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www.fjallraven.no

Vidda Pro Ventilated Trousers W, Keb Trousers M, Abisko Lite Trousers M

En søm på feil plass, et dårlig tilpasset liv eller et materiale som 
hindrer bevegelsene dine – feil bukser kan føre til at turen din 
ikke blir så bra som du hadde forventet. I Fjällräven har vi et stort 
utvalg av bukser for å gjøre det enklere å finne det perfekte paret. 
Det finnes tross alt mange ulike aktiviteter, klima, materialer og 
kroppstyper. Uansett om du ønsker den ekstra bevegelsesfriheten 
som G-1000 Air Stretch sørger for, den robuste slitestyrken og 

vannbestandigheten du får med Eco-Shell , leter etter bukser med 
ventilasjonsglidelås langs sidene eller ønsker deg Zip-Off for å 
gjøre buksene til shorts, så er det viktig å tenke nøye gjennom 
hvilket behov du har – hva du skal gjøre og hvor du skal gjøre 
det. Det er verdt den ekstra innsatsen. Når du finner de riktige 
buksene fra Fjällräven, bruker du dem på tur etter tur i mange 
år fremover. Vi sees der ute.

Velg riktig – det er et livslangt forhold
Bukser fra Fjällräven

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 App Store eller Google Play.
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EN UNIK TURLYKT! 

Info og nettbutikk: beltlamp.com

LIKER DU Å TA 
EN KVELDSTUR?

Flere og flere kan nå feste et 
belte utenpå jakken, og henge 
en Hikebeam lykt der. Den 
oppleves som vektløs, og lyser flott opp 
på vei og sti, med jevn belysning fra føttene og langt 
framover, med 3D-effekt. Man slipper å blende folk 
man er sammen med eller møter.  

Med Hikebeam slipper man 
press mot hodet, og kan 
tildekke det som man vil, og 
man unngår forstyrrelse av 
tåke, dis, nedbør og ånde. 

Hikebeam er en ideell lykt på fottur! 
På korte turer trenges bare det 
innvendige batteriet og på lengre tur 
kan man i tillegg kople til powerbank  

og ha rikelig strømforsyning etter behov. 

 Er man i telt eller hytte uten strøm, har man 
mulighet for dempet belysning og leselys. Lykten 
kan stå på en flate eller henges på snor el.l. Hike-
beam er fin å ha i bakhånd i og ved hjemmet, for 
eksempel hvis strømmen blir borte. Den kan brukes 
som en lommelykt og er fin å ha på campingtur og 
i alle andre sammenhenger der man trenger lys. 
Med belte og lykt festet litt høyt på kroppen er det 
mange som synes at Hikebeam er kjempegrei også 
for skigåing, løping og mange andre aktiviteter. 

“Dette er ei rå og meget 
anvendelig turlykt. En 
fantastisk nyoppdagelse 
som gjør at det blir lenge 
til jeg skal bruke ei hode-
lykt igjen. Bruksområdene 
er så mange at det egentlig 
bare er fantasien som 
setter begrensninger 
på bruken.” 

Friluftsliv 05/20

Ideell for aktive turfolk!

HIKEBEAM HODELYKT

Friluftsliv_helsides_6.indd   1 02.03.2021   14:04:36



The Leaf Hammock er høykvalitets hengekøyer i pustende og lett-tørkende fallskjermmateriale,
solid sydd for styrke og sikkerhet. Leveres komplett med stropper og karabinkroker
i flott og praktisk pakkpose. Finnes som enkel og dobbel - med og uten myggnetting.

Modellene med myggnetting er selvfølgelig utstyrt med YKK-glidelåser.

H A M M O C K
l a u n c h  s u m m e r  2 0 2 1
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MODERNISERTE
NETTSIDER
V

i lanserte nettstedet www.friluftsliv.no så 
tidlig som i 1996. På den tiden var det de 
færreste av oss som visste hva Internett 
var. Litt morsomt er det å tenke på at 

vi var et av de aller første magasinene i Norge 
som hadde eget nettsted. Vi har justert og endret 
nettstedet flere ganger opp gjennom årene, og 
nå har vi tatt en ny runde med oppdateringer. 

Som abonnent på magasinet Friluftsliv har du 
fri tilgang til de oppdaterte nettsidene. På www.
friluftsliv.no har du tilgang på alle artikler fra 
utgave 1-2018 og senere, total pr nå 20 utgaver. 
Friluftsliv.no inneholder også en nyhetsmodul 
der vi deler små og store nyheter om friluftsliv, 
annonser fra leverandører og annet innhold.

Slik logger du deg inn: Gå inn på www.friluftsliv.no, 
klikk på for eksempel nyeste utgave, en artikkel, 
og du får opp et valg om at du er abonnent på 
magasinet. En del av informasjonen som du 
logger inn med første gang, finnes i adressen 
din som er printet bak på magasinet du nå leser 
i. Der finner du ditt abonnementsnummer som 
er printet over navnet, og postnummeret som 
må brukes ved førstegangsinnlogging. Fyll inn 
informasjonen og logg inn.

Er du ikke abonnent ennå? Du kan enkelt 
abonnere på magasinet Friluftsliv. Klikk deg 
inn på en artikkel. Du vil få opp valget om å bli 
abonnent. Betal med kort eller VIPPS etter du har 
fylt inn abonnentinformasjonen. Abonnerer du på 
et år/6 nummer eller mer, vil du også motta en 
lue i 100 % merinoull fra ACLIMA til en verdi av 
399,- med første nummeret av magasinet. Digitalt 
abonnement er også mulig. Se side 76 for mer 
informasjon.

Nettsidene er responsive og fungerer like godt på 
PC, brett og mobil. Ta med deg Friluftsliv på papir 
og digitalt hvor hen du går i li og fjell!

Neste utgave kommer i din postkasse ca. 
11. juni. I mellomtiden kan du følge oss på 
Facebook: FRILUFTSLIV – MAGASIN FOR 
NATUROPPLEVELSE.

Ansvarlig redaktør
Bjørn Andreas Esaissen

 
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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The Leaf Hammock er høykvalitets hengekøyer i pustende og lett-tørkende fallskjermmateriale,
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Alt med fokus på innovativt design og 
slitesterke produkter slik at du kan føle 
deg trygg i all slags vær. Utstyret er testet 
under virkelige forhold, og legemliggjør vår 
forpliktelse til å skape det beste og mest 
bærekraftige utstyret på markedet. 
 
klattermusen.com/madetolast

Siden 1975 har Klättermusen 
vært en pioner innen raffinert 
skandinavisk fjellutstyr.

MADE TO LAST

KM_ Friluftsliv.indd   1KM_ Friluftsliv.indd   1 2021-02-16   15:172021-02-16   15:17
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BETJENTE DNT-HYTTER
I PÅSKEN

Drømmer du om å bo på en 
betjent hytte i vinter, få maten 
servert, gå skiturer, toppturer 
og andre turer i området eller 
være med på turer som hytta 

arrangerer? Smitteverntiltakene 
videreføres, forhåndsbooking 

likeså. 

DNT Oslo og omegn vil holde 
åpne betjente hytter i disse 

områdene: Jotunheimen, 
Hardangervidda, Breheimen, 

Skarvheimen, Rondane, 
Femundsmarka, Langsuen.

Åpningstidene kan være noe 
forskjellig fra hytte til hytte.

NATUREN BLE MØTEPLASSEN
Den norske turkulturen har vært en viktig nøkkel til livskvalitet 
under pandemien. I undersøkelsen gjennomført av IPOS, svarer 
61 prosent at de har truffet venner eller familie ute i naturen i 
vinter. Under andre omstendigheter ville de heller truffet disse 
hjemme, på kafe eller lignende.

Blant Oslo-folk har hele 75 prosent vært sosiale i naturen som 
følge av korona. Tallene viser også at unge har vært spesielt 
sosiale ute. Blant de mellom 16 og 24 år har 68 prosent møtt 
venner og familie utendørs, som de ellers ville møtt andre 
steder.

FRILUFTS-

NYTT

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

BÅLFORBUD FRA TORSDAG 15. APRIL
Torsdag 15. april trer generelt bålforbud i kraft, men noen steder 
vil det fremdeles være lov å tenne bål – så lenge du bruker 
hodet.
Bålreglene åpner samtidig for bruk av skjønn, og mange 
kommuner har egne tilrettelagte grill- og bålplasser som er 
godkjent til bruk hele året, selv under bålforbudet. 
Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor det åpenbart ikke kan 
medføre brannfare. Det kan for eksempel være etter mye 
nedbør, eller på sand, i god avstand fra vegetasjon. Dersom 
du er usikker på forholdene, er det beste å bruke godkjente 
bålplasser eller rett og slett la være å tenne bål. For selv om 
båltenning er en del av den norske allemannsretten, er det 
viktig å ta hensyn.



Speidersport.no

Les mer 
om tretelt

Foto: Johanne M
arie Frostvoll / M

odeller: R
ebecca Snekkenes og Lars A

rne Frostvoll / Team
 Speider-sport

Fri Flyts Fjellquiz er en artig 
og engasjerende quizbok 
med spørsmål om fjell 
og fjellfolk. Perfekt bok for 
værfaste dager i telt eller 
foran peisen på hytta!

263,–
MSR Hubba Hubba NX 2 er et lett kupelltelt til 
to personer og passer perfekt på fjelltur. Teltet har 
kun én teltstang som gjør det enkelt og raskt å sette 
opp. De to inngangene gir god plass og komfort. 
Teltet har du kanskje sett på 71° nord Kjendis?

6344,–

Connect 3.0 er et komplett tretelt 
til to personer fra britiske Tentsile. 
Teltet har en helt unik konstruksjon som 
spennes opp mellom tre kraftige trær, 
slik at du sover med god avstand ned 
til bakken. Myggnettingen kan åpnes 
helt opp på alle tre sider. Leveres med 
tak i valgfri farge. Vi elsker tretelt!

5499,–

Arbeidsfil annonse Friluftsliv #2 2021.indd   1Arbeidsfil annonse Friluftsliv #2 2021.indd   1 08.03.2021   13:1808.03.2021   13:18
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MINDRE BEKYMRET I 
NATUREN

Ute i frisk luft har vi det bedre. I en ny 
Ipsos-undersøkelse svarer ni av ti at 
de føler seg mindre bekymret når de 

er ute i naturen.

Voksne mellom 25 og 39 år er de 
som oppgir å ha aller best effekt av 

å komme seg ut. Av disse er hele 71 
prosent helt enige i at de bekymrer 

seg mindre når de er ute.

At naturen har gode psykiske 
helsegevinster, underbygges også 

av forskning. En amerikansk studie 
fra tidligere i år viste for eksempel at 
bare 10 minutter i naturen kan være 

nok til å redusere stress.
FOTO: STEINAR VÆGE  

FRILUFTSLIVETS 
KORONAVETTREGLER

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og 
friluftslivsorganisasjonene har gått sammen og 

utarbeidet ni koronavettregler.  

De ni reglene er: Velg turer i ditt nærmiljø, du 
trenger ikke gå alene, rast med god plass, 
ta vare på naturen, vær obs på brannfare, 

bruk kart og kompass utenfor merkede løyper 
og stier, snu i tide og velg aktiviteter med 
lav risiko, smil og hold avstand til andre, 
hold deg oppdatert på råd og regler fra 

helsemyndigheter og kommunen.

FULL FYR I DEBATT OM GONDOLBANE
Våttakammen er et populært turmål i Bymarka 
med flott utsikt over Trondheim. Et forslag 
om å etablere en gondolbane fra llsvika til 
Våttakammen med en restaurant på toppen, 
har ført til en skarp debatt i media.

Tilhengerne argumenterer med at 
tilgjengeligheten til Bymarka blir større, og at 
folk med funksjonshemning kan komme seg ut 
i terrenget. Anlegget har potensiale til å bli en 
turistattraksjon. Det pekes på at Fløybanen i 
Bergen er en suksess.

Motstanderne argumenterer med at anlegget 
vil være et unødvendig inngrep i naturen, 
innsnevre Bymarka ytterligere, og gi økt slitasje 
i terrenget.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  
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www.norgepaatvers.no

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

signatur-trollheimen.tt.no

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

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

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

ANNONSER



Bestil l  GRATIS KATALOG på www.folkehogskole.no 
Oppta ket  startet  1 .  febr uar,  men du kan søke nå !

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

                  

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

 FRA KLASSEROM  
TIL PUSTEROM

friluftsliv_FHS_korr.indd   1friluftsliv_FHS_korr.indd   1 05.03.2021   12:2605.03.2021   12:26
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

TOPPTURER I SYNNFJELL S.14  |  KAJAKKPADLING S.20  |  TOPPTUR I MØYSALEN S.26
KANOTUR S.36  |  FRILLUFTSLIVPROFILEN S.42  |  FOTOGALLERIET S.48

Anbefalingen fra FHI om å bruke naturen som en 
sosial arena (med trygg avstand) har virkelig vist 
seg å være noe samfunnet har tatt til seg. Stadig 
flere har oppdaget gleden ved å være ute, og dele 
dette sammen med andre.

Under koronapandemien har Turvenn arrangert 
flere treff, der medlemmer av netttjenesten møtes 
ute i det fri for tur og sosialt samvær. Dette har vært 
svært populært, og har selvsagt blitt gjennomført 
etter retningslinjer og anbefalinger fra FHI.
 
Turvenn.no er Norges største møteplass for 
mennesker som ønsker å treffe andre turglade, 
enten man søker turvenner, reisefølge eller en 
turglad kjæreste. Turvenn har omlag 22.000 
registrerte medlemmer.

Etter nedstengingen av samfunnet i mars 2020 har 
Turvenn opplevd en kraftig vekst, både i aktivitet 
og antall nye medlemmer. Det har aldri blitt sendt 
flere meldinger mellom medlemmene enn under 
koronapandemien. Siden pandemien startet har 
Turvenn fått om lag 9.000 nye medlemmer. Dette 
er en vekst på hele 70 %.

Som enkelte medlemmer av Turvenn.no sier: 
«Det er inn å være ute.»

Turvenn finnes både som nettside (www.turvenn.
no), iPhone- og Android -apps (gratis nedlastning 
via App Store og Google Play).

FRILUFT

Finn en turvenn til sommeren

Foto: iStockphoto
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I en serie på fire reportasjer, til hver årstid, 
presenterer vi turopplevelser i Synnfjell-området. 
Dette er reportasje 2:4.SYNNFJELL
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VÅRSKITUR I 
SYNNFJELL

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

På kalenderen står det 10. mai. Tiden er inne 
for vårskiturer og toppturer i litt råtten snø. Åpne 
bekker, fuglekvitter, blå himmel og sol, fjellski, 
klissklæss-klister under skiene, t-skjorte, shorts, 
solkrem og solbriller.

GODVÆR: Vi la av gårde over den 
store myra iført t-skjorte zog shorts. 
Vi hadde toppen i det fjerne i blikket.
Foto: Per Halvorsen

1   -  2021 FRILUFTSLIV    15

REPORTASJE 2:4  SYNNFJELL
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SYNNFJELL  REPORTASJE 2:4

Vi er i Synnfjell for å gripe tak i siste rest 
av vinteren. Synnfjell er et snøsikkert 
område, og her er det alltid gode 
muligheter for solrike skiturer utpå 
vårparten. Målet for denne dagsturen 
var å gå opp på den høyeste toppen 
Spåtind (1.414 moh.).

Vi startet fra hyttefeltet Åssætra. En 
slak stigning førte oss over tregrensa 
og opp på et flatt og stort myrområde: 
Høgkampflæene. At det er myr her 
vistes godt på vårsnøen. Det var 
rimelig vått med åpne dammer flere 
steder. I tillegg var det store partier 
med barmark av lyng, gress og 
småbusker. Det var bare å gå slalåm 
langs snøflekkene over myra. 

Vi så fjelltoppene i det fjerne. De fristet. 
Vi brukte god tid. Trasket i rolig tempo, 
og tittet på detaljer i naturen mens vi 
gikk. Det var liv og røre i flere store 
maurtuer. Ekskrementer fra fjellryper, 
hare og rev lå lett synlig oppå den våte 

snøen. Ravneskrik i det fjerne vitnet 
om at vi var under oppsikt der vi brøt 
stillheten i fjellheimen.
Snøen var råtten med klassisk 
gjennomslagsføre. Å gå normalt på 
skiene var vanskelig nede på blautmyra. 
Konsistensen i snøen ble bedre jo 
høyere i terrenget vi kom. Gliden bedret 
seg og gjennomslagsføret opphørte da 
vi passerte cirka 1.200 moh.

Vi rastet som snarest oppe på den 
første toppen, Høgkampen (1.360 
moh.). Etter en kopp med varm drikke 
og litt mat, ruslet vi videre mot dagens 
turmål; Spåtind. 

Spåtind er ganske unik med tanke på 
utsikt. Det er bare Gaustatoppen ved 
Rjukan som har tilsvarende utsyn fra 
toppen. Fra Spåtind ser man fjelltopper 
i seks fylker. I sør skimtes Norefjell 
og mot høyre ligger Hallingskarvet, 
Skogshorn i Hemsedal. Valdresfjellene 
Rundemellen og Skaget sees i vest. 

1. SPÅTIND: På toppen av 
Spåtind (1.414 moh.) står det 
en sikteskive som viser hvilke 
fjelltopper man ser i det fjerne.
Foto: Bjørn A. Esaissen

2. RETNINGSVISER: Løypene 
er godt merket med skilt innover 
i Synnfjell, men på våren må 
man ta en del omveier grunnet 
overvann og barflekker.
Foto: Bjørn A. Esaissen

3. VÅRLØSNING: Vi skjønte at 
dette trolig blir sesongens siste 
skitur her oppe på Synnfjell. 
På vei ned fra fjellturen var 
terrenget i full vårløsning.
Foto: Bjørn A. Esaissen

1
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REPORTASJE 2:4  SYNNFJELL

FAKTA OM SYNNFJELL
Synnfjell ligger på Østlandet i fylket 
Innlandet, midt i mellom Lillehammer og 
Valdres. Vertskapskommuner er Nordre 
Land og Etnedal. Kjøreavstand fra Oslo 
er 2,5 timer, fra Lillehammer 1 time og 
fra landsbyen Dokka 45 minutter.

Synnfjell har stabilt gode vintre med 
natursnø fra november til uti mai. En 
dyktig og entusiastisk gjeng sørger for 
gode skiløyper i hele området, og det er 
maskinkjørte skiløyper helt til Spåtind 
(1.414 moh.). 

Synnfjell kalles det «ville og snille 
fjellet.» De fleste turene er lette og 
middels krevende. Det er merket sti fra 
Strangsætra, Åssætra og Gråberga til 
Spåtind, som er den høyeste toppen i 
området. På veien opp kan man velge 
å ta turen innom Svartkampen (1.168 
moh.), Olavskampen (1.312 moh.) 
og Høgkampen (1.360 moh.). Turen 
innover fjellet på Høgkampflæene og 
langs Høgkampvatnet er fantastisk i 
snill og vill natur.

Med over 350 kilometer topp preparerte 
langrennsspor, er Synnfjell perfekt for 
langrenn. Her finnes alt fra turområder 
i variert natur og skogsterreng, til 
mer spektakulære turer over fine 
fjellvidder. Spåtind er et yndet turmål 
med panoramautsikt til Jotunheimen, 
Rondane, Dokkadalen og Randsfjorden. 
Området er svært snøsikkert og leverer 
gode og varierte vårskiturer.
 
Langsua nasjonalpark ligger i tilknytning 
til området og har et østnorsk skog- og 
lavfjellslandskap som er åpen for ferdsel 
til fots. En fjellskitur innover viddene i 
Jotunheimen forgård kan anbefales.

Adkomstmulighetene er gode da FV204 
mellom Lillehammer og Valdres går 
gjennom sentrale deler av området. 
Det er også enkelt å kjøre fra Dokka 
retning Lillehammer, ta av mot 
Nord-Torpa/Synnfjell og videre forbi 
Spåtind Fjellstue til Oppsjøen. Merk 
at vegen gjennom allmenningen er 
vinterstengt, men holdes åpen minst 
ut oktober (avhengig av snømengde 
etter 1.nov.). Etter vinterstenging er det 
parkeringsmuligheter ved Lenningen og 
ved Spåtind Fjellstue. 

2
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I nordvest dukker Jotunheimens 
spisse tagger opp med blant annet 
Hurrungane og Glittertinden opp. Mer 
mot høyre ser man Rondane. Det er lett 
å kjenne igjen karakteristiske topper 
som Stor-Sølnkletten i Alvdalsfjellene 
og Muen i Ringebufjellet. Alpinanlegget 
ved Hafjell er også godt synlig.

Turen ned fra Spåtind gikk greit, selv 
om den første kneika fra toppen er 
styggbratt. Nede på myra hadde det 
skjedd endringer. Sola hadde satt sine 
spor. Snøen var blitt enda mer råtten. 
Barflekkene større. Bekkene var blitt til 
små elver. Klissvåte på beina kjørte vi 
ned til hyttefeltet. Det var bare å innse 
at dette var sesongens aller siste 
vårskitur.

1. SNØSKAVL: Selv om vi var 
godt uti mai måned så lå det 
store mengder snø i lia rett 
nedenfor fjellet Spåtind.
Foto: Bjørn A. Esaissen

2. PAUSE: På toppene er 
det en fenomenal utsikt i alle 
himmelretninger. Her rastet vi 
ved toppvarden på Høgkampen 
(1.360 moh.)
Foto: Bjørn A. Esaissen

1

2



2   -  2021 FRILUFTSLIV    19

 

 
Spåtind Fjellstue 

 
Opplev det ville og snille fjellet – besøk vår hjemmeside for 

gode tilbud og spennende pakker som passer turglade 
friluftsmennesker som ønsker noe eksklusivt. 

 
Høyeste topp er Spåtind 1414 moh., men også 

Djuptjernskampen 1325 moh. er en ypperlig tur! De fleste 
turene er lette og middels krevende. På de fleste toppene er det 

fantastisk utsikt til Spåtind 1414, Skjervungfjellet, 
Skarvemellen, Rundemellen, Snuen, Røssjøkollane, 
Djuptjernskampen, Ormtjernskampen og Langsua. 

 
Dere finner oss midt på Synnfjell med utsikt over 

Synnfjorden og Spåtindtoppen. 
 
 

 
 

 

Booking:  

+47 61 11 96 06 

post@spatind.no 

──── 

www.spatind.no 

──── 

Langrenn 

Trugetur 

Vandring 

Skisenter 

Fisking 

Basseng og 
treningsrom 

Synnfjorden 

 
 

ANNONSER
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FRILUFT  KAJAKKPADLING

SMALT: Elva er stort sett fem til ti meter 
bred, eller smal, om du vil. Noen steder 
utvider den seg i noen kulper eller høler.
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SMAL 
PADLING 
PÅ SEUTELVA

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Ofte får man spørsmål om hvor langt 
eller fort man har padlet. Sjelden er 
det spørsmål om hvor smalt man 
har padlet. Men om noen lurer, så er 
svaret: Seutelva! Bli med på tur på en 
bortgjemt vannvei mot Fredrikstad.
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UTSTYR
Fra produsenten Seabird 
designs, rett ved elva, fikk vi to 
stk Expedition LV- havkajakker 
til disposisjon. Dette er svært 
solide kajakker i trelags HD 
polyetylen, og en vekt på 25 kilo. 
De har lastekapasitet på 130 kilo, 
dekksrigg, og to store og to små 
lasteluker. Kajakkene var strengt 
tatt mer stabile enn vi trengte 
på en slik enkel elvetur, men vi 
synes likevel marsj-farten man 
fikk i Expedition LV var god. Et 
behagelig sete og et ror som var 
lett å stille inn og bruke, inkludert 
heve/senke-funksjon er også 
elementer vi satte pris på. 

Alle har hørt om Glomma, Norges lengste 
elv, som renner ut i havet ved Fredrikstad. 
På vei mot Sarpsborg deler den seg, og 
et vestlig løp tar av mot Ågårdselva og 
innsjøen Visterflo, som renner tilbake i 
Glommas hovedløp ved Greåker. Men 
ikke nok med det, ved Solli, like nord for 
Visterflo, går det av enda et mindre sideløp 
ned til den grunne elvesjøen Skinnerflo, 
som også er et naturreservat. 

Ser man nøye på kartet, oppdager man 
en tynn blå strek fra Skinnerflo til Gressvik 
ved Fredrikstad. Denne heter Seutelva. 
Er det en bekk, et vannsig, eller en ekte 
padlebar elv? Vi har vært på tokt for å 
finne ut.

NEDOVER I MOTBAKKE
Vi starter turen ved brua rett sør for 
Ørmenneset, på kommunegrensa mellom 
Råde og Fredrikstad. Her finner vi en 
gressbakke der det er lett å skli kajakkene 
ned i elva. Siden elvekanten er dekket med 
tett vegetasjon er det likevel ikke så enkelt å 
komme seg oppi kajakkene. Når man først 
er i gang er padlingen smooth, her er ingen 
stryk eller skarpe steiner å passe seg for. Vi 
opplever derimot noe ganske merkelig. Vi 

mener at vi padler nedover, mot havet, 
men likevel kan vi tydelig se bevegelser 
i vannet som viser at vi padler mot 
strømmen. Hva skjer, har jeg blingset helt 
på kartet og padlet feil retning? Det viser 
seg at høydeforskjellen mellom Skinnerflo 
og havet er så liten, at man kan oppleve 
motstrøm når havet flør. På wikipedia står 
høyden over havet på elva oppgitt til 0,1 
meter, som forklarer mysteriet.

NESTEN SOM AMAZONAS
Seutelva har et pussig navn – man får 
virkelig ikke følelsen av å se ut, når man 
er her. Elva befinner seg senket ned, og 
er nesten usynlig i det omkringliggende 
kulturlandskapet. Fra kajakkene ser man 
stor sett bare elvevegetasjon, trær, noen 
hester på beite, og et og annet hus. Vi 
befinner oss på vei mot en av de største 
byene i Viken fylke. Vi burde egentlig være 
omgitt av veier, trafikk og støy, likevel er 
naturopplevelsen på elva intim og nesten 
overveldende. Flere steder står skogen som 
en tunnel rundt kajakkene, og man kan 
vanskelig unngå å tenke på bilder man har 
sett fra Amazonas. Rett som det er vaker 
det i vannet rundt oss, store hegrer letter 

1. FRODIG: Flere steder står 
skogen som en tunnel rundt 
kajakkene, og man kan vanskelig 
unngå å tenke på bilder man har 
sett fra Amazonas.

2. KULTURLANDSKAP: Fra 
kajakkene ser man stor sett bare 
elvevegetasjon, trær, noen hester 
på beite, og et og annet hus.

1
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og flyt dovent avgårde når vi nærmer oss. 
Inne i sivet hører vi også lyder vi ikke klare 
å tolke. Er det fugler, fisk, eller kanskje 
bever?

ENKEL ELVEPADLING 
Seutelva er omtrent en mil lang. Fra 
Skåra til Ørebekk renner den gjennom 
et fredet våtmarksområde. Elva er stort 
sett fem til ti meter bred, eller smal, om 
du vil. Noen steder utvider den seg i noen 
kulper eller høler. Enkelte steder gjør den 
krappe svinger, andre steder kan det være 
en kilometer rett fram. Vi blir forbauset 
over at det ikke er noe båter, men antar 
at det skyldes at elva er veldig grunn, 

kanskje også at den tette vegetasjonen 
gjør de vanskelig å legge til og gå på land. 
Vi ser noen gamle forfalne rester av noen 
brygger, og antar at de kanskje har vært 
brukt av fiskere. Det ligger enkelte eldre, 
små pussige hytter langs elva, langt fra de 
moderne og påkostede hyttene man finne 
i Hvalerskjærgården sør for Fredrikstad. På 
mange måter er turen langs Seutelva som 
å ferdes i landskap påfallende lite preget 
av utbygging og inngrep. Her er det heller 
ingen servicetibud eller butikker. Ved å 
være et stilleflytende sideløp til et sideløp 
må elva sies å være en bakevje. Men en 
virkelig idyllisk evje, og et supert sted for 
de som ønsker veldig enkel elvepadling.

FAKTA
Distanse: Skinnerflo – 
Gressvîkbrua – Skinnerflo 20 km.

Antatt padletid: Ca. 4 – 5 timer

Utsetting/ ilandsettting av 
kajakk: Flere muligheter, da man 
passerer fire små bruer på vei til 
Gressvik ved Fredrikstad.



2   -  2021 FRILUFTSLIV    25

FORLENGELSE AV TUREN
Seutelva er bare en etappe av en lengre 
tur man kan gjøre i området; Rolvsøya 
rundt. Starter du i Fredrikstad, padler du 
Seutelva oppover til Skinnerflo, holder 
østover gjennom Smalelva, opp til Solli, 
hvor man får medstrøm ned og gjennom 
Visterflo. Ved Greåker kommer man ut i 
Glomma sør for Sarpsborg, og får enda 
mer medstrøm ned til Fredrikstad. Denne 
runden er 34 km lang. 

PS: grunnet utbyggingsarbeider ved 
Seutelva ved Gressvik i Fredrikstad akkurat 
ved Fv110, i overgangen mellom elv/hav 
er all ferdsel på elva forbudt akkurat her 
inntil videre (per oktober 2020). Skal man 

STILLEFLYTENDE: 
Dette er en idyllisk 

elv, og et supert 
sted for de som 

ønsker veldig enkel 
elvepadling.

Facebook.com/HillebergTheTentmaker

hilleberg.com + 46 63 57 15 50
bestill en gratis katalog

i 50 år har Hilleberg laget telt, tarper og vindsekker i 
høyest tilgjengelig kvalitet. Utviklet i Sverige, produsert i 
Estland og brukt over hele verden. Hilleberg tilbyr den 
perfekte balansen mellom høy styrke, lav vekt, bruker-
vennlighet og komfort.

Ståle Johan Aklestad/staleaklestad.no

19711971 20212021

c e l e b r at i n g

y e a r s

Eventyr finnes 
overalt. Hilleberg.

ANNONSER



MAJESTETISK Topptur
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN



TROLSK: Nattstemningen 
blir majestetisk og litt trolsk 

på toppen av Møysalen. 
Midnattssola skinte gjennom de 

forbiflakkende tåkebygene.
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Møysalen (1.262 moh.) er det 
høyeste punktet i Lofoten og 
Vesterålen. Fotturen opp dit er 
krevende og utfordrende, men er 
kanskje den flotteste toppturen i 
Norge.

Denne turen går gjennom et fantastisk variert 
og kontrastrikt terreng. Fra starten av i 
Kaljord, så å si i fjæra på 0 moh., går det en sti 
innover Lonkanfjorden, gjennom Møysalen 
landskapsvernomåde. Stien er ikke så synlig i 
begynnelsen men blir bredere etter hvert. Det var 
nesten så vi lurte på om det har gått folk her i det 
hele tatt. Det kan vel ikke være slik at fotturistene 
tjuvstarter turen med å ta båt innover fjorden?

Stien langs Lonkanfjorden går over myrer, 
gjennom høyt gress, blomsterenger, i bjørkeskog, 
over bekker, mosedekke og gjennom et stykke 
kulturlandskap. Hele veien ser du den blanke og 
stille sjøbukta. Lukten man kjenner er en blanding 
av ramsalt sjøluft, tang og tare og nyutsprungne 
blomster og bjørkeblader.

BRATT STIGNING 
Innerst i Lonkanfjorden står det en stor 
informasjonstavle med fakta om Møysalen. Derfra 
går stien innover Norddalen. Og det er virkelig en 
vakker dal. Grønt gress, grønne bregner og grønne 
småtrær. Turen oppover Norddalen følger stedvis 
en idyllisk bekk. Stien er et gammelt jernbanespor 
som går helt opp til slagghaugene etter historisk 
gruvedrift. Terrenget her er slakt, men så møter 
du «veggen.» Eller kanskje ikke veggen da, men 
herfra går det i hvert fall oppover. Nå venter en 
bratt stigning opp til Memuruskaret, på grensa 
inn til Møysalen nasjonalpark. 

MØYSALEN  FRILUFT

1. MØYENE: Rett sør for selve toppen 
ligger to spisse topper, Lille Møya og 
Store Møya. I følge myten er de to 
forsteina trolljenter. 

2. FRODIG: Landskapet er grønt og 
frodig innover Norddalen i Møysalen 
landskapsvernområde.
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TAU OG KJETTING
Deretter går turen 300 meter opp til Møysalbre. 
Her er det mye is og snøføre. Kaldgufs og 
temperaturfall, selv på varme sommernetter. 
Etter breen venter en ny egg; Møysalaksla (840 
moh.) Nå begynner det virkelig å bli formidabel 
utsikt. Videre kommer de tøffeste partiene på hele 
turen. Bratt oppover og stupbratt nedover både 
på høyre og venstre side. Merkinga på steinene 
her er så dårlige at man må ta sine egne veivalg 
oppover gjennom ei veldig bratt steinur. En 
labyrint av digre steiner må forseres. Stedvis må 
man bruke begge hendene som støtte. Heldigvis 
er det både tau og kjettinger her, som anses som 
helt nødvendige hjelpemidler for å komme seg 
lenger opp. Løfter man blikket her, så kommer 
magefølelsen av høydefrykt. Høydeskrekk blir 
et for sterkt ord. Tar man sjansen på å stoppe en 
stund, heve blikket og titte utover kantene, så ser 
man et hav av spisse fjelltopper utover i Lofoten. 
Et vidunderlig skue.

FENOMENAL UTSIKT
Vi startet turen på ettermiddagen med mål om 
å nå toppen samtidig med midnattssola. Det 
klarte vi. Vi ble nesten to timer på toppen. Tok 
masse bilder og filmer. Det var så vakkert at vi 
klarte ikke å gå ned. Tåkebygene drev forbi, blå 
himmel, kritthvit snø, gul og oransje midnattssol, 
vindstille, folketomt, enorm utsikt til alle kanter. 
Vi tittet utover og ned på de «puslete», taggete 
fjelltoppene i Lofoten-rekka. Vi var øverst!

Vi så Kebnekaise, Sveriges høyeste fjell. Mot 
vest øyene og fjellene i Vesterålen. Sørover så vi 
Vestfjorden med Steigartinder bak, og vi skimtet 
Sandhornøya sør for Bodø. Mot nord så vi deler 
av Senja.

MIDNATTSSOL: Vi gikk i takt med sola og 
kom opp på toppen ved midnatt. Topptur til 
Møysalen gir Nord-Norges videste utsikt.
Foto: B. Risan
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CIRKA 15 TIMER
En time etter midnatt begynte vi nedstigningen. 
Det var ikke lettere enn turen opp. Vi måtte fire 
oss ned langs kjettinger, balansere på ur og gå 
forsiktig på løs grus. Vi brukte cirka 15 timer på 
denne turen, medberegnet mange rastepauser, 
fotografering og filming. Dette er en krevende 
topptur med mye klyving oppover, der man må 
holde seg fast i tau, kjettinger, steiner og fjellvegger. 
Både armer og bein må brukes for å holde seg fast. 
Men er man i alminnelig god form og vant til å gå 
over tusen meters høydeforskjeller, så er dette en 
overkommelig tur. Det er viktig med gode fjellsko. 
Og ha med vindtette klær, ullundertøy, lue, votter 
og mye mat i ryggsekken. 

SOMMERSIDEN
Til Møysalen er det flere mulige ruter. Basert på 
egne erfaringer, samt rapport fra andre turgåere, 
så er vi ikke i tvil om at den beste oppfarten er 
fra Kaljord. Vi hadde sol hele veien gjennom 
et idyllisk og variert terreng. Mange starter fra 
parkeringsplassen ved hovedveien E10. Derfra 
går det godt merket løype opp til fjellet. Men 
turfolket vi snakket med hadde en strabasiøs tur på 
grunn av de gikk i timevis på snø og i skyggen fra 
fjellsiden. De var klissvåte på beina og var så slitne 
at de vurderte å snu før de nærmet seg toppstøtet. 
Vi derimot, som gikk opp fra andre siden, hadde 
sol hele veien og møtte ingen snøpartier før godt 
oppi fjellsiden. Vi skjønte vi hadde vandret på den 
riktige siden av fjellet, gjennom sommerland.

Kaljord er en av bygdene på Hinnøya i Hadsel 
kommune. Det bor ca. 450 mennesker i hele 
området. Kaljord ligger mot enden av hovedveien, 
med bensin, fergekai og hurtigbåtanløp 
(Forbindelse mot Raftsundet og Lofast). I dette 
området ligger deler av Møysalen nasjonalpark 
med landskapsvernområdet rundt parken. 
Turstien starter, og er merket med skilt, på enden 
av veien i Kaljord.

MØYSALEN  FRILUFT

SPEILBILDE: Det er vakker innerst i 
Lonkanfjorden. Her er vi på vei tilbake til 
teltet og kokka er 06.00. En vakker og stille 
morgen.
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HUSET TIL MØYENE
Møysalen nasjonalpark er en av Norges minste 
nasjonalparker. Området har likevel et storslagent 
og kontrastfylt landskap med markante fjell, 
frodige løvskogslier, kulturmark med bebyggelse 
og åpne fjorder som det knapt finnes maken til 
i Norge. Møysalen nasjonalpark representerer 
sammen med Møysalen landskapsvernområde det 
siste større området i regionen som er lite berørt av 
tyngre tekniske inngrep. Sentralt i nasjonalparken 
ligger Møysalen (1262 moh.), det høyeste punktet 
i Lofoten og Vesterålen. Fjellet ligger på Norges 
største øy, Hinnøya, og er et felles grensepunkt for 
kommunene Hadsel, Sortland og Lødingen.
Navnet kommer fra den karakteristiske formen 
på fjellmassivet. Rett sør for selve toppen ligger to 
spisse topper, Lille Møya og Store Møya. I følge 
myten er de to forsteina trolljenter. Selve toppen, 
Møysalen, er enten taket over møyenes sal eller 
møyenes ridesal.

Gammelnorsk mey betyr jomfru, jente. Møysal 
i folkevisene var det samme som jomfrubur: huset 
til møyene. Første skriftlige beretning stammer 
fra 1903, da residerende kapellan i Hadsel, Mikal 
Hertzberg, den 10. august la igjen en lapp med sitt 
navn i ei flaske på toppen. Neste gang det legges 
igjen ei melding om bestigning er den 19. juli 
1914, da to damer og tre herrer har «skrevet seg 
inn» i flaska.
Den 30. juli 1933 ble kjettingene første gang lagt 
ut. Første kjente bestigning av Storemøya (1200 
moh.) ble utført av ei tysk dame og to sveitsiske 
fjellklatrere i 1910. De gikk sørøst-veggen, mens 
Leiken og Ferdinand Schjelderup, som fulgte ei 
mer sørlig rute, var første nordmenn på denne 
møya i 1914. Litjemøya er betydelig vanskeligere 
å klatre. Første bestigning skal ha funnet sted i 
1937, utført av G. Brunner og M. Butters. 

1. ISBRE: Så bratt som fjellet ser ut på 
avstand, kan man knapt tro det er mulig 
å komme opp. Her på toppbreen like før 
toppen.

2. SPISSE TOPPER: Innerst i 
Norddalen er det et rått landskap med 
ruvende, spisse fjell. En vakker dal. 
Grønt gress, grønne bregner, grønne 
småtrær og fargesprakende blomster. 

1

2
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

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

SYNNFJELLHYTTASYNNFJELLHYTTA

SYNNFJELL@GMAIL.COM

950 87 811 

4 HYTTER SOLGT, 2 NYE HYTTER UNDER OPPFØRING, FERDIG SEPTEMBER 2021  

SYNNFJELL ER FJELLOMRÅDET MELLOM LILLEHAMMER OG FAGERNES

2 ½ TIMES KJØRING FRA OSLO, AVKJØRING PÅ DOKKA

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

HØYESTE TOPP I SYNNFJELL ER SPÅTIND, 1414 MOH

SYNNFJELL LIGGER RETT SØR FOR LANGSUA NASJONALPARK

SNØSIKKERT, 830 MOH, OPPKJØRTE LØYPER 100 M FRA HYTTENE
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BLIKKSTILLE: Endelig kunne vi 
sjøsette kanoen og lange ut med 
stødige padletak i en blikkstille 
Femunden mens solen lå lavt 
over horisonten.
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Når en nevner 17. mai tenker nok de fleste på en dag som 
starter med deilig frokost iført dress/bunad etterfulgt av is, 
pølse og kanskje en kald øl, stående som sild i tønne i en 
bar i byen. Vi var ute etter noe litt annerledes. 

TEKST OG FOTO: IVAR PANDE BRAATHEN

17. MAI17. MAI17. MAI
i villmarka
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Men... vi ville og feire dagen med venner så vi 
startet dagen med å spise en herlig frokost med 
lek og moro og når alle dro til byen dro vi hjem 
for å pakke kano, telt, sovepose og fiskestang 
før vi kjørte sørover mot Femundsmarka. 

Og for en kontrast det var! Å plutselig tre 
timer etter at vi sa «ha det» til våre venner 
kunne sjøsette kanoen og lange ut med stødige 
padletak i en blikkstille Femunden mens solen 
lå lavt over horisonten. Vi kunne ikke unngå 
å flire av situasjonen samtidig som vi følte oss 
heldige som kunne bare dra ut på tur sånn som 
dette. 

Kanoturen begynte fra Synnervika, hvor en 
og kan parkere bilen, men vi hadde allerede 
plassert syklene våre litt utfor Røros slik at vi 
kunne sykle tilbake til Synnervika og bilen når 

vi var ferdige med turen. Det gikk ikke helt 
som planlagt, men vi kommer til det. 

TØMMERRENNE
Aller først så burde en være klar over at det kan 
blåse hardt på Femunden så det første strekket 
inn mot Lorthølet og Lortbu kan være røft 
om en er litt uheldig med søravinden. Men 
etter at en har smettet seg inn gjennom første 
tømmerrenne så befinner man seg plutselig 
inne i skogen og i ly av vinden. Vi bestemte 
oss for å ta første natt ved Lortbu, som for 
øyeblikket var okkupert av en annen gjest. Vi 
slo opp telt utenfor og hadde et godt måltid 
før vi sovnet.

Dagen etter bar det i gang med en ny 
tømmerrenne. Faktisk så viste det seg at det 
var kun den første tømmerrennen vi klarte å 
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FEMUNDEN
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komme oss gjennom uten å sette oss fast. De 
andre var helt eller delvis for smale for vår 
oppblåsbare kano, men visstnok skal det gå 
med tømmerrenne nummer 2 og kanskje til og 
med 4 for de med en ikke altfor brei kano. Det 
var ikke vanskelig å bære kanoen med utstyret 
rundt. Men det kan være greit å ikke ta med for 
mye utstyr nettopp på grunn av dette. 

Tilbake til renne nr. 2 bestemte Radka seg for å 
gå rundt og vente på meg ved den andre enden 
da rennen var for stri og ikke minst smal. Jeg 
bestemte meg for å ha kanoen på bånd og 
gå tur med den mens den ble dratt nedover i 
renna. Dette viste seg å være en dum ide for når 
vannet tok tak i båten ble den dratt kraftig og 
jeg forsøkte å holde igjen og før jeg visste ordet 
av det stod jeg oppreist midt i tømmerrenna 
før jeg et halvt sekund senere ble dratt overende 

av vannkreftene og sendt nedover og under 
kanoen som på dette tidspunktet hadde satt 
seg fast. Jeg ble dratt med noen meter og forbi 
kanoen før jeg klarte å klamre meg til siden av 
rennen og slenge meg ut på tør grunn. Klissvåt 
dro jeg kanoen med meg videre og slang meg 
oppi mot slutten når det var bredt nok slik 
at Radka fikk et bilde av kanoen og den våte 
«katten» oppi... Da var det greit å ha tørt skift 
klart og en varm kopp te fra termos.

ELVESTRYK
Før vi fikk padle i Langtjønna måtte vi forbi 
Litllangtjønna og Rundtjønna, og her kom vi 
over noen andre padlere som skulle samme vei 
som oss. De hadde tilbragt natten på Lortbu 
som ligger rett ved tømmerrenne nr. 2. Vi 
utvekslet nummere, men vi så de aldri mer på 
turen. 
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1. KANO: Tre av 
tømmerrennene var helt 
eller delvis for smale for vår 
oppblåsbare kano.

2. TØMMERRENNE: De 
restaurerte tømmerrennene 
er fra 1700-tallet. 
Tømmerrrennene har utløp 
mot Feragen og Håelva som 
igjen ender i Glåma ved 
Røros.
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Vi hørte riktignok fra de igjen, men igjen, dette 
kommer vi tilbake til. 

Turen bar videre opp Langtjønna, et flott vann 
med grønne skoger på begge sider hvor en 
kan når som helst stoppe for å ta seg en rast. 
Langtjønna tok oss til Litjrennbua, enda en av 
Statskogs flotte hytter som en kan sove i. Det 
er mange av disse hyttene i Femundsmarka, 
og mange var på de første halvannen dagene 
på turen vår, men de ligger ikke i helt ideell 
avstand for denne turen da vi ønsket å komme 
oss lenger av gårde før vi slo opp telt på dag to. 
Ved Langtjønnbua er det en ny tømmerrenne. 
Den siste på turen. Denne var og litt for smal 
for oss. Men den så veldig morsom ut for de 
som padler smalere fartøyer. Her bar vi kanoen 
over land. Noen hundre meter bare. Og så var 
det bare å fortsette opp Feragshåen. Her kan 

det nok og være surt på vindfulle dager, spesielt 
med vind fra nord. Når vi snek oss inn i de 
smale elveleiene ned Feragselva begynte det 
mest spennende og fineste med turen synes 
vi. Her kunne man ikke se så langt fremover 
så det ble mer spennende hva som befant seg 
rundt neste sving. Naturen her er om mulig 
enda vakrere og en føler seg enda mer øde enn 
tidligere og stillheten når en slutter å padle og 
bare lar seg drive ned elven er utrolig. Det var 
riktignok flere stryk her, og siden vi tok turen 
i mai var stryk som fra før av ble sett på som 
rolige nokså ville for to uerfarne padlere. Vi 
bestemte oss flere ganger for å bære kanoen 
rundt. Flere hundre meter noen ganger. Men 
mellom strykene ble vi igjen møtt med rolige 
områder som vi virkelig koste oss med. Vi slo 
leir nr. 2 et stykke ned elven og her kunne 
vi for første gang høre bilene på veien som 
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faktisk går parallelt med innsjøene og elvene 
hele veien til Røros. I Håsjøen kan du og se 
bilene. Dette gjorde opplevelsen litt mindre 
vill, men naturen mer enn kompenserte for 
dette. Mye av dag 3 padles på store innsjøer. 
Her kan det og blåse opp ganske kraftig og 
vi opplevde på Rambergsjøen å bli overrasket 
av kraftig vind hvor vi nesten ikke kom oss 
av flekken uansett hvor mye vi padlet. Etter 
Rambergsjøen kommer en til Håelva. Men i 
starten av Håelva er det et vannkraftverk som 
de fleste nok vil bære forbi og. I Håelva padlet 
vi et par kilometer før vi ble møtt med en stri 
og tilsynelatende evigvarende elv hvor vi ikke 
kunne se en plass hvor vi kunne padle til siden 
for å på nytt se videre hvordan forholdene 
var. Etter mye fram og tilbake bestemte vi oss 
for å kalle det en dag så vi dro kanoen opp i 
skogen og haiket tilbake til bilen. I bilen på vei 

hjem fikk jeg plutselig en melding fra de andre 
padlerne og de hadde padlet der vi ikke lenger 
turte og kanoen deres hadde gradvis blitt mer 
og mer fylt med vann til de til slutt sank og 
alt av utstyr fløyt ned elven og ble observert 
av bekymrede hyttebeboere som hadde ringt 
Røde Kors. Padlerne gikk det imidlertid fint 
med og de kom seg visst hele veien til Røros. 
Men dette lærte oss at en ikke skal spøke med 
elver i mai, uansett hvor rolige de er beskrevet 
av andre rundt om på nettet. Dette var en tur vi 
kommer til å huske lenge og gjerne gjør igjen. 
Men da litt senere på året. 
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FEMUNDEN er den tredje 
største innsjøen i Norge og den 
største som ikke er regulert. Den er 
også den største av innsjøene som 
ligger over 600 moh. i Skandinavia. 
Den var landets nest største frem 
til 1957 da Røssvatnet ble regulert 
og derved større enn Femunden. 
Innsjøen ligger i all hovedsak i 
Engerdal kommune i Innlandet fylke, 
mens en liten del av den vestre 
bredden ligger i Os og den nordre 
enden ligger i Røros kommune i 
Trøndelag fylke. Femunden har et 
areal på 203,4 km², ligger 664 moh. 
og har største dybde på 150 meter. 
Innenfor Sollerøya er det dybder på 
rundt 10 meter, mens det utenfor 
Grasnesbukta er dyp på 130 meter 
eller mer og ved Røvola er det 90 
meter eller dypere. Innsjøen er nær 
60 km lang og 9 km bred på det 
meste. 
Innsjøen er spesiell ved at den har 
utløp i begge ender. I sør til Gløta 
og Femundselva som lengre ned 
i vassdraget blir til Trysilelva når 
den kommer inn i Trysil kommune, 
og deretter til Klaraelva når den 
renner inn i Sverige. I nord er det 
forbindelse til Glommavassdraget, 
gjennom restaurerte tømmerrenner 
fra 1700-tallet er det utløp mot 
Feragen og Håelva som igjen ender 
i Glåma ved Røros.
Innsjøen trafikkeres i turistsesongen 
av rutebåten MS «Fæmund II» 
med anløp i Femundsenden 
(sør), Buvika, Elgå, Revlingen, 
Jonasvollen, Haugen, 
Femundshytta, Røa og Synnervika 
(nord).

 Det er bussforbindelse mellom 
Synnervika og Røros. 
Det er også bussforbindelse mellom 
Femundsenden og Trysil.
Av viktige fiskeslag i innsjøen 
kan nevnes ørret, gjedde og sik. 
Rekorden på stang innehas av Tom 
Erik Grønkilen, en storørret på 8,840 
kg tatt 4. juli 2010.

Trysilvassdraget inkludert 
Femunden ble vernet mot 
vannkraftutbygging i Verneplan I for 
vassdrag i 1973. 
 
Fra gammelt av lå Femunden godt 
innenfor det norske riket, men 
som følge av 1600-tallets Nordiske 
kriger ble flere østlige riksdeler, bl.a. 
bygdene Idre og Særna avstått til 
Sverige. Derved ble innsjøen fra 
svensk side betraktet som en del 
av riksgrensen, og det var ikke 
før grensetraktaten av 1751 at 
Femunden igjen formelt ble norsk 
innlandssjø.
Ved grenseforhandlingene var 
den svenske posisjonen var at 
riksgrensen skulle gå midt etter 
Femunden i nord-sør-retning, slik 
at hele østre bredd ble beliggende 
i Sverige og Sollerøya midt i 
innsjøen ble delt mellom de to 
landene. Fra norsk side ble det blant 
annet argumentert for at Røros 
Kobberverk behøvde store områder 
for hogst av trevirke og at grensen 
måtte trekkes lenger øst. Så ble det, 
slik at Femundsmarka og de vestre 
delene av Sylane tilfalt Norge, et 
areal på ca. 1.350 km².

Kilde: Wikipedia

1. TRANGT: Det viste seg 
at det var kun den første 
tømmerrennen vi klarte å 
komme oss gjennom uten å 
sette oss fast.
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TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: SVEIN BLÅLID

I over ett år har vi fulgt Svein Blålid (65) på hans «Turprosjekt 2020.» 
I løpet av fjoråret var han på tur alene i alle landets 11 fylker.

 — Det var naturen og friluftsliv som reddet meg etter et langt liv med mye 
alkoholmisbruk. For meg stod det etterhvert mellom alkoholen eller friluftsliv. 

Heldigvis valgte jeg det siste, sier Svein.

PÅ TUR I 
11FYLKER

 — Etter at jeg for noen år siden valgte å bruke mest 
mulig av min tid til friluftsliv, har det vært viktig for 
meg å sette mål. Så langt har jeg klart å gjennomføre 
det jeg har planlagt. Jeg har førtidspensjonert meg 
for å få enda bedre tid til det jeg trives med. Av større 
turprosjekter har jeg blant annet gått Jotunheim- og 
Rondanestien, dette var to uforglemmelige, men 
lange turer i flott norsk natur! Det er alltid spennende 
å gjøre noe ikke så mange har gjort før. Da jeg fikk 
med meg at vi fra nyttår 2020 ville ha 11 fylker i 
Norge kom ideen av seg selv.  

I løpet av 2020 brukte jeg en måned i hvert av disse 
11 fylkene. Vi bor i et land med store geografiske 
variasjoner og varierende værforhold, og alle fylkene 
har sine særegenheter. I løpet av den måneden jeg var 
i det enkelte fylke ville jeg forsøke å leve mest mulig 
i naturen og finne ut hva området hadde å tilby av 
naturopplevelser. Jeg må innrømme at jeg liker å gå 
på steder og stier som ikke er de mest besøkte. Derfor 
var jeg ikke på de tradisjonelle turmålene, men ville 
heller forsøke å finne mindre kjente steder. Avhengig 
av årstid varierte det hvordan jeg gikk frem; fra hytte 
til hytte, lå i telt og hengekøye, leide hytte for noen 
dagers opphold. Jeg er født i Måløy. Derfor valgte jeg 
å starte turen rundt i Norge der.

HVA VAR DET FINESTE OMRÅDE I NORGE DU VAR 

PÅ TUR I? 
 — Før dette turprosjektet hadde jeg allerede 
sett en god del av Norge, blant annet da jeg gikk 
Jotunheimstien og Rondanestien, så jeg har aldri 
vært i tvil om at Norge er et flott land. Gjennom 
Turprosjekt 2020 fikk jeg sett enda mer.  Det fylket 
som overrasket meg mest var nok Møre og Romsdal. 
De fantastiske fjellene, de fine fjordene, øyene og 
havet har gjort et uslettelig inntrykk. Alt var så nært, 
og «bildet» endret seg for hver meter jeg beveget meg.

Gjennom denne turen kan jeg med hånden på hjertet 
si at jeg trivdes overalt, selv om været av og til ikke 
var det beste. Noen av fylkene kunne jeg med hell 
ha besøkt på andre årstider, men det kan jeg jo gjøre 
senere, sier Svein.

OPPLEVDE DU NOEN DRAMATISKE HENDELSER 
UNDER TURPROSJEKTET DITT?
 — På de fleste turene har jeg vært alene, og da er 
jeg ekstra forsiktig. Det er fort gjort å snuble på 
bratte stier, særlig med tung tursekk. Da er det viktig 
å unngå de bratteste skrentene. Er også nøye med 
å velge gode og stødige sko. Videre er jeg forsiktig 
når været ikke er så bra, og jeg vet hvordan det er å 
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gå i tåke. Jeg har vært heldig og unngått dramatiske 
hendelser, bortsett fra en «nesten-ulykke» i Rogaland. 
Da stod jeg ute på et skjær en vindfull dag i november 
og var litt uoppmerksom da en stor bølge slo over 
meg. I siste liten fikk jeg tak rundt en stople, så det 
gikk bra, men det ble en kalddusj i dobbel forstand, 
forteller Svein.

KAN DU SI NOE OM DET Å VÆRE ALENE PÅ TUR? 
 — Jeg får ofte spørsmål om det å gå alene på tur, om 
det er ensomt og om jeg er redd.  Som tidligere nevnt 
er jeg ekstra forsiktig når jeg gå alene, for å unngå 
skader.  Ellers er det jo ikke noe å være redd for i 
den norske naturen.  Jeg føler meg faktisk tryggere 
der enn når jeg går i byen på høylys dag.  Ofte er jeg 
langt fra folk og bebyggelse, og da er det fint å lytte 
til naturen.  Ikke noe er bedre enn å høre lyden fra 
en elv eller foss, vinder som blåser i trærne og livlig 
fuglekvitter.  Av og til er jeg også heldig å se dyr, selv 
om jeg er klar over at de ser meg oftere enn jeg ser 
dem.  Naturen kommer tett på, og jeg føler meg aldri 
ensom, det skjer alltid noe, og jeg får god tid til å 
tenke på alt og ingenting.

Jeg koser meg også når jeg har satt opp telt eller 
hengekøye, og ligger og hører på lydene i naturen før 
jeg sover inn for natten.

Hvis jeg noen gang føler meg redd i naturen må det 
være de gangene jeg møter på løshunder, som det er 
en del av.  Det er dessverre altfor mange hundeeiere 
som ikke har kontroll på hundene sine.

KAN DU BESKRIVE DITT FORHOLD TIL NATUR OG 
FRILUFTSLIV GENERELT? 
 — Tror jeg alltid har hatt interesse for natur og 
friluftsliv. Som liten var jeg ofte med pappa på 
lange fjellturer i fjellene over Måløy, hvor jeg hadde 
mine barneår. Føler at jeg fortsatt kjenner lukten av 
primusen fra da vi lagde mat på disse turene. Der 
hadde vi også nærhet til sjøen, og vi hadde mange 
fine turer i båt.

Selv om det i ungdomstiden ble sporadiske turer i 
naturen var ikke det det viktigste i livet mitt. Det var 
familie og jobb jeg brukte tiden på. Etter hvert ble 
jeg alene, og prioriterte jobben. Dessverre ble alkohol 
et stort problem, i altfor mange år. For noen år siden 
begynte jeg på nytt å gå turer, i markene rundt Oslo, 
hvor jeg har bodd siden slutten av 1980-tallet. For å 
si det enkelt ble naturen redningen min. Nå har jeg 
ikke rørt alkohol på flere år, og har det bedre enn jeg 
noen gang har hatt det.

HVA ER DINE FAVORITT-FRILUFTSLIVAKTIVITETER?
 — Det finnes mange former for friluftsaktiviteter. 
Noen liker toppturer, andre fisketurer, skiturer, jakt, 
og så videre.  For meg er det viktigste å bare være 
i naturen.  Da pakker jeg med meg det jeg trenger 
i tursekken.  På korte turer kan det være så enkelt 
som en termos med kaffe, vann og noe å spise. På 
lengre turer blir selvfølgelig sekken tyngre og mer 
innholdsrik, men jeg passer alltid på å ikke ha med 
mer enn jeg trenger. På turene liker jeg å fotografere 
og filme, så det er min form for «jakt», forteller Svein.

KAN DU SI LITT OM BLOGGEN DIN WWW.BLAAS.
BLOG? 
 — Det er kanskje ikke så vanlig å drive med 
blogging i min alder, og for meg startet det helt i det 
små under forberedelsene til Jotunheimstien i 2016. 
Antall følgere har økt gradvis gjennom årene, og selv 
om jeg ikke kan konkurrere med yngre bloggere er 
det viktigste for meg de hyggelige tilbakemeldingene 
jeg får fra de følgerne jeg har. Mange går noen av 
turene jeg skriver om, og jeg får ofte spørsmål om 
turene. Det hender også at jeg møter noen på stien 
som stopper meg og kommenterer bloggen. Jeg vet 
også at det er noen som av forskjellige grunner ikke 
kan gå på turer, men som lever seg inn i turene ved å 
lese bloggen, og gjennom det på en måte er «med» på 
turen. Det synes jeg er ekstra hyggelig!

ER DU ENGASJERT/INTERESSERT I NOEN NATUR- 
OG MILJØSPØRSMÅL?
 — Jeg har aldri vært aktiv innen natur- eller 
miljøorganisasjoner, men har jo mine meninger. 
Naturen er en ressurs vi må ta vare på! Derfor tenker 
jeg hele tiden på å ikke sette spor etter meg når jeg 
er på tur. Jeg ser stadig slitasje i naturen. Ikke alle er 
like flinke til å rydde etter seg, og der blir dessverre 
lagt igjen søppel langs stiene. Sykling på stier liker jeg 
heller ikke. Det sliter mye på stiene.

Vi trenger strøm, men om vindmøller er løsningen 
er jeg usikker på. Pent er det i hvert fall ikke!
De siste årene har ulv og rovdyr vært et hyppig 
diskusjonstema. Jeg forstår at de som har ulv helt 
inn på gårdsplassen er bekymret. Så lenge man har 
kontroll på, og tar ut skadedyr, mener jeg dyrene har 
sin naturlige plass i naturen. De ville dyrene har aldri 
plaget meg, og jeg ønsker heller ikke å plage dem, 
sier Svein.
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HVA MED TURPLANER FREMOVER? HVA SKAL 
DU GJØRE I SOMMER?
 — Jeg liker å ha planer på turfronten. For meg er det 
å planlegge turer en del av turopplevelsen. De siste 
årene har mange av turene gått ut på å komme meg 
fra A til B, ofte på kortest mulig tid.

Planene for i år blir litt annerledes. Utover våren vil 
jeg ta med meg telt eller hengekøye på turer med 
noen overnattinger hver uke. Da vil jeg gi meg tid 
til å oppleve og se mer av naturen enn jeg har gjort 
tidligere. Håper også å få brukt fiskestanga, noe jeg 
tidligere ikke har hatt tid til. 

De kjente turmålene som Besseggen, Trolltunga 
og så videre har aldri vært noe må for meg. Jeg liker 
ikke å gå i kø. Det er nok tilfelle også på stien til 

Galdhøpiggen, men akkurat dit «må» jeg en gang, 
det er tross alt Norges høyeste fjell. Må bare finne en 
dag hvor ikke så mange går dit og hvor været er sånn 
nogen lunde.

Det blir også en tur til Måløy i mai, hvor jeg er 
født og hadde mine første leveår. Det var der jeg 
startet turprosjektet i fjor. Der er det mange fine 
turmål jeg ikke har gått, og en del jeg gjerne vil 
oppleve igjen. Troms og Finnmark står også høyt på 
prioriteringslisten, og gjerne en tur til Svalbard. 

Og når jeg har fått gått gjennom alle bildene 
fra turene i fjor, vet jeg at det er mange steder jeg 
vil tilbake til. Det er uendelig med turmuligheter 
her til lands og jeg gleder meg til neste tur og nye 
turopplevelser, sier Svein Blålid.

FRILUFTSLIVPROFILEN  FRILUFT
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

Dette området som er ved Kabelvåg er kanskje det lettest 
tilgjengelige og mest populære området i hele Lofoten.
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TOPPTUR
I LOFOTEN

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med Hanne 

Staff. To barn Fanny (2006) og 
Kaja (2009). 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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På vei opp mot Varden (700 moh.) som er 
en del av Småtindan området.
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Lofoten byr på noen av de flotteste 
toppturene i landet. Med riktig 
utgangspunkt er det korte avstander til 
utallige skifjell med spisse tinder med 
storslått utsikt ut over havet. Et helt 
unikt område både for den som liker 
de røffeste utforbakkene og den som 
ønsker å kjøre mer «safe».  Lofoten er 
som skapt for magiske skiopplevelser! 
Her er det mulig å se rett ned i havet før 
du suser ned i herlig puddersnø og tar av 
deg skia med tang og tare på skoa. Om 
du er heldig med været...

Det er viktig å være klar over at været er 
en svært kritisk faktor her hvor fjellene 
møter storhavet. Det er tross alt langt 
flere dager med rufsevær enn det er 
solskinnsdager. Med bopel på Østlandet 
var vi avhengig av å reise når jobb og 
familieliv ga tid og anledning. Vi fikk 
merke at Lofoten er et sårbart turområde 

om ikke værgudene er helt på parti den 
aktuelle helgen. Vår tur holdt faktisk på 
å gå helt skeis (med tanke på skikjøring) 
og det ble mye venting på et «vindu» i 
været. Trøsten var at det finnes veldig 
mange hyggelige småsteder å slå ihjel 
tid. Litt lavlandsfriluftsliv for å oppleve 
kreftene fra det opprømte storhavet som 
slo inn fra nordvest var også storveis 
for den som ikke opplever dette på 
heimebane.

Det var kuling og nedbør stort sett hele 
helga ved vår base i Henningsvær. Men 
ved å endre turmål fra de høyeste fjellene 
til litt mer skjermede områder, fikk vi 
smake på flott skikjøring i makeløs 
natur. Faktisk kikket også sola frem to 
av de tre dagene vi hadde til disposisjon 
og vi fikk oppleve hvor storslått Lofoten 
kan være som skidestinasjon.

LOFOTEN
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Selv om fjellene i Lofoten stedvis 
er svært bratte, finnes det utallige 
valgmuligheter. Ved å velge riktig 
terreng er det vanskelighetsgrader for 
alle som har brukbare skiferdigheter. I 
Lofoten finnes en topptur som passer 
alle nivåer. 

Det som er morsomt i Lofoten er at det 
er lett å få flere topper og nedkjøring på 
samme dag. 
Turer til Lofoten krever god og bevisst 
planlegging og gjennomføring. Både 
værmeldingen og snøskredvarselet 
må følges nøye for å få trygge og gode 
opplevelser. Kystklimaet i Lofoten kan 
gi et varierende vær og skal man på 
topptur må man være forberedt på et 
variert vær som skifter fort. 

Stortinden 630 moh. sett fra Stauren.
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Skjorte i 100% merinoull
Aclima LeisureWool er en tynn, lett og god skjorte i vevet ullstoff. Skjorten har forsterket stoff på skuldrene
og en praktisk lomme på brystet. Knappene er laget av kokosnøttskall, et miljøvennlig og resirkulerbart
materiale. Ull holder deg varm selv om du blir våt. Fibrene er naturlig resistente mot bakterier og lukt, det
gjør at du slipper å vaske plagget så ofte - bare heng det ut i frisk luft. Skjorten er en del av vår nye
LeisureWool-kolleksjon med plagg i høy kvalitet som egner seg like godt til jakta som til hverdags.

Aclima AS | aclima.no

NYHET!
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Norges Miljøvernforbund (NMF) leverte 
i januar en politianmeldelse av Fosen 
Vind DA for bevisforspillelse og tyveri 
av fredet rovfugl. 

Bakgrunnen for anmeldelsen var et 
avisoppslag i Adresseavisen, der det 
kom frem at Fosen Vind DA har levert 
turbindrept fugl til et avfallsmottak. I 
tillegg til at dette er direkte lovbrudd 
så har dette flere uheldige sider. Ikke 
minst, så forteller dette ganske mye 
om Fosen Vind sin manglende respekt 
for forretningsmoral og etikk, og for 
respekten for miljøkonsekvenser ved 
sitt eget anlegg.

Havørner er fredet vilt og statens 
eiendom ved Viltfondet. “Man kan 
enten beholde kadaveret selv, i så fall 

må det søkes om, eller man kan levere 
det til institusjoner som har rett til å 
motta slike fugler. Det er museer eller 
NINA.” Dette har ikke Fosen Vind DA 
gjort eller etterfulgt. Dermed er dette 
simpelt tyveri av statens eiendom.

Ved å unndra fredet vilt som er drept 
som en direkte konsekvens av ens 
egen virksomhet (vindkraft), så unndrar 
en viktige opplysninger og tallmateriale 
fra myndighetene. Dette er klart 
underslag av bevis/bevisforspillelse 
der motivet tilsynelatende kan se ut 
som en bevisst handling med hensikt 
å skjule miljøpåvirkningene fra egen 
virksomhet.

Fosen Vind DA (Delt Ansvar) er 
eid av tre selskap der to av eierne 

har offentlig eierskap, Statkraft og 
Trønderenergi. Dette gjør lovbruddene, 
mangelen på forretningsmoral, etikk 
og miljøansvar i forhold til drift av 
vindkraftanlegget, og behandling og 
underslag av statens eiendom ekstra 
alvorlig. NMF ber i anmeldelsen om 
at Fosen vind DA blir straffet etter en 
eller flere av følgende bestemmelser: 
viltforskriften § 8-3, viltloven § 56, 
naturmangfoldloven § 75, straffeloven 
§§ 27, 160, 240, 321, 322, 324 eller 
325.

Informasjonen i denne saken er 
hentet fra nettstedet til NMF og NMF 
har godkjent dette for publisering i 
magasinet Friluftsliv.
Les mer om denne saken på:
www.nmf.no

PENSUM

AVREVET VINGE: Denne havørna ble 
funnet ved vindkraftanlegget på Smøla, med 
avrevet vinge, men enda i live. Til nå er det 
funnet 108 døde havørner og tre kongeørner 
på Smøla. 
Foto: Ulla Falkdalen

ANMELDT

GO’BITEN S.56  |  VINTEROVERNATTING S.60  |  VINDMØLLER DREPER ØRNER S.66

VINDKRAFTSELSKAP
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Moren til venninnen min kommer fra 
Colombia. Da hun kom på besøk til 
Norge dro vi på tur for å vise henne 
naturen. Gloria elsket alt hun så og som 
takk lærte hun meg å lage Colombiansk 
Sancocho. 

Å lage mat på bål pleide å være 
dagligdags for Gloria, så dette hadde 
hun teken på.  

Sancocho er en tradisjonell Colombiansk 
suppe. Suppen står ofte å putrer ved 
elvebredden mens folk tar seg en 
svømmetur. 

Lengre opp i fjellene er det viktig med 
noe som er både varmt og næringsrikt, 
da er denne suppen også en klassiker. 
En suppe kreert for friluftsliv. 
Suppen kan serveres med ris og 
avokado ved siden av, eller du kan bytte 
ut kylling med svin, oksekjøtt eller hvit 
fisk. 

Tradisjonelt koker man en hel kylling til 
denne suppen, men vi brukte fileter for 
enkelhets skyld. Dette er en styrkende 
suppe til 4 sultne mager.

TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

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

TRUDEWITZELL.NO

COLOMBIAN
SANCOCHO

GO’BITEN
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Ha først olje i kjelen, tilsett kylling og stek 
den i noen minutter. Tilsett deretter løk, 
hvitløk, spisskummin, tomat og la dette 
frese sammen i 4 minutter. 

Deretter tilsettes poteter, kassava, 
kokebanan, buljong og hakket koriander 
(la det være igjen litt blader til servering). 
Det skal koke sammen i ca. 20 minutter. 

Deretter tilsettes vårløk og mais og la 
dette koke sammen i 20 minutter. 

Serveres med et dryss av koriander 
blader.

INGRIDIENSER:
1 ss olivenolje

600 gram kyllingfilet, delt opp 
i store biter

5 vårløk, hakket

1 tomat, hakket

4 fedd hvitløk, hakket

1 løk, hakket

2 dl hakket koriander, både 
stilk og blader

3 mellomstore poteter, skrelt 
og skjært i biter

½ Kassava, skjær 3 stykker 
på ca. 5 cm, som igjen deles 
på langs i 4 skiver (dette 
kreves en skarp kniv)

3 hele mais skåret i to

1 grønn kokebanan skrelt og 
skjært opp i ca. 2 cm tykke 
skiver

1 ts spisskummen

salt etter smak

Ca. 2 liter  kyllingkraft (to 
terninger, slik at det dekker 
alle grønnsakene)



Nå starter turen
i butikken
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Og mens vi ventet på at suppa skulle bli ferdig, så 
koste vi oss med bananbrød som jeg hadde laget 
hjemme. Pakkes det inn i plast så holder det seg 
mykt i flere dager, men fare for at det blir spist 
opp på første rastestopp. 

BANANBRØD
MED TYTTEBÆR

Miks banan, egg og sukker sammen til en luftig røre, tilsett 
resten og hell det i en smurt brødform og stek den på 200 
grader i 40 minutter. 

INGRIDIENSER:
3 bananer

3 egg

200 gram byggmel

200 gram glutenfri blanding 
(eller hvetemel)

1 ss sukker

100 gram smeltet smør

50 gram hakket sjokolade

2 dl fryste (eller ferske) 
tyttebær

50 gram hakkede nøtter

1 dl melk 

2 ts bakepulver
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Nå starter turen
i butikken
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VINTEROVERNATTING
TEKST OG FOTO: BO LINDBLAD
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HENGEKØYE: Vinterovernatting i hengekøye er noe 
alle kan oppleve. Det ser kanskje kaldt ut, men sørg 

for å ha et liggeunderlag eller reinsdyrskinn under 
soveposen, og en drikkeflaske med varmt vann nedi 

soveposen, da er du god og varm.
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1. GOD MORGEN: Nydelig å våkne omgitt 
av snøtunge graner og kjenne solens varme. 
Selv om vinternatten i korte perioder kan 
være litt kald, veier inntrykkende opp for 
ulempene. Om du ikke er kapabel til å sette 
pris på hjemlig komfort, er det på tide å 
komme seg ut.

2. UT Å PRØV: Inviter deg selv eller en du 
kjenner på vinterovernatting. Dere trenger 
ikke dra langt for å få villmarkfølelsen, eller 
oppleve vintermagien.

Ikke noe sted sover jeg så godt som 
ute en vinternatt. Luften er frisk, kald 

og tørr. Å ligge i en varm sovepose 
på et tykt liggeunderlag, eller henge 

mellom stammer og greiner ikledd 
snøkrystaller omgitt av fjell, islagte 

vann og høye graner i månelys er en 
rikdom flere burde unne seg.

Å sove ute om vinteren under åpen himmel er hverken 
nytt eller tøft, men spektakulært og fascinerende – det 
er det. Kontraster fascinerer, og er helt elementære om 
vi skal føle verdi. Verdien ligger i utvekslingen mellom 
sliten og hvile, sulten og mett eller trygghet og frykt. 
Motpoler vi best kjenner ute. Når vi lever vante liv, er det 
sjelden vi beveger oss ut i kontrastpunktene. Å virkelig 
sette pris på komfort, er vanskelig om vi aldri må leve 
uten. Å ligge i en varm seng, åpne kjøleskapet eller dusje, 
er rivende luksus. Om vi ikke er kapable til å sette pris 
på komforten, er det på tide å komme seg ut. En litt kald 
natt ute i soveposen, og du elsker å komme tilbake og 
nyte den varme sengen.

BÅLFYRING ER LOV
Vinterovernatting byr på flere positive overraskelser 
enn man umiddelbart skulle tro. Man kan enkelt frakte 
utstyret i pulken, og man kan campe nærmest hvor som 

helst takket være snøen. Bålfyring er lov, ta med litt tørr 
never og kvist da veden ofte er ganske våt, eller juks med 
opptenningsposer. Ta ved fra døde eller veltede trær og 
råtne stubber. Bruk sag, så sparer du mye arbeid, og en 
liten øks til å kløve fine kubber. Når man har sanket nok 
ved, dobler man mengden. Da kan man legge seg ned og 
slappe av.

Foran bålet finner man roen og løser egne, og andres 
problemer. Vinterbål gir varme og trivsel. Sørg for å ha 
morgenbålet og kaffekjelen klar før du kryper nedi posen.

SKRU MOBILEN PÅ FLYMODUS
Vi må tørre å sette oss i spesielle situasjoner fordi 
det er gleden og mestringen ved å komme gjennom 
som er givende. Man trenger ikke å dra langt for å få 
villmarkfølelsen. Skru mobilen på flymodus, gå på et 
bynært fjell og se ned på byen, eller besøk skogsområder 
og myrdrag. Sov deg bort fra sivilisasjonen gjemt bak en 

1
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klynge trær eller bortenfor tjernet. Borte fra hverdagen, 
tanker på jobb, planer og ting du burde ha gjort. En klok 
mann har en gang sagt: «Dere har klokke, men ikke tid. 
Vi har tid, men ikke klokke.»

EN TYPISK FEIL
Vinterovernatting krever noe spesialutstyr. Et isolerende 
underlag og en god vinterpose er et must, går du på 
kompromiss her, får du svi. Oppblåsbare isolerende 
liggeunderlag fungerer godt, pass bare på at det ikke 
går hull. Legg et skumplastunderlag eller reinsdyrskinn 
under. Det sier seg nesten selv, men unngå å legge 
deg rett under snøtunge greiner. Et uventet ras, og du 
er lysvåken. Før man kryper nedi soveposen er det en 
god ide å tømme blæren og løpe rundt campen for å få 
varmen, skifte til et tørt ullundertøysett og en tørr lue 
eller balaklava. En typisk feil er å kle på seg for mange 
lag. Det er luften mellom lagene som isolerer. Selv om 
det ikke er farlig å fryse litt i perioder, lønner det seg å 
fylle vannflasken med varmt vann og putte nedi posen, 
da er føttene varme gjennom natten.

VINTERMAGI
Fra hengekøyen er vinternatten mystisk. Alt er stille. Kun 
dyrespor i snøen vitner om liv. 

ER DET STJERNEKLART, KAN MAN LIGGE OG 
TELLE STJERNESKUDD OG SATELLITTER TIL 
MAN SOVNER. 

Lyser månen er det vanskelig å bli mørkeredd. Spennende 
skygger tegner fantasifigurer i snøen, man tror nesten 
ikke det er midt på natten, så mye lyser månen. Er du 
heldig kan du oppleve spennende dyrelyder og fantastiske 
soloppganger, ja til og med nordlys. Å våkne ute 
midtvinters, varm og god i en hengekøye, er en utrolig 
fin opplevelse. Du ligger lenge og nyter morgenen. Du 
vil føle deg privilegert som får oppleve vintermagien. 
God tur og sov godt!

1. BÅL: Ild er elementært for oss mennesker. 
Ved bålet får vi varme, tørker klær og finner 
roen til å løse egne, og andres problemer.

2. VEKKERT I SKOGEN: Opplevelsen av 
å sove under åpen himmel er ikke mindre 
enn magisk. Et tykt isolerende liggeunderlag 
og en god vinterpose er alfa og omega på 
vinterovernatting. Her kan du telle stjerner og 
satellitter til du sovner.

1
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DREPER
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AVREVET VINGE: Denne havørna ble 
funnet ved vindkraftanlegget på Smøla, 
med avrevet vinge, men enda i live.
Foto: Ulla Falkdalen

TEKST: STEINAR VÆGE
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SMØLA

VINDMØLLER DREPER ØRNER  PENSUM
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Dreper man ørn med forsett, er det en straffbar 
handling som etter Naturmangfoldloven kan 
straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. 

Vi kan gjøre følgende tankeeksperiment:
En saueeier har sauene sine på beite på en av 

de mange øyene i områder hvor det etableres 
vindmølleanlegg. Han skyter en havørn eller en 
kongeørn med begrunnelse i at rovfuglen antas å 
være en trussel mot næringen han driver. Om dette 
oppdages, vanker det anmeldelse, tiltale og straff. 
Han kan naturligvis søke om fellingstillatelse, men 
får det ikke.

Når det etableres vindmøller i områder med 
bestand av ørner, vet man med 100 prosent 
sikkerhet at vindmøllene kommer til drepe flere 
ørner, hvert eneste år. Likevel gis det tillatelse til 

Havørn og kongeørn ble fredet i 1968, noe 
som betyr at det er straffbart å drepe ørn, 
enten det er med skytevåpen, feller, gift eller 
på annen måte. Hvor skal man plassere 
vindmøller som «drapsvåpen» i dette bildet?

1
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at vindmølleanlegg etableres midt i kjerneområdet 
deres. Følgende spørsmål må kunne stilles: Er 
det egentlig noen prinsipiell forskjell på å drive 
næring med sau (mat) og å drive næring med 
strømproduksjon? Begge næringer er fundamentalt 
viktige.

STORE KOLONIER MED HAVØRN
På trøndelagskysten finner vi noen av Europas 
største vindkraftanlegg på land. Her finnes også 
noen av landets største kolonier med ørn, spesielt 
havørn. Selskapet Fosen Vind satte i drift fem nye 
anlegg mellom 2018 og 2020. I dette tidsrommet 
ble det på tilfeldigvis funnet fem døde havørner 
ved kraftverkene av folk fra Norsk institutt for 
naturforskning (NINA). NINA mener at det ved 
systematiske søk ville blitt funnet flere. I tillegg 
må en kunne anta at noen av ørnene som drepes i 
anleggene aldri blir funnet (mørketall).

BØR BRUKE HUND I SØKENE
NINA har forsket på vindkraftverket på øya 
Smøla utenfor kysten av Nordmøre, som har 68 
vindturbiner. Anlegget ble åpnet i 2006. Siden 
da er det registrert 108 drepte havørner og 3 
kongeørner. I tillegg til de man har funnet, må en 
kunne anta at det er mørketall. NINA mener at 
det ikke er tilstrekkelig bare å søke ved turbinene. 
Søkeområdet må minst ha en radius på 110 – 120 
meter rundt turbinene, og det bør brukes hund i 
søkene.

Vindkraftverket på Smøla har hatt store 
konsekvenser for ørnebestanden. Tidligere hekket 
det 10 – 11 par i anleggsområdet, mens antallet nå 
ligger på 1 – 2 par. Smøla som helhet har rundt 50 
havørnpar.

UTBYGGING FØRER TIL ULEMPER
Erfaringene fra Smøla er selvsagt godt kjent i 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
som gir konsesjon til bygging av vindkraftverkene. 
I forbindelse med planer om et vindkraftverk 
på fjellet Svarthammaren i tidligere Snillfjord 
kommune, nå Orkland kommune, ble det holdt 
et folkemøte der Friluftsliv var til stede. Til stede 
var også seksjonssjef ved NVE Arne Olsen, som 
uttalte følgende:

 – Det er klart at utbyggingen vil føre med seg 
ulemper, men vi må akseptere ulempene for å 
møte det økte energibehovet.

FIKK VINGEN KUTTET AV
Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), 
som forvalter energiressursene i Norge med 
grunnlag i politiske beslutninger, mener altså at 
det er akseptabelt at vindturbinene jevnlig dreper 
havørn, kongeørn og også andre fuglearter som blir 
rammet av rotorbladene. Vindkraftselskapene blir 
ikke straffet, da det ligger politiske beslutninger til 
grunn, selv om det er fredede fugler det dreier seg 
om. 

1. KONGEN: Kongeørn 
kan ta middels store 
byttedyr, også reinkalver 
og lam.
Foto: John Øystein Berg

2. 108 DREPT: Havørn 
ved vindkraftanlegget 
på Smøla, der det siden 
2006 er registrert 108 
drepte havørner.
Foto: Torgeir Nygård/
NINA
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Det tas ikke hensyn til lidelsene som fuglene 
utsettes for. Det er nemlig ikke slik at fuglene 
drepes når de blir truffet av rotorbladene. Det 
er bare de heldige av de uheldige som straks blir 
drept. De uheldige av de uheldige får vingen 
kappet av eller kvestes på annen måte, slik at de 
blir liggende og pines i hjel.

I 2014 ble en havørn funnet under turbinene 
på Smøla. Den ene vingen var kuttet helt inne 
ved kroppen. Fuglen var i live, og lå og stirret opp 
mot fotografen, Ulla Falkdalen, med et blikk som 
ingen vil kunne glemme som har sett bildet.

LIGGER OG PINES I HJEL
En kan se for seg kongen av luftrommet over 
Smøla. En kjempe med et vingespenn på 2,5 
meter som saumfarer terrenget etter noe å spise. 
I brøkdelen av et sekund blir den truffet av et 
rotorblad, den ene vingen faller ned adskilt fra 
kroppen. Resten av kroppen faller ukontrollert og 
virvlende ned mot bakken. 

Der blir fuglen liggende og bakse med den ene 
vingen som er i behold, til den skrekkslagen 
og utmattet bare blir liggende for å pines ihjel. 
Heldigvis blir den funnet av Ulla Falkdalen, som 
fikk tatt bilde av ørna slik at realiteten i hva som 
egentlig skjer kan bli vist for «all verden.»  

Selvsagt får også andre fuglearter lide for 
vindturbiner. På Smøla er det i tillegg til ørner 
blitt registrert ryper (ca. 200), svaner, grågås, 
kråke, trost og jaktfalk (rødlistet). Her er det 
sannsynligvis store mørketall. Ifølge NVE er dette 
altså beklagelig, men nødvendig.

1. SLÅSS: Kongeørn 
regnes som mer 
aggressiv enn havørn, 
og slåss gjerne om 
herredømmet over 
«matfatet.» 
Foto: John Øystein Berg

2. 2,65 METER: Hunn-
fuglen av havørn kan 
ha et vingespenn på 
imponerende 2,65 meter.
Foto: John Øystein Berg
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HAVØRN
Havørn har et vingespenn på opp til 2,65 meter 
(hunn), og er med det Europas største rovfugl. Da 
bestanden ble totalfredet i 1968 var den samlede 
bestanden i Vest-Europa ca. 500 hekkende par, 
hvorav ca. 400 i Norge. 

Bestanden i Norge ble i 2013 anslått til ca. 2800 – 
4200 hekkende par. 

Den lever av fisk, sjøfugl og åtsler, men byttedyr 
kan også forekomme. Havørn regnes for å være 
mindre aggressiv mot byttedyr enn kongeørn.
Ørnenes evne til å løfte byttedyr har vært mye 
omdiskutert. Folk har ofte en sterkt overdrevet 
forestilling om denne kapasiteten. Historien om 
ørnerovet på Leka i 1932, der en tre og et halvt 
år gammel jente (Svanhild Hartvigsen) på 19 kilo 
skal ha blitt tatt og fraktet opp på ei fjellhylle av en 
havørn, har bidratt sterkt til dette.

Det antas at løfteevnen hos havørn ligger på vel 3 
kilo, kanskje mer under spesielt gunstige forhold.

Da Skottland for noen år tilbake ville gjeninnføre 
havørn, ble det hentet unger i Norge. Prosjektet var 
vellykket, og Skottland har i dag over 100 hekkende 
par havørn.

KONGEØRN
Kongeørn er vår nest største rovfugl. Hunnfuglen er 
størst, med et vingespenn på opp til 2,2 meter. 
Bestanden i Norge avtok gjennom mange år, 
men har siden totalfredningen i 1968 stabilisert 
seg. I 2002 ble den norske populasjonen anslått 
til 850–1200 hekkende par, mens den i 2013 ble 
estimert til 1224–1545 par. 

På dietten står hovedsakelig middels store 
pattedyr, fugler og åtsel. Den tar av og til reinkalver 
og lam.

Det har hendt flere ganger at kongeørn har slått 
ned i hodet på storviltjegere som sitter på post. Det 
antas at ørna har feiltolket hodeplagget til å være et 
byttedyr. Det har også hendt at kongeørn har slått 
ned på jakthunder.

På verdensbasis har kongeørn en vid utbredelse 
og lever både i Nord-Amerika, store deler 
av Eurasia og nordvestlige deler av Afrika. 
Populasjonen i verden er anslått til å være mellom 
100.000 og 200.000 par.

2
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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

Regjeringa har lagt fram perspektivmeldinga. Der står det mye. 
Om penger. Kan den økonomiske veksten fortsette? Hvordan 
skal vi legge til rette for enda høyere forbruk? Det er blant de 
krevende spørsmåla stortinget skal drøfte før de avslutter sin 
fire-års gjerning og går ut i valgkamp. Der blir vel også penger 
hovedsaken. Eller?

Har vi i koronaåret 2020 fått noen andre perspektiver? For 
mange har pandemien vært en vekker for betydningen av helse, 
fravær av sjukdom og sosial kontakt. Veldig mange har funnet 
stien ut i skog og mark igjen. Langs den har de høsta bær, sopp, 
overskudd, inspirasjon, livsmot og helse. Det er ingen dårlig 
fangst.

På stien har vi kunnet gå sammen med de vi er glad i. Hatt mye 
tid sammen. Noen ganger sammen i stillhet. Andre ganger har 
samtalen bobla over av refleksjoner og hverdagstanker. Små og 
store perspektiver på livet, framtida og lykken. Med et smil og 
et forsiktig «hei» har vi delt litt av dette med vilt fremmede vi 
tilfeldigvis møtte.

«Stien er målet» sa statsminister Erna Solberg i sin åpningshilsen 
til Stikonferansen. Tenk om hun sa det ved flere anledninger. 
Verdien av å kunne ferdes formålsløst på stien skulle kanskje 
vært en del av perspektivmeldinga. Det hadde gitt perspektiv. 
Ikke minst for våre fremste kvinner og menn som i sommer skal 
overbevise oss om at nettopp de fortjener en stortingsplass.

Et viktig perspektiv for de neste fire åra er at natur og friluftsliv 
må høyere på dagsorden. Vi kan ikke fortsette å bygge ned 
viktig natur i samme tempo. Tilfeldige dispensasjoner kan ikke 
styre arealbruken. Vi kan ikke fortsette å kutte i bevilgningene 
til friluftsliv. Barn og unge må få oppleve natur, tilegne seg 
grunnleggende friluftslivsferdigheter og få perspektiver på 
samhørigheten mellom natur og menneske.

Det kortsiktige perspektivet akkurat nå er to tøffe måneder med 
ytterligere nedstenging. Men skogen, stranda, heiene og fjellet 
er ikke stengt. Allemannsretten er adgangskortet. Stien leder 
deg dit om du vil. Det fins verre skjebner enn å skulle bruke mer 
tid i naturen i vår. Stien er målet. Det er min perspektivmelding 
til deg nå. 

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

PERSPEKTIVMELDING
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Mange turer registrert i 2020 – her fra Værøy.
Foto: Asgeir Knudsen 

Turregistreringsoppleggene, TellTur, StikkUt, 
Perletur og andre, har vært en enorm suksess i 2020. 
Friluftsrådene har satt ut 3.867 turmål for elektronisk 
registrering. 
Dette tilbudet har 84.000 mennesker brukt og gått til 
sammen 1,4 millioner turer. Slikt blir det folkehelse 
av! Veksten er på over 70 % sammenlikna med 2019. 
Mens mange organiserte turtilbud, som naturlos og 
ordførerens tur, måtte avlyses eller gjennomføres med 
antallsbegrensinger, var det god plass til alle som lot 
seg inspirere av turregistreringsopplegg.

EGENORGANISERT AKTIVITET
– 1,4 MILLIONER TURER!

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Mange barn fikk glede av friluftskoler i 2020.
Foto: Nordmøre og Romsdal Friluftsråd

Mest glad er vi likevel for at vi sammen med DNT 
valgte å gjennomføre Friluftsskolene for barn og unge. 
Smittevernveileder blei utvikla, og trygge Friluftsskoler blei 
gjennomført for 4.700 barn og unge i alderen 10 - 13 år i 
regi av friluftsråd (3.378 deltakere), DNT (1.013 deltakere) 
og Speiderforbundet (341 deltakere). Total blei det arrangert 
260 friluftsskoler - en økning på 25 fra 2019. Økningen 
er godt stimulert av Sparebankstiftelsen DNB som bidrar 
med utstyrspakker og oppstartsstøtte til nye Friluftsskoler. 
Mange friluftsråd arrangerte også leirer og basecamps. Et år 
hvor feriemulighetene var begrensa for mange, tror vi det var 
ekstra viktige å gi så mange ei uke med lystbetont friluftsliv 
og opplæring i grunnleggende ferdigheter.

FRILUFTSSKOLER 2020

PANDEMI, NÆRFRILUFTSLIV OG BÆREKRAFTIG FRILUFTSLIV

Forvaltning av de nesten 600 offentlige friluftslivsområdene som 
friluftsrådene har ansvar for, har også krevd økt innsats. Særlig har det 
vært mye og krevende arbeid med å holde de 326 toalettene rene. Den 
innsatsen har vært utrolig viktig for å unngå forurensing og smitte.
Selv om arbeidet med å drifte og forvalte områder har krevd ekstra innsats 
i 2020, har friluftsrådene også stått for nye tiltak. Det er skilta og merka 
268 km med stier, bygd 9 nye toaletter og satt opp 65 informasjonstavler. 
Regjeringas krisepakkemidler på 10 millioner har gitt et løft til mange 
friluftsområder og verdifull sysselsetting. Sykkelstativer i Møre og 
Romsdal, opprusting av hovedhuset i Helleviga i Søgne og utbedring av 
vegen til skiutfartsområdet Olalia i Vindafjord er noen av resultatene.
Mange nye mennesker ut i naturen kan også by på utfordringer. 
Informasjon om de hensyn som følger med allemannsretten er viktig. 
Friluftsrådene mener det var en stor suksess at friluftslivsmyndigheter, 
organisasjoner og reiselivet gikk sammen om informasjon i forkant av 
både påske og sommerferie.

Helleviga faksimile fra brosjyren til Midt 
Agder friluftsråd og Agder fylkeskommune.

- VIKTIG I 2020!
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Disse reglene har vært gode å ha med seg.

Friluftsliv var viktigere enn noen gang i 2020. Friluftsrådene 
gjorde en kjempeinnsats og ga friluftslivsopplevelser til 
mange. Turregistreringsopplegg, Friluftsskoler og drift av 
friluftsområdene var av de viktigste tiltakene.
Da store deler av samfunnet måtte stenges ned i koronaåret 
2020, var naturen og friluftsliv redningen for mange. Her 
kunne vi hente krefter og overskudd både fysisk, psykisk 
og sosialt. Friluftsråd rundt i hele landet har opplevd 
en tilstrømming til nærfriluftsområdene. Det har vært 
gledelig! Men også gitt utfordringer når flere mennesker 
skal betjenes med store krav til smittevern.

PANDEMIÅRET 2020 
– FRILUFTSLIVET VIKTIGERE 
ENN NOEN GANG!

Nesten 19000 mennesker deltok i ryddeaksjoner 
koordinert av friluftsrådene i 2020!
Selv om den organiserte strandryddinga måtte 
begrenses av smittevernhensyn har allikevel 18.700 
vært med på strandrydding i regi av friluftsrådene 
og samlet inn svimlende 777 tonn søppel. 
Og vi håper alle som rydder tar i bruk Rydde 
det nasjonale verktøyet for alle frivillige ryddere 
i Norge.  Gjennom Rydde ønsker Senter for 
oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent å 
mobilisere til mer og bedre opprydding av kyst og 
land. Hensikten er å stimulere til enda mer frivillig 
rydding og til datainnsamling som kan brukes i 
forskning. Friluftsrådene bidrar i stort monn og 
med gode resultater.

RYDDEAKSJONER

Skjærgårdstjenesten er viktig for det gode resultatet,
her representert ved Rigmor i Norge og Romsdal.

Mer enn 4.000 lærere og barnehageansatte har vært på kurs med 
friluftsråd i 2020 for å lære om hvordan bruke naturen som klasserom. 
Friluftsrådene er opptatt av at skolen i større grad skal ta naturen i bruk av 
læringsarena når nye læreplaner innføres. Mange skoler fikk øynene opp 
for kvaliteter og muligheter ved uteskole da de blei ”tvunget” til uteskole 
av smittevernhensyn. Og friluftsrådene følger opp med faglig påfyll i form 
av kurs, lærende nettverk og det digitale opplegget, stedsbasert læring, for 
å registrere skolenes utendørs læringsarenaer.

Friluftsrådenes digitale opplegg stedsbasert 
læring er laget for å registrere skolenes utendørs 
læringsarenaer. Du kan finne ut mer på våre 
hjemmesider. Her fra hjemmesidene.

UT OG LÆR!



2   -  2021 FRILUFTSLIV    75

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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FRILUFTSLIV.NO

OPPDAERTE OPPDAERTE 
NETTSIDER NETTSIDER 

Abonnenter på magasinet Friluftsliv har fri tilgang til 
de oppdaterte nettsidene. På www.friluftsliv.no har du 
tilgang på alle artikler fra utgave 1-2018 og senere, 
total pr nå 20 utgaver. Friluftsliv.no inneholder også 
en nyhetsmodul der vi deler små og store nyheter om 
friluftsliv, annonser fra leverandører og annet innhold. 

Hvordan logger jeg meg inn? Gå inn på www.
friluftsliv.no , klikk på, for eksempel nyeste utgave, en 
artikkel, og du får opp et valg om at du er abonnent 
på magasinet. En del av informasjonen som du 
logger inn med første gang finnes i adressen din 
som er printet bak på magasinet du nå leser i. Der 
finner du ditt abonnementsnummer som er printet 
over navnet, og postnummeret som må brukes ved 
førstegangsinnlogging. Fyll inn informasjonen og logg 
inn!

Ikke abonnent? Fortvil Ikke, du kan enkelt 
abonnere på magasinet Friluftsliv. Klikk deg inn på 
en artikkel. Du vil få opp valget om å bli abonnent. 
Betal med kort eller VIPPS etter du har fylt inn 
abonnentinformasjonen. Abonnerer du på et år/6 
nummer eller mer, vil du også motta en lue i 100 % 
merinoull fra ACLIMA til en verdi av 399,- med første 
nummeret av magasinet. Digitalt abonnement er 
også mulig.

Kjøpt magasinet i løssalg? Da har du en 
tidsbegrenset tilgang til www.friluftsliv.no til neste 
nummer er i løssalg. For utgave nummer 2/21 som 
du nå leser, er koden du trenger “0912” Gå til www.
friluftsliv.no/fkode/ for å løse inn koden.

www.friluftsliv.no har uante søkemuligheter i alle 
artikler. Du kan søke på steder, navn, aktiviteter som 
for eksempel sykling. Søk i vei – og bli inspirert! 
Planlegger du en tur til for eksempel Helgeland, søk 
på Helgeland i menyen øverst til høyre, og du vil 
få opp skjermbildet under. Klikk deg videre inn de 
enkelte artiklene du ønsker å lese. Søkefunksjonen 
kan du søke i, for å teste uten å være abonnent. 
Test, prøv – bli overbevist!

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

UTSTYR

DEVOLD
VANT

INTERNASJONAL PRIS
Devold of Norway vant i vinter prisen for årets 
beste hodeplagg for utendørsaktivitet på 
ISPO Awards. Her gikk det norske selskapets 
nye Devold Sport Air Balaclava helt til topps i 
kategorien Outdoor Apparel. Produktet er sydd 
slik at man ved å vende balaklavaen muliggjør 
justering av varme etter behov – uten å bytte 
plagg.

To-i-én-funksjonen gjør plaggene fordelaktige 
på lengre turer med varierende temperaturer 
og behov for lav vekt. Avhengig av om ribbene 
er vendt mot kroppen (økt isolasjon) eller er 
på utsiden (mindre isolasjon), kan du tilpasse 
balaklavaen – og resten av kolleksjonen – til 
graden av varme du trenger.

Tuvegga Sport Air er strikket på en måte som 
gjør at plaggene kan brukes på begge sider, og 
gir ulikt isolasjonsnivå avhengig av hvilken side 
man har inn mot kroppen. 

 – Det er fantastisk motiverende at vi nok en 
gang belønnes med en pris for et av våre 
innovasjonsprodukter, og en bekreftelse på 
at det lønner seg å dyrke en lidenskap. Vår 
lidenskap er ull og vi tror at naturlige materialer 
er veien å gå i fremtiden, sier administrerende 
direktør i Devold, Cathrine Stange.
 
Stadig flere ser fordelene ved å bruke 
ull og samtidig eie færre klær. Utslipp og 
forsøpling fra plastproduksjon får stadig større 
oppmerksomhet både i mediene og hos bevisste 
sluttbrukere. Til sammenligning er den naturlige, 
nedbrytbare ulla varsom mot miljøet. Den slipper 
ikke fra seg mikroplast i naturen som sine 
syntetiske motparter, ei heller trenger den å 
vaskes like ofte.
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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

En god ryggsekk er et must når man skal ut i skog og 
mark, både på lengre og kortere turer. Ryggsekken er 
gjerne noe som skal brukes i mange år og valget av 
modell har derfor mye å si. Selv har jeg med tiden også 
blitt mer opptatt av hvilket fotavtrykk jeg etterlater på 
mine turer, ikke bare på stien eller i snøen, men også 
i forhold til miljøet. Det er derfor spennende å teste 
denne sekken fra Fjällräven som har et miljøvennlig 
fokus med nye ideer når det gjelder materialvalg, og 
med en design som jeg mener kan holde over tid.

BESKRIVELSE:
Dette er en ryggsekk på 48 liter som er laget i et 
kraftig stoff med en god finish. Materialet er forsterket 
G-1000 Eco vev i økologisk bomull og resirkulert 
polyester. Til tross for at sekken kun er på 48 liter, har 
den en god ramme i ryggen med skinner av sertifisert 
bjørk, noe som skaper en stabil sekk. Bæresystemet 
er robust og lett å regulere for ulike rygglengder. 
Sekken er ganske enkel, samtidig som den har 
mange funksjoner. Lokket kan forhøyes for å få plass 
til mer utstyr, og det har en stor innerlomme samt en 
romslig topp-lomme med krok for å feste f.eks. nøkler. 
På hoftebeltet er det to lommer perfekte for snacks, 
småverktøy, solkrem etc., og som lett kan nåes mens 
sekken sitter på. Det er også to små hemper til å feste 
karabinkrok for eksempelvis hansker, ildstål eller 
annet utstyr man ønsker å nå enkelt. Inne i sekken 
er det en tøylomme mot ryggen for kart, vannpose 
etc. og det er en hempe til å feste dette i. Lengst ned 
på sekken er det et glidelås som gjør at man lett kan 
få tak i det som ligger i bunnen. Selv har jeg gjerne 
den isolerte fjellduken der for å enkelt kunne nå den 
i dårlig vær.
Det er godt med festepunkter på sekken. På begge 
sidene er det to kraftige reimer til å feste eksempelvis 
ski, øks eller liggeunderlag. Det er også en gummicord 
på fronten som kan brukes til å feste jakke, reinskinn 
etc. Langs topplokket og på sidene av sekken er det 
et eget system med hemper for å feste ekstra reimer 
eller utstyr. Eksempelvis kan løse sidelommer festes 
på for å utvide sekkens størrelse og funksjonsområde. 
Det finnes også holder for vannflaske og rifle som 
tilbehør.

FJÄLLRÄVEN 
SINGI 48
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Bæresystemet er robust med godt polstrede 
skulderreimer, og et kraftig hoftebelte. På brystreima 
er det festet en fløyte som også kan kobles løs for å 
ta med på tur.
I topplokket er det plass til det inkluderte regntrekket 
som er i en tydelig blå farge for større fjellsikkerhet, og 
som holder sekken tørr ved dårlig vær.
Sekken har som tidligere nevnt et miljøvennlig fokus 
med Fjällräven sin Eco-vev i økologisk bomull og 
resirkulert polyester. Treskinnene i ryggen er i FSC 
sertifisert bjørk og oljet med linolje. For å gjøre sekken 
mer vanntett og tålig mot skitt kan den vokses med 
Fjällrävens Grønlandsvoks.

ERFARINGER ETTER BRUK
Denne sekken har vært med på vandringsturer i 
høstvær, på ski og trugeturer i snø og vind samt 
på kortere teltturer med lett utstyr. På tross av at 
den kun er på 48 liter rommer den mye og det er 
lett å feste ting utenpå som tidligere nevnt. Med 
kompresjonsreimene på sidene kan sekken også 
strammes til slik at utstyret ligger stabilt, selv på 
enklere dagsturer med halvtom sekk. Den sitter 
godt på ryggen og stramming av hoftebeltets reimer 
og akselreimene bidrar til at sekken sitter tight og 
følger med på kroppens bevegelser. Plastspennen 
og snorer til snølås i åpningen, håndteres enkelt selv 
med middels kraftige hansker. Det er god polstring i 
ryggen og med en vekt på 2,1 kilo er sekken passe 
lett, samtidig som den er robust nok til å tåle litt last. 
En vekt på rundt 15 kilo er problemfritt.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Dette er en sekk som på kort tid har blitt en av mine 
favoritter. Den har en pen og enkel design med et 
tidløst snitt som sitter godt på ryggen. Samtidig er 
sekken relativt teknisk uten at dette går på bekostning 
av Fjällrävens litt enkle designstil. Utvalget av 
ryggsekker har blitt stadig mer mangfoldig i de siste 
årene. Til tross for dette koker det ofte ned til noen 
få punkter som er viktig for en sekk; bærekomfort, 
enkelhet og holdbarhet. Å få ting ut av sekken med 
frosne fingre, eller med reimene feste noen små 
stokker til ved bak på sekken mens man vasser med 
trugene i løssnøen til leiren, det er noe man setter pris 
på. At sekken også har en design og et materialvalg 
som bidrar til at den varer lenge, er nesten et must 
med dagens stadig større fokus på bærekraft. Det jeg 
savner på vinterturer er en lomme for spade, men det 
er noe man enkelt kan ordne selv ved å feste noen 
reimer på sekken.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Tursekk for vandring, friluftsliv, jakt og fiske
Volum: 48 liter
Høyde, bredde og dybde: 67/30/24 cm
Farge: mørk olivengrønn og mørk grå
Tilbehør: Sidelommer på 4 liter stykk

PRIS: CA. 3.390 KR
VEKT: 2.100 GRAM

BRUKT: CA. 25-30 FORDELT PÅ 
ÉN- OG FLERDAGSTURER

MER INFO: WWW.FJALLRAVEN.NO
TESTET AV: MATTIAS JANSSON
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PRIS: VEIL. PRIS PR 2020 ER KR 1.699,- PR. PAR
VEKT: 1.900 GRAM
BRUKT: MER ENN NI TUSEN KILOMETER, 
BÅDE ASFALT, GRUS, KJERREVEIER OG STIER
MER INFO: WWW.ORTLIEB.DE OG
WWW.ORTLIEB.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

BACKROLLER CLASSIC
SYKKELVESKER

BESKRIVELSE: 
Dette er tyske Ortliebs standardvesker for 
sykling, med et stort rom og få detaljer. 20 
liters sykkelvesker i pvc-kledt polyester. Høyde 
42 cm, bredde øverst 32 cm. Rullelukke-
mekanisme som gjør åpningen vanntett. En 
innvendig lomme. Løftehåndtak som samtidig 
fungerer som åpning av festet for bagasjebrett. 
Store reflekser foran og bak. Skulderstropp 
medfølger. Fås i rødt, blått, gul, koksgrå og 
svart.

ERFARINGER ETTER BRUK: 
La oss starte med pakkingen, det snedige med 
lukkingen på back-rollerne gjør at veskene 
tilpasser seg størrelsen på oppakningen, 
avhengig av hvor mange ganger du ruller 
sammen lokket før du klipser det sammen. 
Med en og halv omdreining før lukking er de 
helt vanntette. Har man lite med seg, kan 
veska rulles til å bli relativt liten. Den kan også 
fylles til en høyde den går et stykke over kanten 
på bagasjebrettet. Ulempen ved å tyne den på 
maks volum, er at det kan bli vanskelig å få 
rullelokket til å bli helt vanntett.
Opphengskrokene er fjærbelastet og åpner 
seg når man drar i bærehåndtaket på veska – 
smart. 
Litt avhengig av type bagasjebrett du har, 
kan man gjøre små justeringer ved å flytte 
opphengs-krokene og ellers vinkel/posisjon på 
sikringskroken lenger ned på veska. Back Roller 
Classic vesker leveres med QL2.1 system, som 
betyr i korte trekk at justering av plasseringen 
på krokene gjøres superenkelt med quicklock 
system og uten verktøy. Når dette er gjort, er 
min erfaring at veskene sitter svært bra, og 
uten problem kan blir med på ganske røffe 
turer. Jeg har opplevd at bagasjebærere, både 
foran og bak, har brukket i fart, dessuten felger 
som har revnet og hjul som har kollapset. Men 
jeg har ikke opplevd problemer med Ortlieb 
classic-veskene, noe som åpenbart skyldes 
en kombinasjon av enkle og svært solide 
løsninger. Dette er utstyr laget for å vare.

OPPSUMMERING/ANBEFALING: 
Etter mye, og til dels hard bruk, av Ortlieb 
Classic-veskene, viser det ingen tegn på å 
bli utslitt eller ødelagt, dette er et produkt i 
særklasse. De koster mer enn andre merker, 
men er til gjengjeld ikke bare helt vanntette, 
men også med en finish og kvalitet for å vare 
livet ut.

ORTLIEB
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PRIS: 999,-
VEKT: CA. 270 GRAM, EN STAV (VEID AV OSS)
BRUKT: 20 SKITURER
MER INFO: WWW.ASNES.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

ÅSNES FJELLSKISTAV
BESKRIVELSE:
Dette er en todelt skistav produsert i robust 
7075 Aluminium. Teleskopstaven Breidablikk 
er utstyrt med en skrulås som kan lukkes og 
åpnes for justering av stavens lengde. Det lange, 
komfortable håndtaket gir mulighet for raske 
endringer av grepet. Staven er laget for bruk på 
fjellet eller utenfor preparerte spor i skog og mark. 
Passer for alt fra lange, flate turer til toppturer.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg kjøpte disse stavene med tanke på bruk 
på skiturer med pulk. Når man trekker pulk bør 
stavene være kortere enn på vanlige skiturer. 
Grepet på håndtaket bør også være lavere/lenger 
ned på håndtaket enn på vanlige fjellskistaver. 
Disse stavene er gode til slikt bruk, på grunn av 
det lange håndtaket og teleskopmuligheten. Her 
kan man ha en stav lang og den andre kort, noe 
som er en fordel når man for eksempel går på 
tvers i bratte skrenter.
Det er to ting vi ikke har vært fornøyd med: 
Kringlene/trinsene er for små når man går i dyp 
løssnø. Staven går for lett igjennom snøen. Trinsene 
kunne godt ha vært et par centimeter større i 
diameter. I sprengkulda har vi fått problemer med 
å skru løs staven på midten for å kunne regulere 

lengden på teleskopstaven. Man får ikke solid nok 
gripetak på den tynne staven til å klare å få løsnet 
skrumekanismen for å justere stavlengden. I hvert 
fall ikke om det må gjøres med tykke votter på. 
Og man vil nødig ta av seg vottene i 25 minus for 
å begynne å ta hardt tak i metall. Skrur man ikke 
låsemekanismen skikkelig hardt til, så glipper det 
og glir, slik at staven blir kortere og kortere etter 
hvert som den får motstand. 

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Dette er en helt grei allroundstav som egner 
seg til alle typer skiturer. Behagelig og nyttig 
med langt håndtak slik at man kan skifte grep. 
Testperioden har vist at trinsene er noe små 
til bruk i dyp løssnø, og at det kan være noe 
vanskelig å få lengdejustert teleskopstaven med 
skrumekanismen i sprengkulde. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Lengde: One-size, regulerbar 110-150 cm
Materiale: 7075 Aluminium
Løssnøtrinser i Hypalon og PAB
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PRIS: 399,-
BRUKT: 15 SKITURER
MER INFO: WWW.ULVANG.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

TOVEDE ULLVOTTER
FRA ULVANG
BESKRIVELSE:
Hammerfest Mitten er tovede ullvotter som 
passer til ekstra kalde dager. Hammerfest 
Mitten var en del av utstyrspakken til Sørpolen-
ekspedisjonen 2011, med blant annet Vegard 
Ulvang.

Fingre og tær er det første som begynner 
å fryse om resten av kroppen er kald. Det 
er viktig å stoppe varmetapet ved å bruke 
ullvotter. Bruk gjerne tre lag meg votter på 
hendene ved streng kulde og lav aktivitet. 

ERFARINGER ETTER BRUK:
Vottene er meget varme og sitter godt på 
hendene. De er tykke, myke og gode. Dette er 
ekspedisjonsvotter beregnet for ekstra kalde 
dager. Meningen er at ullvottene skal brukes 
inni vindvotter når det er skikkelig kaldt. 
Det er begynnende slitasje nede på den ene 
tommeltotten, men det skyldes i hovedsak at 
vottene er brukt uten vindvotter utenpå. Som 
kjent så «spiser» jo skistaver votter, og det går 
hull på ullvotter uansett etter en tids bruk. 

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
En varm og god vott, men jeg er ikke tilfreds 
med at det har begynt å gå hull på den ene 
votten etter kun 15 skiturer. Man kan stille et 
spørsmål ved vottenes slitestyrke. Brukes 
ullvottene inni vindvotter reduseres slitasjen 
betraktelig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Tovede ullvotter i 100 % ull
Størrelser: S, M, L, XL
Vaskeinstruksjoner: Vaskes på ullprogram 
30°C, benytt ullvaskemiddel
Opprinnelsesland: Kina
Kjønn: Unisex
Farge: Vanilla
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Vidda Pro Ventilated Trousers W, Keb Trousers M, Abisko Lite Trousers M

En søm på feil plass, et dårlig tilpasset liv eller et materiale som 
hindrer bevegelsene dine – feil bukser kan føre til at turen din 
ikke blir så bra som du hadde forventet. I Fjällräven har vi et stort 
utvalg av bukser for å gjøre det enklere å finne det perfekte paret. 
Det finnes tross alt mange ulike aktiviteter, klima, materialer og 
kroppstyper. Uansett om du ønsker den ekstra bevegelsesfriheten 
som G-1000 Air Stretch sørger for, den robuste slitestyrken og 

vannbestandigheten du får med Eco-Shell , leter etter bukser med 
ventilasjonsglidelås langs sidene eller ønsker deg Zip-Off for å 
gjøre buksene til shorts, så er det viktig å tenke nøye gjennom 
hvilket behov du har – hva du skal gjøre og hvor du skal gjøre 
det. Det er verdt den ekstra innsatsen. Når du finner de riktige 
buksene fra Fjällräven, bruker du dem på tur etter tur i mange 
år fremover. Vi sees der ute.

Velg riktig – det er et livslangt forhold
Bukser fra Fjällräven

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 App Store eller Google Play.
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