er det meste på plass, 
nyttige lysstyrker, smooth lading, svært hendig 
vekt/størrelse, og en pris som er helt innafor. 
Anbefales.

PRIS: 699,-
VEKT: 132 GRAM

BRUKT: VANDRING, SKITURER OG SYKLING
MER INFO: XXL.NO/B/OLIGHT/OLIGHT

TESTET AV: ØYVIND WOLD
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UTSTYR  TEST

BESKRIVELSE: 
Vanntett og pustende turbukse med vannsøyle på 
15.000 mm. Materiale er polyester og spandex. 
Fôret med mesh, nylon i nedre del. Forsterkning 
på innside av legg, i sete og på knær. To 
glidelåslommer på hofta + en på lårlomme på høyre 
side. Borrelåsstramming nederst ved leggen og i 
livet. Ekstraknapper medfølger. Teipede sømmer. 
Vaskes på 40 grader, skal helst ikke sentrifugeres. 
Fås i fem farger og i egen kvinnemodell.

OPPLEVELSE I BRUK:
Dette er min turbukse nummer tolv. Odda Multi 
skiller seg klart fra vanlige turbukser ved å skulle 
tåle masse regn. Selv om Odda-buksa er laget i 
vanntett kunststoff, kjennes den ikke som et typisk 
plastaktig skallplagg, men som en vanlig myk 
bukse og er overraskende behagelig i bruk. Den 
har et tynt nettingfôr som gir litt ekstra varme. De 
er brukt i alt fra et par varmegrader og pøsregn til 
innebruk.

Buksas selling point for meg er først og fremst 
vanntettheten - så hvordan fungerer den? Etter to 
timers sammenhengende sykling i lett regnvær, 
begynte vannet å trenge gjennom. Dette er bedre 
enn en rekke andre «vanntette» plagg jeg har 
testet, men likevel litt i grenseland til det jeg vil 
kalle helt godkjent vanntetthet. Samtidig tror jeg 
de færreste er ute og går eller sykler mer enn 
to timer i regnvær, om de kan unngå det, så jeg 
tror den vil dekke de fleste vanlige turbehov. Mer 
overraskende er det at den overhodet ikke kjennes 
klam eller tett under bruk. Med tynne ullongs 
under, synes jeg man holder seg passe varm med 
denne fra rundt null til pluss fem grader. 
Vekten er omtrent midt på treet for en turbukse. 
Materiale, knapper og glidelåser virker solide, som 
jo er viktig for en turbukse, som blir utsatt for mye 
større påkjenninger enn «sivile» bukser. Den har 
glidelåsdragere som er store nok til at man får tak i 
dem også med hansker og votter på, bra!

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Det finnes turbukser som er en del rimeligere, 
men ikke mange som kan tilby både komfort og 
samtidig den relativt gode vanntettheten. Vikafjell 
Odda kan være aktuell på mange turer, ikke minst 
under forhold som er temmelig vanlig her til lands; 
småkjølige og våte dager. Til dagsturer vil jeg si den 
eliminerer behovet for å ha med ekstra skallbukse. 

VIKAFJELL ODDA MULTI 
TURBUKSE

PRIS: 1.199.-
VEKT: 432 GRAM

BRUKT: VANDRING, HVERDAGSBRUK, SYKKEL-
PENDLING OG TURSYKLING HØST OG VINTER
MER INFO: SPORTOUTLET.NO, VIKAFJELL.NO

TESTET AV: ØYVIND WOLD
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE:
Regnbukse med to hoftelommer med glidelås. 
Oppgitt vannsøyle på 15.000 mm. Strikkstropper 
med stoppekloss for stramming i livet. Trykknapp-
regulering av bukselegg. Fås i størrelser fra S til 
XXL og i egen kvinnemodell.

OPPLEVELSE I BRUK:
Regnplagg er på mange litt triste produkter. Det er 
plagg man er «tvunget» til å bruke grunnet sludd 
og regn, turforhold langt mindre attraktive enn 
oppholdsvær. Mange har dessuten erfaringer med 
regnplagg at de blir våte likevel, grunnet dårlig 
vanntetthet, eller at de blir veldig klamme, siden 
plagget puster eller ventilerer dårlig. Til sykkelbruk 
oppstår tilleggsproblemet med at bukseleggen 
løftes når knærne går oppover, og eksponerer sko/
sokker for regn og veisprut. Jeg sjekket derfor på 
forhånd at buksa var mer enn lang nok.

Bergen-modellen fra Heldre har glidelåskile 
de nederste 25 cm på leggen, som gjør det lett 
å tre leggen utenpå kraftig fottøy. Den doble 
strikkstrammingen i livet fungerer bra, og kan 
brukes med både hansker og votter. 

Materialet i buksa virker svært solid, og har ikke 
vist slitasjetegn i testperioden. Men når alt kommer 
til stykket er det egentlig bare én ting som betyr noe 
for denne type plagg; tåler den regn? Basert på 
flere lange dager med sykling i til dels mye regn, er 
svaret mitt: Ja. Det oppsto vanngjennomtrengning 
i buksa etter rundt fire timer sammenhengende 
nedbør, noe som i min bok er usedvanlig lenge, og 
klart godkjent.
Detaljer jeg ellers s
etter pris på er glidelåsdragerne til lommene som 
er lette å få tak i også med votter. Det er ingen 
ventilasjonsmuligheter i Bergen-buksa, som 
kanskje begrenser bruksområdet en smule. Slik 
den framstår, vurderer jeg dette primært som en 
skall/regnbukse for lavintensive aktiviteter. Kan 
også brukes som reserve/overtrekks-bukse på 
skitur. 

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Heldre Bergen er en solid regnbukse med fine 
løsninger og den har holdt meg tørr under langvarig 
kraftig regn. Det er ikke den billigste regnbuksa 
på markedet, men den bør vurderes av alle som 
tilbringer mye tid utendørs i Norge.

HELDRE BERGEN REGNBUKSE
PRIS: 1.199,-
VEKT: 340 GRAM, STR. MEDIUM
BRUKT: SYKKELPENDLING OG TURSYKLING
MER INFO: SPORTOUTLET.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD

Friluftsliv_4_2020.indd   81Friluftsliv_4_2020.indd   81 17/09/2020   14:0717/09/2020   14:07



82    FRILUFTSLIV 2020  -  4

UTSTYR  TEST

PRIS: 1.290,-
VEKT: 430 GRAM

BRUKT: SYKKELPENDLING, 
HVERDAGSBRUK OG TURSYKLING

MER INFO: WWW.BIRK.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD

BESKRIVELSE: 
Skalljakke med hette, brystlomme 
og to sidelommer. Tapede sømmer. 
Ventilasjonskiler med glidelåsnetting 
under armene. Borrelåsstramming på 
ermene.

OPPLEVELSE I BRUK:
Hvilken (terreng-)syklist har ikke opplevd 
at turen har blitt atskillig mer våt, kald 
og grisete enn antatt? Regnvær er bare 
en årsak, enda vanligere er det å sykle 
gjennom gjørme, bekker og vanndammer. 
Da hjelper det ikke med sykkeltrøye eller 
tynn sykkeljakke – det trengs kraftigere 
saker.

Trail-jakka fra Birk er en enkel skalljakke. 
Det er ingen stramming i livet eller i hetta, 
og dermed ingen snorer eler strikker som 
henger og slenger.
Jakka er behagelig å ha på og lang 
nok i ermene også når man sitter 

foroverbøyd. Overflate-finishen er ganske 
myk, som gjør at den ikke har den 
veldige plastikkfølelsen og lyden som 
enkelte skallplagg har. Sidelommene er 
plassert helt på siden av jakka, ikke på 
framsiden som er det vanlige, og de er 
dermed litt vanskeligere å få tilgang på. 
Glidelåsdragerne er så store at de er lette 
å bruke, selv med tykke hansker på, men 
det gjelder ikke glidelåsen under armene. 
Ventilasjonskilen her har for øvrig netting, 
en smart detalj. Skulle jeg hatt et ønske 
for jakka, var det et litt lengre ryggstykke, 
for å ta unna mer sprut som kommer fra 
bakhjulet.

Den primære funksjonen til en slik jakke 
er vanntetthet og beskyttelse. Den er 
testet i både sludd og regn, og er helt tett, 
men ikke brukt over lang nok tid til at jeg 
kan si noe om slitestyrke og kvalitet på 
membranen.  

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Birk Trail er en solid og ujålete skalljakke 
for sykkel og friluftsbruk. Mangler noen 
reguleringsfunksjoner, men leverer det 
vesentlige: god beskyttelse mot vann, 
søle og gjørme. Mye jakke for pengene.

BIRK TRAIL 
SKALLJAKKE
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SKARPE VENNER 
FØLGER DEG  
LIVET UT
BRUSLETTO.NO

NORGESKNIVEN 21 CM 
Brusletto Norgeskniven er en tradisjonell tollekniv  
som kan brukes til det meste. Den har et bredt, rettslipt  
blad med en lengde på 9,3 cm. Holk og knapp er i nysølv  
og kniven er beskyttet av en farget okselærslire med 
sikkerhets innlegg og låsestropp. Bladet er laget av  
rustfritt knivstål og skaftet er laget av oljet flammebjørk. 
Kniven leveres i gaveeske.

Brusletto er Norges eldste knivprodusent med 
knivproduksjon av høy kvalitet siden 1896. Alle våre 
norskproduserte kniver leveres med livstidsgaranti 
mot fabrikasjonsfeil.
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MADE IN NORWAY

STØRSTE
for turglade menneskerMØTEPLASS

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Opplevelser er best sammen!

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp  
ved å søke etter «Turvenn» i Google Play eller App Store.
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MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE
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24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

FOTTUR OG PADLING 
PÅ 

27 NYE «GRØNNE SYKKELRUTER» I BYENE

FRILUFTSPROFILEN: 
TARE TEKSUM PÅ NYE EVENTYR

NY SHERPATRAPP 
I BERGEN OG MOSJØEN

FOTTUR GJENNOM HELE 
LOFOTEN OG VESTESRÅLEN

FOTOGALLERIET: 
HØSTFARGER I RONDANE

FAKTA:
TURMAT: GRØNNKÅLWRAPS

RINGMERKING AV KATTUGLER
LYSFORURENSNING I NATUREN

høstfjellet
Norsk design av fritids- og 

arbeidstøy, sekker og bagger. 

For mer info gå inn på 
www.tracker.no

Norsk Design
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