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FAKTA OM ISKRYSTALLER 
OG SNØFILLER

www.fjallraven.no

Føl deg aldri kald igjen
Den nye serien 1974 Expedition er her

Det var på en spesielt kald natt på det karrige fjellplatået 
Abisko langt nord i Sverige at Åke  Nordin, grunnlegger av 
Fjällräven, tidlig på 70-tallet  bestemte seg for at han aldri 
ville føle seg kald igjen. Slik skapte han en av de varmeste 
jakkene noensinne – Expedition Down Jacket. 
 I dag lanserer vi en ny serie med funksjonelle vinterjakker 

som er direkte etterfølgere av denne legenden av en jakke 
fra 1974. Vi er tro mot de originale prinsippene for design, 
vi bruker bærekraftige materialer, og vi har det samme klare 
formålet om å holde deg varm gjennom alle vinterens eventyr. 
Vi sees der ute. 

Dun av høyeste kvalitet, 100 % sporbar  
og etisk produksjon. Lett og pakkbar.

FJÄLLRÄVEN DUN

Lun og bærekraftig
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Å virkelig sette pris på komfort, er vanskelig om du aldri må 
leve uten. Å ligge i en varm seng, åpne kjøleskapet eller dusje, 

er rivende luksus. Om du ikke er kapabel 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.

Å sove ute på vinteren

MØYSALEN I NORDLAND FYLKE:
Vi viser deg den flotteste veien opp til 
det majestetiske fjellet MØYSALEN 
(1262 moh.). Fjellet er det høyeste i 
Vesterålen kommune i Nordland.

TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut rundt 19. mars. 

SYNNFJELL I
 INNLANDET FYLKE:

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, shorts, solkrem og solbriller.

Her er noe av innholdet…

KANOPADLING 
PÅ FEMUNDEN I 
TRØNDELAG FYLKE:
Å feire 17. mai i en oppblåsbar kano på 
den store innsjøen Femunden er en smule 
originalt… eller kanskje ikke…i denne 
koronasituasjonen? Å stå i kø på asfalten for 
å kjøpe is og pølse er jo uaktuelt uansett.

1  -  2020 FRILUFTSLIV    83

Takler det meste av underlag og holder 
deg tørr på føttene.

Perfekt allrounder til både løp og tur.

Foto: Karl Filip Singdahlsen

Challenger ATR 6 GTX
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Abonner på

fordelene er mange!

» Du får magasinet levert hjemme.
» Du får bladet før det er tilgjengelig i løssalg.
» Du får en velkomstgave til en verdi av 399,-
» Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 594,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftslivmagasin.

Neste utgave  (1utg)  kr 89,-
Send FRI3 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

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

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

Tre års abonnement (18utg) kr 999,-
Send FRI18 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Kun nettutgaven    kr 399,- 
(alle utgaver f.o.m. 2018)
Send Sommer2020 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,
Friluftsveien 19 B, 7221 Melhus
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BESTILL PÅ 

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

Lue fra Aclima i 100 % merinoull.
Veiledende pris på lua er kr 399,-.

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

F
oto: B

jørn A
. E

saissen

Friluftsliv_012021.indd   5Friluftsliv_012021.indd   5 03/02/2021   14:1003/02/2021   14:10



6    FRILUFTSLIV 2021  -  1 

25. 
ÅRGANG
G

ratulerer, kjære leser. Magasinet ditt 
er nå inne i 25. årgang. Ja, jeg skriver 
magasinet ditt. For...det er nettopp du 
som kjøper og leser FRILUFTSLIV 

som gjør det mulig for oss i redaksjonen å lage 
dette magasinet. Takk skal du ha!

I 2021 kommer vi som vanlig ut med seks 
nummer. Mediaplan og utgivelsesplan finner du 
på: www.friluftsliv.no. Abonnenter på magasinet 
FRILUFTSLIV har gratis tilgang til nettsidene. Der 
finner du digitale utgaver av alle utgivelsene fra 
2018 og frem til i dag. Søk i vei – og bli inspirert 
til din neste tur!

Jeg kan love deg at vi skal holde fast på vår 
redaksjonelle profil. Vi skal fortsette å lage et 
ekte og ærlig magasin for alle som har glede 
av og interesse for å være ute i naturen til alle 
årstider. Vi skal fortsatt gi deg variert informasjon 
og inspirasjon om turområder i hele landet; på 
kysten, i skogen og på fjellet. Testing, tips og råd 
om bruk av masse forskjellig turutstyr vil også 
høre med.

Helt siden 1998 har vi hatt et godt samarbeid 
med Trondhjems Skiklub (TSK). TSK har åtte 
egne redaksjonelle sider i bladet, og vi trykker 
et eget opplag på nesten 2.000 eksemplarer 
som adresseres og sendes ut til medlemmene. 
I Midt-Norge er det vanlig å kalle FRILUFTSLIV 
for «medlemsbladet til TSK». Ta gjerne en titt på 
nettsiden til TSK: www.skiklubben.no.
Siden 1999 har FRILUFTSLIV samarbeidet med 
Friluftsrådenes Landsforbund (FL). De har også 
egne, faste redaksjonelle sider i hver utgave av 
magasinet. Nettsiden til FL finner du på: www.
friluftsrad.no.
Jeg er takknemlige for at disse to store og dyktige 
aktørene er med på laget.

Neste utgave kommer i din postkasse rett før 
påske, rundt 19. mars. I mellomtiden kan du følge 
oss på Facebook: FRILUFTSLIV – MAGASIN 
FOR NATUROPPLEVELSE.

Og husk…vi kan alle drømme om en varm 
sommer midt på vinteren, men la ikke stålkantene 
på skiene ruste for det! 

Jeg ønsker deg en fortsatt aktiv og god vinter :)

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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SIDEN 1963

Transporter 155 
Varepulk • Turpulk • Hyttepulk

Fjellpulken Transporter 155 er vår mest 
allsidige pulkmodell. Kan kjøpes som 
enkelt pulkbrett eller bygges ut med 
sele, drag, oversnøring og Packbag. 
Solid materiale gjør den rustet til alle 
mulige oppgaver i vinternorge. 

FJELLPULKEN.NO

Barnepulk Turpulk Tilbehør Tursekk & bag Hundeutstyr
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“Dette er ei rå og meget anvendelig 
turlykt. En fantastisk nyoppdagelse 
som gjør at det blir lenge til jeg skal 
bruke ei hodelykt igjen. 
Bruksområdene er så mange at det 
er egentlig bare fantasien som setter 
begrensninger på bruken.” 

- friluftsliv.no

HIKEBEAM I TÅKE

HODELYKT I TÅKE

EN UNIK TURLYKT!

Foretrekkes
av mange
turfolk!

HIKEBEAM HODELYKT

Info og nettbutikk: 
www.beltlamp.com

•	Gir jevn belysning i hele nærområdet 
med 3D-effekt.  

•	 Føles vektløs. 

•	 Blender ikke.  

•	 Forstyrres ikke av tåke, dis etc.

•	Mange bruksmåter. 

•	USB lading. Fleksibel strømkapasitet.

Friluftsliv_helsides_4.indd   1 19.01.2021   11:42:02
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MINDRE TAP AV SAU OG 
LAM TIL ROVDYR
Antallet påviste tap av sau 
til bjørn er mer enn halvert 
de siste fem årene. Også det 
totale tapet til rovdyrene går 
nedover.

Det er gaupe og jerv som 
desidert tar flest sau og 
lam. For ulv og kongeørn er 
det en liten reduksjon i fjor 
sammenlignet med 2019.

Miljødirektøren mener at en 
nå ser effekten av å skille 
rovvilt og beitedyr ved bruk 
av forvaltningsområder. I 
tillegg er det en god dialog 
med sauenæringen og lokale 
aktører når det gjelder tiltak og 
uttak av skadegjørende rovvilt.

I 2020 var det en liten 
økning av antall beitedyr 
sammenlignet med 2019, mens 
rovviltbestanden var relativt 
uendret.

9 AV 10 BARN OG UNGE GÅR PÅ TUR
De fleste barn og unge i alderen fra 6 til 15 år, driver en eller 
annen for form friluftsliv. Den mest utbredte friluftslivsaktiviteten 
er korte fotturer i skog, mark eller på fjellet. 92 prosent har 
vært på en slik tur det siste året, mot 89 prosent i 2013. Mange 
går også lengre fotturer. I 2020 har 69 prosent vært på lange 
fotturer, en oppgang på 14 prosentpoeng siden 2013.

Tallene og analysen er hentet fra SSB, basert på 
levekårsundersøkelsen som kartlegger vår deltakelse i frilufts- 
og treningsaktiviteter.

FRILUFTS-

NYTT

FOTO: STEINAR VÆGE  FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

GRATIS BROSJYRE OM FRILUFTSLIV FOR 
SENIORER 
I brosjyren «Friluftsliv for seniorer» har Norsk Friluftsliv samlet 
nyttig informasjon om de mange fordelene ved å komme seg ut 
på tur, og gode råd for å komme i gang.

Brosjyren har blitt til i samarbeid med Helsedirektoratet, og 
legger vekt på lavterskel-aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet.

Brosjyren kan bestilles gratis ved å sende en e-post til 
linn@norskfriluftsliv der du oppgir adresse og ønsket antall.

ALFA Skarvet Advance GTX er antagelig verdens mest solgte fjellskistøvel! Med komfortabel passform 
tilpasset norske føtter, god isolasjon og GORE-TEX er det den perkte fjellskistøvelen for deg som 

elsker de mange og varierte opplevelsene vinterfjellet kan by på. Uansett vær og forhold. 
Les mer om Skarvet Advance GTX, på alfa.no

NYT VINTERFJELLET
MED EN KOMFORTABEL KLASSIKER

EST.

31
19
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FRILUFTS-

NYTT

PÅ SKI MED 
ALLEMANNSRETTEN I SEKKEN
Allemannsretten gir rett til å ferdes og 
oppholde seg i utmarka i Norge – når 
ferdselen ”skjer hensynsfullt og med 
tilbørlig varsomhet”. Allemannsretten 

er lovfestet i friluftsloven. 

På innmark kan du fritt gå på ski 
hele året på veier og stier hvis du 

holder avstand til gårdstun, hus og 
hytter. Du kan gå over frossen eller 

snødekt åker og eng fra og med 15. 
oktober og til og med 15. april.

I utmark kan du fritt gå på ski hele 
året. Du kan raste i utmark om du 

holder en avstand på minst 150 
meter fra bebodd hus eller hytte.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FRILUFTSLIV HJELPER OSS 
GJENNOM PANDEMIEN

I Norge har vi aktivt brukt naturen som en 
måte å håndtere den nye hverdagen. Ute 
i frisk luft får vi avbrekk fra hjemmekontor 

og koronastress, vi får mosjon og vi senker 
skuldrene. Ni av ti nordmenn oppgir at de 
føler seg mindre bekymret når de er ute i 

naturen. Naturen er vårt viktigste pusterom, 
og vårt billigste og mest brukte treningssenter. 

Det unike norske friluftslivet som en måte 
å håndtere pandemi-hverdagen på, har 

til og med vakt oppmerksomhet hos flere 
utenlandske medier.

Det er en undersøkelse gjennomført av 
Opinium for DNT som underbygger dette.

NYTTIGE RÅD OM SMITTEVERN 
VED FRILUFTSLIV
Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet 
Norge har utarbeidet en nyttig veileder for 
smittevern i frivillige organisasjoner. Veilederen 
gir råd til hvordan organisasjonene kan 
gjennomføre aktiviteter innenfor gjeldende 
smittevernregler.

Veilederen er nyttig også for private som driver 
med friluftsliv og omgås andre mennesker.

De viktigste rådene er: 1. Personer som er 
smittet skal ikke delta i fellesaktiviteter. 2. 
Sørg for å ha god hygiene. 3. Unngå fysisk 
nærkontakt, hold minst en meters avstand. 4. 
Følg kommunale regler.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

Speidersport.no

Foto: R
ebecca Snekkenes og Lars Frostvoll / Team

 Speider-sport

Barryvox-søkepakke er en sikkerhetspakke 
med den klasseledende skredsøkeren 
fra Mammut, snøspade med teleskopskaft 
og søkestang. Ta skredkurs og ta vare!

4399,–  3699,–

Ultimate Scout-vannkokerpakke er en komplett bålfyrt 
vannkoker fra britiske Kelly Kettle. Du fyrer opp med kvist 
og kvast i bålpannen og setter pipetanken over. Da får du super 
trekk og kokende vann på få minutter. Denne har vi brukt mye!

1599,–

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 dette teltet!

5499,–

Arbeidsfil annonse Friluftsliv #1 2021 v2.indd   1Arbeidsfil annonse Friluftsliv #1 2021 v2.indd   1 21.01.2021   16:0821.01.2021   16:08
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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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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

SVALBARD S.16  |  NORDKALOTTEN S.24  |  ISFISKE S.30  |  SYNNFJELL S.36
FRILLUFTSLIVPROFILEN S.42  |  FOTOGALLERIET S.48  |  TURPROSJEKT 2020 S.54

Når snøen smelter, dukker søppelet opp! Hold 
av datoen, og få med deg vår nye ryddedugnad 
og åpningen av ryddeåret 2021 sammen med 
frivillige over hele Norge.
Hold Norge Rent legger om ryddeåret. Etter 
nøye overveielse og i samråd med ryddemiljøet 
flytter Hold Norge Rent Strandryddedagen og 
Strandryddeuka til høsten for å unngå storstilte 
oppryddingsaksjoner i mai mens hekketiden er 
på topp.
HNR oppfordrer imidlertid til rydding på våren 
før fuglene kommer tilbake og hekkingen starter, 
og vi inviterer alle som befinner seg i snø- og 
isfrie områder til å bli med på den nye nasjonale 
Vårryddedagen som arrangeres lørdag 13. 
mars. Vårryddedagen er en ryddekampanje 
som skal bidra til å fjerne søppel fra norsk natur 
før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april.
Siden Strandryddeuka flyttes permanent til 
september og etterlater seg et tomrom, skal 
Vårryddedagen bidra til å fylle dette tomrommet 
og oppfylle ønske fra frivillige aktører om å 
gjennomføre en ryddekampanje om våren.

 – Målet med Vårryddedagen er å ha en felles 
ryddedag når søppelet kommer til syne etter 
snøsmelting og før hekketiden er i gang for 
fullt, sier Heidi Gromstad, prosjektleder for 
ryddekampanjer i Hold Norge Rent.
Dersom situasjonen med pandemien tillater 
det i mars, ønsker vi å engasjere familier, 
vennegjenger, friluftsråd, lag og foreninger, 
kommuner, avfallsselskap og ellers alle som vil 
bli med på Vårryddedagen. Følg alltid råd fra 
lokale myndigheter og Folkehelseinstituttet.
NB! Grunnet is og snø gjennomføres 
Vårryddedagen hovedsakelig i Sør-Norge, på 
Vestlandet og i Midt-Norge med værforbehold 
for fylkene i Nord-Norge og Innlandet.
Alle oppfordres til å registrere planlagte 
ryddeaksjoner og funn i Rydde. Ved å 
registrere aksjonene på ryddenorge.no kan vi 
se hvor mange som deltar, hvor mye vi rydder 
sammen, og hvor behovet for å rydde fortsatt 
er stort. Opprett en bruker og registrerer 
ryddeaksjonen(e) dine via Rydde, så blir du 
med i tellingen og folkeforskningen.

FRILUFT
Vårryddedagen 
13. mars

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

TEKST: HOLD NORGE RENT
FOTO: ANDERS BASTIAN NORDBERG

Hold Norge Rent har 
gjort en omlegging 

av ryddeåret for 
å få ryddet før 

fuglene begynner 
å hekke. Bli med 

på Vårryddedagen 
lørdag 13. mars.

Foto: Anders Bastian 
Nordberg / Manus

Friluftsliv_012021.indd   15Friluftsliv_012021.indd   15 03/02/2021   14:1103/02/2021   14:11



16    FRILUFTSLIV 2021  -  1 

VINTERSYKLING på svalbard
TEKST OG FOTO: SANTI GARCIA

Ingen hadde tatt denne turen før. 24 mil på fatbike. 
20 minus. Blå himmel og nesten vindstille. Perfekte 
forhold for en flerdagers sykkeltur på Svalbard: 
Longyearbyen — Pyramiden — Longyearbyen.
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PYRAMIDEN

LONGYEARBYEN
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FRILUFT  SVALBARD

For seks år siden ble jeg invitert til å bli med 
på skitur på Svalbard. Naturopplevelsene ble 
store: Turkise isvegger, skarpe fjell, kritthvitt 
fjellandskap og rosa og lilla himmel… og det 
klokka to på natta. Dette er det vakreste jeg 
noensinne har sett. Det hadde vært fint å bo 
på denne øya?

PYRAMIDEN
Noen år etter, når jeg endelig forsto at 
det var mye enklere å dra til Svalbard enn 
å forvente at øygruppen skulle komme 
til meg, flyttet jeg dit. Velkommen til 
Longyearbyen, Svalbards største bosetning; 
ingen kontakt, ingen jobb og ikke noe sted å 
bo. Så spennende!

Når jeg kom dit, var det høysesong; 
relativt mange snøskutere og turister. Litt 
etter litt begynte jeg å bli kjent med flere 
på stedet. Jeg hørte om et sted som virket 
interessant. Pyramiden. Et semi-forlatt 
tettsted fra sovjettiden. Det bor omtrent 20 

mennesker der, de fleste av dem driver et 
hotell som tar imot gjester både sommer og 
vinter. Sykle dit?

IKKE REDD KULDEN
Til Longyearbyen kom jeg rett etter å ha 
syklet i nesten to måneder gjennom Sibirs 
vinter. Kulden på Svalbard var jeg derfor 
ikke spesiell redd (uten at det betydde at jeg 
ikke tenkte på den). Jeg hadde også syklet på 
snø i flere dager og i forskjellige steder (Inaris 
innsjø, Finnmarksvidda, Hardangervidda, 
Russland…). Derfor ville jeg prøve å sykle til 
Pyramiden. Det var “bare” å ta neste skritt i 
en rekkefølge; å gjøre det samtidig som man 
tar hensyn til at det lever farlige dyr og at 
det er breer i området. Turen, i hvert fall, 
måtte vente til neste vinter. Jeg hadde ikke 
nok tid til å få alt utstyret på plass i løpet av 
to uker. Snart ville det bli for sent/varmt for 
å kunne krysse over sjøisen (noen som må 
gjøres to ganger). Jeg hadde uansett mye å 

1
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SVALBARD  FRILUFT

gjøre i Longyearbyen, blant annet å bygge et 
nytt liv og begynne å samle info for turen.

For å forberede meg for turen kunne jeg 
ikke spørre andre som hadde gjort det før, 
fordi det fantes ingen som hadde gjort det 
før, så jeg måtte benytte erfaringen min fra 
tidligere turer i kalde områder, i tillegg til 
å få så mye lokalt, spesifikk kunnskap som 
mulig, om hva som er lurt å ha, når man 
ferder der alene. Er det lurt å overnatte nær 
kysten hvor isbjørn pleier å vandre? Hva 
med bresprekk? Hva anbefaler man å ha med 
seg når man er i et område hvor det finnes 
isbjørn? Hvordan ser rutas profil ut? Finnes 
det vanligvis mye snø der eller blåser det mye 
i den dalen? Hvordan tar jeg kontakt med 
andre om det skjer uhell?

TRENING I LONGYEARBYEN
Det var to ting som gjorde meg usikker på 
om turen kunne gjennomføres på sykkel. 
Det første var om snøen var hard nok. 

Pyramiden er ikke det mest besøkte turmålet 
på Svalbard, og de fleste turistene kjører 
snøskuter. På den tiden jeg ville dra av gårde 
på tur, slo koronasituasjonen til. Svalbard ble 
stengt og turistene var borte. Ville det være 
godt nok med skuterspor å sykle på? Det 
andre som bekymret meg var isbreene. To 
på vei frem og to tilbake. Jeg var klar over 
at jeg mest sannsynlig måtte trille sykkelen 
når jeg nådde den siste og bratteste delen av 
breene. Det var greit. Problemet var at det 
vanligvis samles mer løssnø på breene, noe 
som kan gjøre det umulig å trille sykkelen. 
Jeg prøvde å få tilbakemeldinger av folk som 
hadde kjørt ruta i det siste, men forholdene 
skifter uansett mye fra time til time når det 
blåser mye. 

Det ble selvfølgelig mye trening før turen. I 
mørketiden pleide jeg å sykle i Adventdalen, 
ved siden av byen. 

1. ISGANG: Ved 
Longyearbyen var det 
ikke mulig å sykle på 
sjøisen. Lenger inne, 
mot Pyramiden, var 
sjøen frosset og fin å 
sykle på.

2. FATBIKE: Jeg var 
som et barn, syklet og 
sang på sjøen. Rett 
som det var måtte jeg 
stoppe for å ta et bilde 
til, og et til.

3. FØRSTEMANN: 
Ingen hadde tatt 
denne turen før 
Santi gjorde det. En 
sykkeltur på 24 mil på 
vinteren på Svalbard.

2

3
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FRILUFT  SVALBARD

JEG DRO EN PULK FYLT AV IS OG 
SNØ I FLERE TIMER FØR ELLER ETTER 
JOBB. 
Mye løping også og litt trilling av sykkelen 
på Longyearsbreen. Det gjaldt å være så aktiv 
som mulig og tilbringe så mye tid ute som 
jeg orket.

TUREN STARTER
Tiden for å begynne å bestemme seg til 
å dra på turen kom. Det var bare å vente 
til værmeldingen så ok ut. Jo nærmere 
avreisedagen kom, jo mer oppdaget jeg 
de “små” ting som ingen visste om skulle 
fungerer eller ikke. Snøforhold, vær, å 
overnatte alene uten vakt, å sette opp riktig 
snublebluss mot bjørn rundt teltet…

Pyramiden ligger omtrent 120 km unna 
Longyearbyen. Om alt gikk bra, regnet jeg 
med å komme tilbake etter fire dager. Derfor 
tok jeg med nok mat for 6 eller evt. 7 dager. 

Værmeldingen så veldig bra ut. 20 minus, 
blå himmel og nesten vindstille. Jeg hadde 
bodd i ett år på øya og husket ikke å ha hatt 
så mange vindstille dager på rad. Nå var det 
bare å dra!

RÅTT LANDSKAP
Timene går veldig fort på en slik tur. Når alt 
fungerer som det skal, lever man i en slags 
meditasjon, en blanding av glede og fokus, 
et stille smil av sjelen som innrømmer at 
alt går bra, men som også vet at man må 
være oppmerksom. Et rått landskap følges 
av et annet, etter en sving begynner en ny 
imponerende dal, og etter dalen kommer 
man til sjøen, som er frossen, og etter det 
møter man en isbre… ”Men, vent, kanskje 
jeg kan sykle på sjøisen? ”Ja, det er kult!” 
Spesielt kult for meg som kommer fra 
Marbella, solens kyst i sør-Spania. Der ligger 
ikke akkurat is og sjø ved siden av hverandre.

1. ISBREER: Isbreene 
var mange og 
bratte. Til slutt måtte 
sykkelen trilles.

2. FØRSTEMANN: 
Ingen hadde tatt 
denne turen før 
Santi gjorde det. En 
sykkeltur på 24 mil på 
vinteren på Svalbard.

3. VAKKER NATUR: 
Et rått landskap følges 
av et annet, etter en 
sving begynner en ny 
imponerende dal, og 
etter dalen kommer 
man til sjøen, som er 
frossen, og etter det 
møter man en isbre…

1

2
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Første natt sov jeg i ei nødhytte som ligger 
ved Fredheim i Tempelfjorden. Planen var å 
ikke stoppe der, krysse fjorden og finne et 
sted å sove langt unna kysten. Når jeg var 
nesten på andre siden av fjorden begynte jeg 
å føle meg sliten og kald, og når jeg tenkte 
at jeg måtte sykle minst to eller tre timer før 
jeg kunne begynne å sette opp leir, snudde 
jeg og syklet tilbake til nødhytta.

PÅ ISBRE
Neste dag møtte jeg den første isbreen: 
Murdoch. Breen ble brattere og brattere, 
og til slutt som jeg tenkte, måtte jeg trille 
sykkelen. Men det viste seg å ikke være så 
vanskelig som jeg hadde fryktet. Når jeg 
kom til toppen, som egentlig var overgangen 
for å begynne å sykle ned på Boltonbreen, 
kunne jeg ikke tro at jeg var midt på en så 
imponerende plass med sykkelen min: Fjell, 
breer, utrolig fin utsikt, ekte arktisk stemning 

rundt meg! Jeg så meg ofte rundt etter bjørn, 
men jeg var ikke redd.

Jeg syklet ned og kom til breens munning 
med former av is og stein. Etter å ha syklet 
på Gipsdalen, kom jeg opp på siste bre før 
Pyramiden, Florabreen. Der hadde jeg 
en hyggelig prat med to jenter som kjørte 
skuter på vei til hytta si. Jentene fortalte at 
de hadde sett en isbjørnbinne med to unger 
på fjorden jeg syklet mot. Bamsene var ikke 
nær sporet jeg fulgte, men det var best å være 
oppmerksom.

GJESTFRIE RUSSERE 
Jeg bestemte meg for å sykle frem til 
Pyramiden den dagen. Følelsene ble sterke 
der jeg syklet mot Nordensköldbreens 
munning og så de enorme ismassene av 
utallige former inne i en unik, langsom og 
uoverkommelig strøm. Jeg kom meg ned fra 
breen etter å ha stoppet tusen ganger for å 

3
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FRILUFT  SVALBARD

se rundt meg. Jeg syklet de siste 14 km på 
sjøisen til Pyramiden.

Vel fremme… jeg tråkket i vei mot det 
eneste elektriske lyset jeg så. Det var en stor 
hangar. Jeg banket på døra og en gutt åpnet: 
”Hei! Snakker du norsk?”, spurte jeg. Guttens 
stumme ansikt var mer opptatt av å prøve å 
forstå hva han så enn hva han hørte. ”Hello! 
Do you speak English? Han ristet på hodet. 
-”Здравствуй. Ты говоришь по-русски?”. 
”Да”. På mitt ekstremt primitive russisk 
forklarte jeg han at jeg ville gjerne sette opp 
teltet mitt et sted og ville vite om det gikk 
greit. Han anbefalte meg å snakke med de 
som jobber på hotellet og viste meg hvor det 
lå.

Hotellets ansatte så rart på meg. De trengte 
litt tid for å reflektere. Tre minutter senere ble 
den russiske gjestfriheten vist i all sin prakt: 
Te, mat, prat og til og med noe litt sterkere å 
drikke. De var så hyggelige! Vi snakket lenge 
før jeg la meg ned på en av deres sofaer.

PÅ VEI TILBAKE
Morgenen etter måtte jeg dessverre sykle 
tilbake, selv om jeg hadde mest lyst til å 
bli der hele dagen for å bli bedre kjent med 
russerne. Men de viste meg værmeldingen. 
Det var meldt veldig mye vind. Jeg måtte 
dra, ellers risikerte jeg å miste de gode 
snøforholdene. Planen var enkel; å sykle 
tilbake til Gipsdalen, overnatte i en åpen 
hytte uten dør. Det skulle gi meg beskyttelse 
mot vinden. Alt gikk som det skulle, jeg 
kom til hytta og neste dag fortsatte jeg mot 
Longyearbyen.

Jeg var fortsatt 60 km unna Longyearbyen, 
men noe inne i meg visste at turen allerede 
ble gjennomført med suksess. Jeg kom hjem 
flere timer senere, etter å ha vært fire dager 
på tur. Jeg var veldig sliten og glad, og klar 
for ettertanke, men også klar for å tenke på 
neste tur. 

1
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SVALBARD  FRILUFT ANNONSE

1. PYRAMIDEN: Et 
forlatt tettsted fra 
sovjettiden. Det bor 
omtrent 20 mennesker 
der, de fleste av dem 
driver et hotell som 
tar imot gjester både 
sommer og vinter.

2. OVERNATTET: Noe 
trekkfullt inne i hytta da 
døra manglet. Likevel 
ga hytta ly for vær 
og vind, og ble en ok 
overnattingsplass.

2

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.

Ann Helen Grebstad/@ann_helen87

Bestill 2021-katalogen fra 
Hilleberg nå.

Bestill 2021-katalogen fra 
Hilleberg nå.

Hilleberg: Telt  
for allslags eventyr  

i 50 år.

Hilleberg: Telt  
for allslags eventyr  

i 50 år.
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PÅ TOPPEN: Vi når toppunktet 
omtrent nøyaktig idet sola takker 
for seg. Kebnekaise (2104 moh.) 
er høyeste fjell i Sverige.
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LANGS NORDKALOTTEN
TEKST OG FOTO: GEIR MYKJÅLAND

I fjor gikk vi nordover mot indre Troms. Vi overnattet på 
fasjonable DNT-hytter og koste oss i hyttevarmen i ti dager. 
I år startet turen fra samme utgangspunkt, Riksgränsen, 
just på svenskesiden av Narvikfjellene. Det skulle nå 
vandres mot sør i to uker med Sulitjelma i moderlandet som 
mål. Vi skulle sove i telt, fyre primus og spise real turmat.
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RIKSGRÄNSEN

SULITJELMA

FRILUFT NORDKALOTTEN

Det startet ikke mindre enn katastrofalt da 
vi fem kilometer inn i turen måtte vedkjenne 
at primusen sviktet oss, på tross av vellykket 
testbrenning ville den altså nå ikke mer, eller 
i hvert fall ikke mye. Det kunne muligens ha 
noe med temperaturen å gjøre, den var tross alt 
på bedagelige 25 minusgrader. Vi lot teltet stå, 
returnerte til bilen og kjørte friluftslivet’s «drive 
of shame» til sportsbutikken i Narvik. Der solgtes 
MSR dragonfly med 40 % rabatt. Saken var snart 
finnbiff.

16 DAGER I TELT
Slik la vi på ny ut igjen, og nå var turen for 
alvor i gang. Litt utpå dag én ble vi tatt igjen av 
en gjeng snøscootere på «fornøyelseskjøring.» 
Riksgränsen har en stor del slike. De forpestet 
oss med bensinlukt og støy så da de vinket 
løftet jeg en polvott til motsvar, inni polvotten 
viste jeg langfingeren. Vi dro på mat, brensel og 
utstyr for å overleve 16 dager i telt. Med tre liter 

rødvin skulle det bli i underkant av 1 dl/person/
dag. Noe for lite, men moderasjon er tross alt 
god øvelse. Det var saktens tungt de første dager 
med fullspekkede pulker. Den ene dagen med 
total stigning på 750 meter, temp’en på det jevne 
under 20 minusgrader. Vi ble liggende noe bak 
skjema grunnet primus-fadesen. Dette hentet vi 
inn på dag fire. I påfølgende avsnitt vil dag fire 
beskrives nærmere.

PULK-TEKNIKK
I skumringens time stod vi på toppen av Tjäkta-
passet med et dypt dalføre for våre skitupper. 
Kungsleden. Det hadde vært en lang dag, 20 
km i stort sett slak motbakke var tilbakelagt. 
Dagslyset dimmet, bak oss en ildrød horisont. Vi 
vendte ryggen til herligheten og satte utfor i den 
blå og iskalde Tjäkta-dalen. Med elastisk taudrag 
til pulken vil som regel nedoverkjøring medføre 
noen vanskeligheter. Min velfylte pulk kom snart 
glidende inn i sidesynet, det var irriterende nok så 

1
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jeg la en sving. Pulken svarte med å ta springfart 
inn i en sidelengs sladd, rullet over og la seg på 
hodet. Noe tålmodighet og etterhvert teknikk 
må til for å håndtere en slik vinglepulk. Jeg lærte 
meg etterhvert kunsten å holde den på avstand 
da den til stadighet i stor fart kunne kakke meg 
på hælene. Jeg hyttet, fektet og gjorde presise 
stikkende utfall bakover. Men polvotten sparte 
jeg til scooterne. Ingeborg med sin «Fjellpulken» 
og stivt drag hadde naturligvis ingen problemer 
nedover.

NORDLYSSHOW
Idet vi kom dypere ned i denne dalen ble jeg 
snart ganske så overveldet. Slike fjell fins vel ikke 
i Sverige? Det var ragende og ruvende tinder i alle 
retninger. De skimtes i det trolske skjæret fra den 
halve månen. Vi var slitne, sultne og kulda beit, 
men bestemte oss allikevel for å holde ut litt til. 
Da var det at det begynte å flimre på himmelen 
over oss. Det la seg grønne drag over hele dalen. 

Fargen syntes å bli stadig mer intens, den levde 
nærmest sitt eget liv. 

I EKSTASE VANDRET VI MED BLIKKET 
RETTET OPP IDET DET HELE EKSPLODERTE 
I ET FARGESPRAKENDE NORDLYSSHOW 
JEG IKKE KAN HUSKE MAKEN TIL. 

Deretter slo vi opp teltet, spiste real turmat og 
sovnet før tannpussen. Dagen etter lot vi pulkene 
ligge, teltet stå og gikk opp på Kebnekaise (2104 
moh.) som er Sveriges høyeste fjelltopp. På vei 
ned fikk vi en ny runde nordlys, deretter tilbake 
til teltet og soveposen.

ISENDE KALDT
Dag seks. Morgenrutiner. Det er helt klart i 
disse morgentimer at motstanden er størst. Fra 
varm pose til en verden av kulde, dryssende is, 
neglesprett og kalde føtter. Det første man møter 
etter ei teltnatt i 30 minusgrader er et innertelt 

1. SNØDREV: 
Noen dager ble 
kaldere enn andre. 
Turen gikk sørover 
fra Riksgränsen, 
som ligger i Kiruna 
kommune rett over 
svenskegrensen 
øst for Narvik. 
Turen endte opp 
i Sulitjelma, som 
ligger i Fauske 
kommune.

2. NORDLYS: 
Grønne drag over 
dalen.

2
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som er totalt glasert i rimfrost. Det gjelder å ikke 
komme borti innerteltet, men det er jo lettere 
sagt enn gjort når begge to skal ikle seg multiple 
lag klær. Løsningen var tapetbørste fra Jordan 
som vi sveipet over innerteltet hver morgen, 
børstet deretter nedfallet av soveposene, og gikk 
så i gang med resten av morgenprosedyrene. 
Slike prosedyrer innebærer blant annet å tvinge 
i seg havregrøt, drikke kaffe og koke opp drikke/
termosvann. Deretter rive leir mens føttene fryser 
til is. Til slutt er pulkene pakket og tærne så 
frosne at det er av stor viktighet å komme i gang 
å gå. Man kan lure på hvor motivasjonen ligger? 
Frosten som erstattes av deilig varme så snart 
kroppen kommer i gang. Følelsen av mestring ved 
å håndtere det hele. Trolig noe sånt, ja.

MINUS 38 GRADER
Etter vårt opphold i Kebnekaise-massivet og 
på Kungsleden, som nok er Sveriges mest 
kjente fjellrute, la vi kursen rett vest igjen mot 
Nordkalotten. Dette tok oss inn i et åpnere 

landskap som passet konseptet «pulk» helt 
utmerket. Et utall kilometer ble tilbakelagt de 
neste dagene og pulkenes vekt krøp noen kilo ned. 
Noe annet som krøp nedover var temperaturen. 
På kvelden dag syv teltet vi ved den store innsjøen 
Akkujavre etter en 34 km lang dagsetappe. I den 
siste timen før vi etablerte leir må kulda ha satt 
inn for alvor. Jeg måtte iføre meg dunjakka over 
de tre lagene jeg allerede hadde på. Og dette selv 
om vi fortsatt var i bevegelse! Det er sjelden kost. 
Det var ifølge kilder målt -38 grader i fjellet denne 
kvelden. Vinen som hadde vært i sløsj-konsistens 
hele turen var nå bunnfrossen. For å få vår daglige 
vin måtte vi skrape den tilmålte dagsrasjonen 
ut av flaska med kniv, deretter smelte den på 
brenneren. Slik oppstod begrepet «Vino Tino.» 
Man skal tross alt jobbe for slik luksus.

MER BEHAGELIG
Vi hadde sagnomsuste Sarek i øst dag åtte-elleve. 
Store kjemper, innbydende, men kun se og ikke 
røre denne gang. Vi holdt oss på Nordkalotten i 

1. VIN: 
Forberedelse og 
varmebehandling 
av nedfrosset vin. 
«Vino Tino.»

2. GOD 
MORGEN: Turen 
er i gang, kaffe 
inntas og blikket 
rettes sørover 
mot Sulitjelma.

3. SOL: 
Lunsjpause med 
fast meny.

1

2
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Padjelanta nasjonalpark hvor terrenget var herlig 
og effektivt. Været hadde vært stabilt kaldt og 
klart i over en uke da det endelig kom litt skyer. 
Da steg også temperaturen, noe som gjorde de 
påfølgende netter i telt ganske behagelige. Vi 
kunne da for eksempel lage mat uten å fryse, samt 
sitte i innerteltet uten dunjakka på. Likevel og 
på tross av denne økte levestandarden klarte ikke 
Ingeborg å holde seg våken lenger enn at hun fikk 
i seg middagen. Da begynte hun straks å henge 
med hodet, og mine forslag om yatzy, boklesing 
og kaffeslaberas var fånyttes.

YATZY OG OPPVASK 
På dag tretten ankom vi Sorjushytta i Sulitjelma. 
Tilbake i moderlandet i tett snødrev og tiltagende 
vind. Vi la oss inn på DNT-hytta med god 
samvittighet etter mange netter i telt. Vi hadde 
allerede planlagt at neste dag var vi «værfast» 
omtrent uansett hva. Vi fikk det som vi ville; 
vind og snø. Det var helt uaktuelt med utendørs 
ferdsel. Tiden gikk med til å ta igjen det tapte; 

blant annet ble det tid til yatzy hvorav taperen 
måtte ta oppvasken. Ingeborg fikk yatzy på ett 
kast i to påfølgende runder og jeg måtte vaske opp 
alt. Slik sett var det enklere i teltet; da slikket man 
simpelthen oppvasken ren.

TO FANTASTISKE UKER
Etter to netter på Sorjushytta ventet en siste 
dagsetappe. Den ble intet spesielt. Åtte timer i 
null sikt, kontinuerlig gange på kompasskurs, 
og etterhvert fryktelig tung og våt snø. Det siste 
stykket ned til Sulitjelma tok oss fra vinterfjellet 
ned i regn og slaps. Og der var turen over. To 
fantastiske uker på Nordkalotten var historie. 
Turen med buss/buss/tog tilbake til Riksgränsen 
kunne gått bedre, men det er en annen historie.

Les mer om turene på bloggen: mykjaa.wordpress.
com

3
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STORGJEDDA 
GIKK TIL ANGREP

TEKST OG FOTO: KJELL-HARALD MYRSETH

Det er tidlig i mars måned, og jeg ligger og stirrer ned i et 
nyboret hull på isen. Jeg er midt inne på Finnmarksvidda, 
og halvannen meter under meg danser det en sølv og rød 

røyeblink, med en liten maggotkrok i enden.

FINNMARKSVIDDA: Det er 
mars måned, og solen har 
endelig begynt å varme.
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Inne på land ved campen, er resten av turfølget 
bestående av syv grønlandshunder, to huskyer og 
to mann. Der ligger de alle utstrakt og mildt sagt 
nyter årets første vårsol, som virkelig varmer. En 
fin kontrast fra nattens 20 minus. Kvistene på 
samtlige bjørketrær, var for bare noen timer siden 
rimbelagt, med lange nåler av is og snøkrystaller. 
Nå drypper trærne som etter en midtsommers 
regnbyge, og videre utover isen, siger varmlufta 
opp som i en ørken. Livet er med andre ord ikke 
så aller verst.

Vannet vi ligger ved, er et forholdvis stort vann, 
tett opp mot skoggrensa. Vi vet lite om hva som 
skjuler seg her under isen, men plasseringen tatt til 
betraktning, kan det være hva som helst. Jeg krysser 
selvfølgelig fingrene for å få noe fin rødfisk, og i 
stemningen som er, kan jeg nesten allerede kjenne 
lukten av stekt røye over et røykfylt bjørkebål.

Men hittil har bettet vært dårlig, og ikke så mye 
som et napp har jeg kjent, selv om jeg har prøvd 
meg flere plasser rundt om på vannet. Lenge har 
jeg ligget og nistirret ned i den mørke bunnen, 
mens øynene nærmest har vrengt seg for å skille 
det ene fra det andre. Eggeskall er jeg nå fri for.

Jeg ruller meg over på rygg og myser mot den alt 
for sterke mars-sola. Det er så varmt og godt inne 
i ullgenseren at jeg kjenner døsigheten komme 
sigende. Halvt våken, ligger jeg der, mens hånden 
med pilkestikka går på autopilot. I faste rykk og 
rytme, tre lange, så fem korte. Tre lange, fem korte. 
Uvitende om hva som snart hender. Uvitende om 
hva som sakte kommer svømmende mot en rød og 
sølv røyeblink, som går i faste rykk og rytmer.

Plutselig, rykker det til i pilkestikka, så hardt at 
arma går plask i isen så snøen spruter. Jeg bråvåkner 
fra dagdrømmen som i panikk, og griper til stikka 
med begge hendene i det den er på tur å bli dratt 
ut av fingrene mine. Med ett er jeg oppe på kne 
foran fiskehullet. Jeg kaster pilkestikka fra meg så 
langt jeg klarer, for å få lengst mulig line å jobbe 
med. Men første utras er så sterkt og langt at det 
bare tar tre sekunder før stikka kommer susende i 
retur. Nylon kjærer i fingertuppene da jeg bremser 
det jeg er kar for. Så får jeg dratt den innover 10-15 
meter, før neste utras kommer like brutalt. Så med 
ett stopper det brått opp, som om jeg har satt meg 
fast. Hva kan det være på kroken tro? En 5-6 kilos 
røye- eller ørretrugg kanskje?
Med makt drar jeg fisken mot hullet. Isted var 

FINNMARKSVIDDA

1. GLEFSET: 
Plutselig 
rykker den til 
og begynner 
å glefse til 
sidene, som en 
liten krokodille.

2. MAT: Vi får 
noen dryge 
fileer. Hode, 
rogn og bein 
går til hundene.

FRILUFT  ISFISKE

1
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ISFISKE  FRILUFT
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det som å ha en hai på kroken. Nå føles det 
som en tømmerstokk. Dette er overhode ingen 
typisk storrøyeadferd iallfall. En annen tanke 
begynner streife meg. Bekreftelsen får jeg da 
«tømmerstokken» stopper opp under hullet. Jeg 
titter ned, og ser et gigantisk gap med grufulle 
tenner. Ikke sjans å få den opp hullet. Plutselig 
rykker den til og begynner å glefse til sidene, som 
en liten krokodille. Og det er ikke langt unna hva 
den er.

Så var det altså storgjedda som har gått til angrep. 
Ytterst på haketuppen ser jeg den bittelille 
maggotkroken, som et mirakel har krøket 
gjedda ytterst på leppa. Det var kroken sin det! 
Uten stålfortom, men med til gjengjeld 0,30 
nylonfortom. Såpass tykk nylon må man ha om 
man fisker i Nord-Norge. Likevel er det bare flaks 
at det ikke har klart å bite over lina eller knekt 
kroken.

Jeg vurderer situasjonen. Må jeg virkelig borre et 
nytt hull på siden? Kan jeg kanskje klare å presse 
gjedda opp, om jeg bare får den til å holde kjeft. 
En virkelig ufin gjedde som bare glefser til meg. 
Alle storgjedder er hunkjønn, så kanskje jeg bør 
behandle henne litt «penere?»

Nå er gjedda slapp, og jeg prøver å svinge den 
rundt slik at kjeften kanskje lukker seg. Der vaier 
den sakte fra side til side, som et hengende flagg, 
før jeg med ett lykkes. Jeg drar sakte inn til den 
plutselig begynner kile seg. «Det var da som…» Jeg 
drar litt hardere og til min store lykke følger den 
motvillig etter.

Så står plutselig gjedda der, med hodet over 
vannskorpa, med halvåpen munn og stirrer på meg. 
Jeg tar ingen sjanser, kjører finnkniven i kjeften på 
den, og slenger den opp på isen. I det den lander i 
snøen får jeg nesten sjokk. For et beist! Der ligger 
det og spreller en gjedde på nærmere 10 kilo. Da 
jeg sparker den vekk fra hullet, er jeg nesten redd 
den skal bite av meg bena. Men etter tre kraftige 
slag i hodet med spaden, føler jeg meg litt tryggere.

Noen lange, saftige, nordnorske gloser, ruver 
innover vidda i et kvarters tid. Kompisene mine på 
land spretter opp fra soltimene deres, og hundene 
begynner å hyle. Som jeg banner, hopper og 
spretter, så tror de nok jeg har mistet storøya.

Gjedda blir til noen kjempefileer som vi koker 
noen stykker av til kvelds. Resten havner i pulken, 
mens bein, rogn og hode går til bikkjene. Det var 
litt av en fiskeopplevelse jeg sent vil glemme!

STORFISK: 
Gjedde på nesten 
10 kilo er ikke 
hverdagskost på 
isen.
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I en serie på fire reportasjer, til hver årstid, 
presenterer vi turopplevelser i Synnfjell-området. 
Dette er reportasje 1:4.SYNNFJELL
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VINTERTUR I 
           synnfjell

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

ÅPENT TERRENG: Vi hadde hele Synnfjell-
området for oss selv på denne solrike turen. 

Det var bare å tusle dag etter dag innover 
det flotte vinterlandskapet. 
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Fjellområdet viste seg fra sin aller beste side. Vindstille. 
Strålende sol. Knallblå himmel. Masse nysnø og perfekt 
skiføre. Nattetemperaturen lå på rundt ti minus. Vi var på vei 
innover fjellheimen med ski og tunge pulker på slep.

Vi kjørte inn til hyttefeltet Åssætra, som ligger på 
østsiden av Synnfjell. Det var midnatt og isende 
kaldt. Stjernehimmel og måneskinn. Vi hadde fått 
låne ei hytte til overnatting. Det ble en perfekt start 
på turen. Vi bar inn alt turutstyret og fikk pakket, 
repakket og repakket pulkene i varme, deilige 
omgivelser. For siste gang på mange dager kunne 
vi bruke et kjøleskap, ta en dusj, sitte på en stol 
og fylle vannflaskene fra kranen på kjøkkenet. Vi 
jekket en boks med vørterøl og nøt de luksuriøse 
timene inne på hytta. Vi tittet på gradestokken, 
som viste 15 minus, før vi krøp ned i soveposene på 
sengemadrassen.

Neste formiddag spente vi på oss ski og pulker på 
hyttetunet. Vi hadde ikke gått mange meterne før 
det sa bom stopp. Vi kom ut på veien og oppdaget 
at brøytekantene var over to meter høye. Hvordan 

i all verden skulle vi klare å løfte de tunge pulkene 
opp den kanten? Vi gjorde et nytteløst forsøk på å 
klatre opp brøytekanten. Vi dobbeltsjekket kartet 
og fant en åpning i brøytekanten lenger opp i veien. 
Der begynte den oppkjørte skiløypa. Og hvilken 
skiløype det var! Hardpakket, nyoppkjørt, bred og 
helt perfekt for å dra tunge pulker. En finere og 
bedre måte å komme oss innover på fjellet på kunne 
vi ikke fått.

En slak stigning førte oss over tregrensa og opp på et 
flatt og stort område: Høgkampflæene. Et gedigent 
myrområde. Her var det flott utsikt mot fjelltoppene 
i det fjerne. Vi brukte god tid denne første dagen. 
Tuslet i rolig tempo og nøt det flotte været og synet 
av de kritthvite fjellsidene. Vi møtte kun noen få 
skiløpere. Området var ikke akkurat overbefolket. 
Men vi så masse spor i snøen etter rev og fjellryper.

1. VEIVALG: Det er godt merket med skilt innover i fjellheimen. Fritt valg 
om man vil gå milevis i flatt terreng eller om man vil ta noen toppturer. 

2. SOLNEDGANG: Det var så stille og rolig vær at vi kunne trygt sette 
opp teltet på en fjellrygg. Derfra nøt vi en fantastisk solnedgang og en 
storslått utsikt mot fjelltoppene i Jotunheimen.

3. HVITT: Utsikten fra teltleiren var flott. Runde og hvite topper mot 
kveldshimmelen.

1 2
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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 mai. En dyktig 
og entusiastisk gjeng sørger for gode 
skiløyper i hele området, og det er 
maskinkjørte skiløyper helt til Spåtind 
(1414 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 (1414 moh.), 
som er den høyeste toppen i området. 
På veien opp kan man velge å ta 
turen innom Svartkampen (1168 
moh.), Olavskampen (1312 moh.) og 
Høgkampen (1360 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 friluftsopplevelser.

• 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/Synnfjellet 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. 

3
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Vi slo leir ved foten av Svartkampen (1168 moh.). 
Satte opp teltet, tømte pulkene for nødvendig 
utstyr, lagde middag og ventet på kveldsmørket som 
kom sigende. Nattehimmelen var klar og vakker. En 
fantastisk stjernehimmel.

Neste dag tok vi fatt på oppstigningen mot 
fjellryggen mellom fjelltoppene Spåtind og 
Svartkampen. I to dager bodde vi i teltet på litt over 
1200 moh., og tok dagsturer rundt omkring på de 
fleste fjelltoppene vi så. Den siste natta slo vi leir 
nede ved Høgkampvatnet.

På den fjerde dagen skled vi ned mot den store myra 
Høgkampflæene. I det skyene begynte å legge seg 

foran sola var vi trykt tilbake til hytta på Åssætra. 
Vi sitter igjen med gode minner etter fire dager i 
Synnfjell. Minner om et særdeles snørikt vinterland. 
Terrenget er snilt og behagelig, og passer like 
fint for dagsturer som for flerdagsturer med 
teltovernattinger. På toppene er det en fenomenal 
utsikt i alle himmelretninger. 
 
For meg, og trolig mange andre, var Synnfjell en 
ukjent fjellperle. En godt bevart «hemmelighet» på 
Østlandet. Nå har vi i Friluftsliv vært på turer i dette 
området vinter, vår, sommer og høst. Bli med du 
også og følg oss på Synnfjell-serien.   

1. TELTLEIR: En lang turdag er over, og vi har satt opp vår vinterbolig.

2. HJEM KJÆRE TELT: En knitrende kald kveld under klar himmel med 
blinkende stjerner. 

3. GODE DAGER: Det går ikke an å få bedre vær enn dette. Synnfjell 
viste seg fra sin aller beste side på denne vinterturen.

1
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I 2020
TEKST: MARTHE INGEBORG HAMMER

FOTO: PRIVAT

Trebarnsmoren Line Skei (33) har gode tips til 
foreldre som ønsker å sove ute med barna. — Det 

er terapi å sove ute, og det er gøyere å pusse 
tennene i bekken enn på badet hjemme.

utenetter
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Selv om hun alltid har vært glad i å sove ute, har hun 
på langt nær rundet 100 netter på ett år før. Det hele 
begynte med en «instragram-challenge», hvor en av 
brukerne utfordret andre til å sove ute minst én natt 
i måneden. Turentusiasten kastet seg med. Da hun 
kom over en annen bruker som sov ute 52 netter i 
løpet av året, fikk Line blod på tann. 

— Når hun greide 52 netter, skulle jeg greie minst 
100. Og nå er målet 123 netter, ler Line.

På Støren, noen mil sør for Trondheim, har Line 
bosatt seg med sine tre barn, Marcus (11), Silje Marie 
(9) og Thora Eline (3). I gangen står det fortsatt sekker 
og utstyr etter sist overnatting, og Line forteller at de 
satte snuten sørover denne helga. 

Men selv om noen av overnattingene skjer på andre 
deler av landet, er nærområdet i Midtre Gauldal et 
paradis for en naturelsker som Line. Her kan hun 
velge og vrake i fjell, skog og fiskevann. Hvor hun 
sover, varierer. På verandaen henger to kroker festet 
i hver sin vegg, og det er tydelig at det her henger en 
hengekøye til vanlig. 

— Dette er senga mi, da, sier Line, og legger til 
at også treåringen foretrekker hengekøya i stedet for 
senga. 

For en annen småbarnsmor kan hele prosjektet 
framstå like uoppnåelig som å bestige verdens høyeste 
fjell med tre små barn. Men Line har gode og konkrete 
tips å komme med. 

GOD PLANLEGGING ER VIKTIG
På spørsmål om hvordan man planlegger for en slik 
tur, innrømmer den spreke trebarnsmoren at det hele 
kommer svært naturlig for henne. I boden har hun 
plastkasser med turutstyr, sirlig sortert. Line er en 

ryddig dame. Hun tar fram kalenderen sin. 
— Her setter jeg kryss, både for de nettene 

jeg planlegger å ligge ute og de nettene som ble 
gjennomført. Da har jeg tellinga. 

Her er lite overlatt til tilfeldighetene. Dobbeltsiden 
i kalenderen inneholder flere gjøremål hun vil holde 
styr på, alt er skrevet med tydelig og nøye presisjon. 
Og det er kryss på flere netter utover høsten og 
førjulsvinteren.

— Hvis jeg har planlagt å sove ute, så gjennomfører 
jeg uansett vær. Så sta er jeg. Men om været er 
skikkelig dårlig, sover jeg gjerne et sted med bilen 
i nærheten, slik at jeg kan pakke ned utstyret mens 
ungene sitter tørre inne i bilen. 

Det er mye som tyder på at Line er en dreven «ute-
sover». Måten hun forteller om ulike typer soveposer, 
fordeler og ulemper, utstyr til hengekøye og telt, viser 
at hun har svært mye erfaring og kunnskap. Og det 
kommer jo godt med når man heller sover ute enn 
inne. 

— Om en venninne ringer og spør om jeg og 
barna blir med på tur, er jeg ferdig pakket på noen 
få minutter. 

Hun får mange henvendelser om hvordan man skal 
pakke best mulig når man skal på tur med barn. Ett 
råd vil hun understreke; pakk med nok varme klær og 
utstyr, uansett om det er sommer eller vinter. 

— På natta kan temperaturen krype ned mot null 
grader på fjellet, selv om det er sommer og godvær. Vi 
skulle sove ved Forollhogna, og på oss hadde vi kun 
et tynt lag med ull. Det ble for kaldt. Heldigvis hadde 
vi fjellduken å bre over oss.

Når hun skal være ute i flere netter, planlegger hun 
hvert måltid på forhånd. Hun har med primus og 
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mat som enkelt kan varmes opp. Omelett går det mye 
av, forteller hun, og legger til: 

— Man kan bruke vannet til å kjøle ned mat på 
sommeren, snøen på vinteren, og om man har bilen 
i nærheten, kan man jo ha med en kjølebag. Og så er 
det jo lurt å ha bilen i nærheten om man reiser med 
barn som ikke er vant til å sove ute. Da er det lettere 
å komme seg hjem om det skjærer seg.

«HJEMMET MITT ER SKOGEN OG FJELLET»
For Line er det få begrensninger når det gjelder å 
komme seg ut. Minstejenta sov ute første gang da 
hun var to år, og det siste året har hun blitt bitt av 
«basillen», akkurat som sin mamma. Noen ganger 
drar Line på tur alene, andre ganger er det bare hun 
og barna. Selv om det fort blir 40 kilo bagasje når 
alle tre barna skal være med på tur, er det virkelig 
verdt det, mener Line. Hun ser umåtelig sprek ut på 
bildene hun har tatt; med full oppakning og barna i 
fullt firsprang rundt føttene hennes. 

— Da glemmer jeg den vonde ryggen og prolapsen. 
Det er ikke noe stress. Jeg er vant til å klare meg alene. 
Det er viktig for meg at barna mine skal oppleve 
freden og sinnsroen jeg gjør i naturen. Jeg pleier å si 
at jeg tenker som et barn når jeg er på tur. Det pleier 
å funke, sier Line med et smil om munnen.

Da 17. mai-feiringen ble avlyst over hele landet 
grunnet covid-19, visste Line råd. Sammen med 
barna tok hun med seg pavlovabunnen og finklær 
og kjørte sørover. På Krokbua i Lillehammer hadde 
familien en egen liten feiring av nasjonaldagen, i 
bunad og i høljregn og med pavlova med ferske 
jordbær på menyen. Men det er ikke bare høytider 
og helger denne mammaen tilbringer i skog og mark. 

Ungene blir ofte levert i skole og barnehage etter en 
natt ute. 

— Jeg gjør klar matpakker og sekker, så ligger alt 
klart i bilen neste morgen. Vi trenger jo ikke dra så 
langt. 

I yttergangen ligger soveposene klare til neste tur. 
Den skal gjennomføres allerede i kveld, forteller Line. 
Siden hun jobber som frilansfotograf, styrer hun 
dagene sine i stor grad selv, og det gir en større frihet 
til å gjennomføre flere turer. 

— Når det ikke er noe å finne på, kommer tankene. 
Vi har jo alle levd liv og har med oss ting i bagasjen 
som kan være vonde å tenke på. Det er når jeg er ute 
at jeg finner ro og fred, også i tankene mine. Skogen 
og fjellet er hjemmet mitt. 

LEGG LISTA LAVT
Tips til foreldre som ønsker å sove ute med barna:

Planlegg alle måltider på forhånd. Mat smaker alltid 
bedre ute, så det behøver ikke være veldig avansert. 
Du trenger ikke ta med primus eller kjølebag, sjekk 
mulighetene for å kjøle ned mat i vann eller snø. 

Ha alltid varmt utstyr med, sommer som vinter. 
Pakk med mer enn du tror du trenger, for det er ofte 
kaldt om natta.  

Legg lista lavt. Du trenger ikke sove ute i flere netter 
i slengen de første gangene. Du trenger heller ikke å 
ha det beste og dyreste utstyret for å få en fin tur.

La barna være med på å bestemme og planlegge 
turen. Slik får de eieforhold til opplegget. Tenk som 
et barn – da får barna en fin tur!

Start med steder man kan kjøre til, slik at veien ikke 
blir så lang om turen må avbrytes. 
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Magisk solnedgang over hovedstadens 
største friområde, Nordmarka.
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GULL OG 
PASTELL

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Nordmarka i Oslo er viden kjent for et fantastisk 
preparert løypenett tilrettelagt for hovedstadens 
befolkning. Skiforeningen og Oslo kommune 
preparerer hundrevis av mil med «trikkeskinner» 
nesten fra Oslo sentrum i sør til Ringkollen ved 
Hønefoss i nord. På en godværshelg er det nærmest 
kø og kaos i de mest populære traseene. Ikke noe 
sted for den som vil gå alene og oppleve stillhet.

Men…om du velger å ta frem fjellskia og 
søker litt utafor de mest populære områdene, er 
mulighetene nesten ubegrensede. Da kan du tråkke 
dine egne spor i urørt snø og oppleve Nordmarkas 
vintereventyr på sitt beste! Vinterkledd landskap, 
storslåtte vyer og fantastiske solnedganger som 
kaster lange skygger.

Bli med på en liten fotoreise i Nordmarka og 
opplev vinterens storslåtte fargespekter i gull og 
pastell. Bildene er tatt på et par ettermiddagsturer 
i januar og er fra de høyereliggende områdene 
nordøst i Lunner og Nittedal kommune.

OSLO
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med 

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

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

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

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

Nå bosatt i Nittedal utenfor Oslo 
og arbeider som avdelingsleder 

ved elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.

NETTSIDE: WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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En skiløper på vei over Karlshøgdene, 
naturreservat, Nittedal.
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Når solen forsvinner kommer 
trollene og skrømtene frem. Ikke 

noe sted for den som er skogredd...
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Det er i motbakke det går oppover. Nordmarka er kupert og for 
å komme til de uberørte og fineste områdene blir det gjerne litt 
svette på ryggen. Hva har vel det å si, når en vet hva som venter?
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Pastellfargene skaper en helt magisk 
stemning i den snødekte granskogen. 

Ved Bislingflaka, Lunner.
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FRILUFT  TURPROSJEKT 2020

TEKST OG FOTO: SVEIN BLÅLID

I november og desember hadde jeg gleden av ha turer 
i de to siste fylkene i turprosjektet mitt, til tross for at 
koronasituasjonen satte sine begrensninger. For å 
unngå mye reising med offentlig transport valgte jeg å 
legge turene til ett område i Rogaland og ett i Troms og 
Finnmark. Dette er fylker jeg ønsker å se mer av, når vi 
kommer tilbake til en mer normal hverdag.

1

TURPROSJEKT 2020
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SVEIN BLÅLID
Svein Blålid (64) har førtidspensjonert seg 
for å drive med friluftsliv på heltid. Han er 
nå i gang med sitt TURPROSJEKT 2020, 
der han skal være på tur i en måned i hvert 
av Norges 11 fylker. 

Følg gjerne turbloggen til Svein på:
WWW.BLAAS.BLOGFA
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I dette fylket i sørvest hadde jeg basecamp utkanten av 
Haugesund. På denne tiden av året kan det være værhardt i 
dette området, og det var det så absolutt. Allerede på båtturen 
ut til Utsira fikk jeg føle hvor tøft været kan være, og det ble 
en våt og vindfull dag der ute på den vesle øya 18 km vest 
for Karmøy. Selv oppe på fyret, langt inne på land, kjente jeg 
saltsmaken fra havet.
I områdene rundt Haugesund er det mange fine turområder. 
Turistforeningen har merket mange stier av forskjellig 
vanskelighetsgrad. I regn og vind gikk jeg en del av disse. Man 
skal ikke langt opp i terrenget før man får en fantastisk utsikt. 
Ute ved Kvalen fyr fikk jeg virkelig merke hvor tøft havet kan 
være da jeg fikk en kraftig bølge over meg. Jeg holdt meg fast 
i en stolpe under fyret, så det gikk heldigvis bra.

TROMS OG FINNMARK I DESEMBER
Det er mørkt i dette fylket i desember, så det var ingen 
genistrek å legge turen dit da. Derfor er dette det fylket jeg har 
sett minst av, og som jeg må tilbake til i en lysere årstid. Jeg 
hadde imidlertid noen fine dager i Alta-området. Det hadde 
kommet litt snø, men ikke mer enn at det var glimrende for 
fotturer i dette fine landskapet. Der fikk jeg fine turer både 
langs kysten, oppe i de lave fjellene, og en liten smakebit 
av vidda. Dessverre var det meste av friluftstilbud stengt på 
grunn av koronaen, så det får jeg ta igjen senere.

Da har jeg i løpet av 2020 gått turer i alle landets 11 fylker. 
Gjennom dette prosjektet har jeg virkelig fått et inntrykk 
av det vakre landet vi bor i, og gitt meg mange ideer om 
nye turer.  Disse vi jeg skrive om i turbloggen min WWW.
BLAAS.BLOG, så følg meg gjerne der. 1. Vindfullt utenfor Haugesund.

2. På vei opp mot Nordtoppen sør for Alta.

3. Utsikt mot Altafjorden.

2

3
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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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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Som vi vet er vinden med på å gjøre kuldegradene 
enda kaldere. Tabellen nedenfor gir et bilde av hvor 
mye kaldere temperaturen føles ved forskjellige 
vindhastigheter. Eksempelvis ser vi at ved 0° C og frisk 
bris føles det som -14° C. Vi ser også at ved -20° C og 
lett bris føles det som -32° C. Faren for forfrysning er da 
stor. 

En skiløper som sparker litt fra i stille vær og -20° C, 
vil altså være utsatt for stor forfrysningsfare på fritt 
eksponert hud som kinn, nese, ører etc. Leveregelen må 
være at vi vurderer både kuldegradene og vinden før vi 
legger ut på tur. 

PENSUM

KULDE 
OG VIND

Vindstyrke i 
Beaufort

Vindhastighet Termometeret viser (°C)

Følt 
temperatur 

°C

m/s 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

Vindstille (0) 0 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

Svak Vind (2) 1.6-3.3 14 9 3 -2 -7 -12 -18 -23 -28 -33

Lett bris (3) 3.4-5.4 10 4 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -44

Laber bris (4) 5.5-7.9 8 2 -4 -11 -18 -25 -32 -38 -45 -52

Frisk bris (5) 8.0-10.7 7 0 -7 -14 -21 -29 -36 -43 -50 -57

Liten kuling (6) 10.8-13.8 5 -2 -9 -17 -24 -32 -39 -47 -54 -61

Stiv kuling (7) 13.9-17.1 5 -3 -11 -18 -26 -34 -42 -49 -57 -65

Sterk kuling (8) 17.2-20.7 4 -4 -11 -19 -27 -35 -43 -51 -59 -66

Liten storm 20.8-24.4 4 -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68

Forfrysningsfare Liten Stor Meget stor

Friluftsliv_012021.indd   57Friluftsliv_012021.indd   57 03/02/2021   14:1303/02/2021   14:13



58    FRILUFTSLIV 2021  -  1 

Få måltider har så dype røtter som Cornish pasty, som kan 
dateres tilbake til 1300-tallet.

Det er en håndholdt kjøtt- og grønnsakspai, som ble laget 
til gruvearbeiderne i den gamle engelske tinngruveregionen 
Cornwall. Paien har en karakteristisk halvsirkelform og en 
isolerende skorpe, som også fungerer som håndtak.

Den siste delen av Pastyen, den som de holdt i, pleide 
gruvearbeiderne å kaste ned i sjakta. 

Dette gjorde de for å være på godfot med de såkalte 
«nokkers», åndene som de trodde holdt til nederst i gruven. 

På vintertur passer det veldig godt at du får et helt måltid i en 
håndvending. Lag disse hjemme dagen før du skal på tur og du 
har mat til en helgetur. Holder seg fint i kjøleskapstemperatur i 
tre dager.  

Pastyen kan enten spises kald eller du kan pakke den inn i 
folie og varme den opp på bålet før den spises.

Tradisjonelt så lages pasty med biffkjøtt i biter, men man kan 
også bruke karbonadedeig, annet kjøtt, ost eller lage den 
vegetar.

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
TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

GO’BITEN

CORNISH PASTY 
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4 STORE PASTY

GO’BITEN  PENSUM

Etter at du har rullet ut deigen til en sirkel så legger du 
på 100 gram kjøtt, 75 gram poteter, 75 gram kålrabi og 20 gram løk, på 
toppen 1 ss smør og litt salt og pepper godt. Pensle egg rundt sirkelen 
av deigen, ta opp to sider sammen og legg dem sammen, slik at det ser 
ut som en halvmåne.  Hold over pastyen og trim kantene med en kniv 
(la det være 3-4 brettekant), deretter legger du kantene sammen ved å 
klemme og legge over.

Legg den deretter på et stekebrett, lag et hull i midten og stek den i en 
forvarmet ovn på 200 grader i 1 time.

Enjoy :)

Hel mel i en bakebolle/mixer, 
skjær smøret i biter og tilsett 
melet. Har du mixer så gjør den 
jobben for deg, ellers så er det 
bare å blande smøret og melet 
for hånd til det blir til smuler, hell 
deretter i vannet og bland til det 
blir en deig, kle deigen med plastikk 
og legg i kjøleskapet i 30 min.

Del deigen inn i 4 og kjevle deretter ut 
hver del til en rund sirkel.

INGRIDIENSER:
400 gram biffstrimler (evt. kan 
det brukes kylling/svin/ost)
300 gram poteter i biter
300 gram kålrabi i biter
80 gram løk 
1 egg til pensling
For hver pasty tilsetter man 
1 ss smør, salt og pepper.

FØRST MÅ MAN LAGE DEIGEN;
450 gram hvetemel
225 gram smør
200 ml vann
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STILLHET: Skiturer i skogen innbyr til 
fred og ro. Her kan du lytte til stillheten og 
gjenopprette kontakten med sansene dine, 
det er dette skogsbading dreier seg om.
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Skogsbading er en form for friluftsliv som er i 
ferd med å bre om seg i hele verden. Den har altså 
sin opprinnelse i Japan for ca. 40 år siden, under 
begrepet shinrin-yoku. Hver for seg betyr ordene 
henholdsvis skog og å bade/la seg omslutte. 

Skogsbading dreier seg om å ta inn over seg 
naturen gjennom hørsel, syn, berøring, lukt og 
smak. Rett og slett være i naturen, frakoblet 
dagliglivets trivialiteter. På denne måten skal det 
være mulig å finne tilbake til ens egentlige selv, og 
oppnå en mer indre ro.

SKOGSBADING PÅ RESEPT
Det dreier seg ikke primært om å ta seg et bad i et 
tjern i skogen, men om å la seg omslutte av skogens 
positive kraft. Det handler om å ferdes i naturen på 
en rolig og mediterende måte, og bli bevisst på det 
som lever og vokser rundt oss. I Japan finnes det 
over 60 parker og skogsområder som er tilrettelagt 
for skogsbading. Erfaringene med dette er så gode 
at Japan har innlemmet skogsbading i det nasjonale 
helseprogrammet.

Det er ikke bare helsemyndighetene i Japan 
som praktiserer dette. På Orknøyene erfarte 
helsevesenet at pasienter med psykiske lidelser 
ble friskere med opplevelser i naturen, som for 
eksempel fugletitting. I stedet for bare å pøse på 
med medikamenter, ble pasientene beordret med 
på naturopplevelser som en del av behandlingen. 
Naturopplevelser på resept, så og si.

BEDRER HUMØR OG MINKER STRESS
Det har i årtier vært god kjent og vel dokumentert 
at å bevege seg ute i naturen gir en helsemessig 

gevinst. Forskning viser at vandring i naturen 
øker kreativiteten og konsentrasjonsevnen, bedrer 
humøret og minker stress. I vår travle hverdag 
med krav om å prestere, har vi kanskje glemt at vi 
mennesker også er en del av naturen. 

VI EKSISTERER SAMMEN MED ALT LEVENDE 
I EN ØKOLOGISK SAMEKSISTENS. 
Men vi lever kanskje ikke i henhold til dette, og 
mister forbindelsen både med naturen og oss selv. 
Det er dette skogsbading kan bøte på.

LYTT TIL STILLHETEN
De som ikke har så lett for å komme seg ut i marka 
til et område med skog, kan merke seg at hager og 
parker duger bedre enn vegger, mur og asfalt. Det 
er bedre å ta en tur i en park i byen, enn ikke å gjøre 
det. Og det er mye bedre å komme seg «litt» ut, enn 
å sitte inne hele tiden.

Uansett hvor du er i naturen, så gjelder dette om 
du vil drive med skogsbading: Pust dypt og legg 
merke til naturen rundt deg, forsøk å kjenn på 
luktene der du er. Lukt på blomster, mose, løvet på 
trærne og det som vokser rundt deg. Stå helt stille 
og lytt til stillheten, eller lydene som er i naturen. 
Velg en liten ting, som en blomst eller et løvblad, 
og se på de mange detaljene disse har. Betrakt 
trærne, og legg merke til hvordan de beveger seg 
i vinden. Skogsbading skal være som en bru som 
lukker gapet mellom oss og naturen.

FRED OG HARMONI
Lar det seg gjøre med skogsbading også om 
vinteren? Ja, mulighetene er like store og utbyttet 

Som en følge av at flere og flere japanere kastet 
seg ut fra skyskrapere og høye broer på grunn av 
stress og prestasjonsangst, oppstod skogsbading 
som en ny form for rekreasjon i Japan.

SKOGSBADING– enkelt friluftsliv for alle
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE
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like positivt som i sommerhalvåret. Få steder er så 
gunstige for fred og harmoni som en vinterskog, 
der stillheten råder. Stå helt i ro og fang stillheten, 
la deg omslutte av snødekte gran- og furutrær. 
Et vinddrag får det til å suse i trekronene. Fang 
vinddraget i bevisstheten! Kanskje snør det litt, følg 
snøflakene som sakte daler ned med øynene. Tenk 
på at ingen snøkrystaller er helt like.

Et harespor snor seg mellom trær og busker, følg 
sporet med øynene og se for deg haren som hoppet 
gjennom snøen.

Observer hvor fantastisk kulde og snø kan 
dekorere i landskapet. Snø- og iskrystaller kan lage 
de vakreste dekorasjoner, studer disse. 

Fuglene vil så smått begynne å synge igjen, etter 
hvert som lyset vender tilbake. Lytt til fuglesangen 
i vinterskogen.

OMFAVNET TRÆRNE
Skogsbading er ikke noe nytt, den er bare i ferd 
med å bli gjenoppdaget i vår travle tilværelse. Les 
hva den amerikanske filosofen og forfatteren Henry 
D. Thoreau (1817 – 1862) skriver i boken «Til 
naturen»:

«På min ettermiddagstur ønsker jeg å glemme 
hva jeg holdt på med om morgenen, og mine 
forpliktelser overfor samfunnet. Men tanken på 
et eller annet arbeid svirrer i hodet, og jeg er ikke 
der kroppen min er. På mine vandringer vil jeg 
gjerne vende tilbake til mine sanser. Hva har jeg i 
skogen å gjøre hvis jeg tenker på noe som er utenfor 
skogene?»

Få har skildret naturen i bilder og ord som 
naturfotografen og forfatteren Jon Østeng Hov 

(1936 – 2019). Han fortalte at han på sine turer i 
naturen ofte omfavnet trærne, for å føle på trærnes 
kraft. Det er å ta skogsbading til et høyere nivå. 
Prøv det! 

FJERN ØREPROPPER OG PULSKLOKKE
Løping, rask gange og toppturer gir økt kondisjon, 
det er vel og bra for kropp og sinn. Men kan også være 
stressende, da det gjerne ligger et prestasjonskrav på 
lur. I skogsbading er det ingen rekorder som skal 
slås, eller krav om å prestere. I skogsbading skal du 
la ørepropper og pulsklokke ligge igjen hjemme, 
gjerne skrittmåleren også. Det er naturens lyder du 
skal lytte til og være bevisst på. I skogsbading er det 
sansene dine som gjelder, og da nytter det ikke med 
fart. Skogsbading er sakte friluftsliv, som gir deg tid 
til å observere og reflektere.

DYPERE FORM FOR FRILUFTSLIV
Norge har naturgitte, perfekte forhold for 
skogsbading. Mens mange japanere må ta heisen 
ned fra skyskraperne, kan de fleste av oss skreve over 
dørstokken til naturen på et blunk. Nordmenn har 
drevet med en form for skogsbading i uminnelige 
tider, som en del av vår kultur. Vi kaller det bare for 
friluftsliv. Skogsbading tar oss videre til en dypere 
form for friluftsliv, der sinnets ve og vel er poenget. 

Pandemien har faktisk noen positive sider å by 
på; mange har gjenoppdaget hvor helsebringende 
det er å komme seg ut i naturen. Neste skritt er 
å fjerne øreplugger og skylapper og åpne sansene 
mot naturen – og til oss selv. Det er ikke nødvendig 
å bade, men tar du et avkjølende bad i et avsides 
skogtjern – ja, da får du dobbel dose av skogsbading.

1
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1. VINTERLYS: Naturen har 
så mye vakkert å by på, men 
da gjelder det å ta seg tid til 
å se seg rundt.

2.KUNSTVERK: Nyt synet av 
de vakre dekorasjonene som 
kulde og snø kan lage.

3.NÆRHET: Det gjelder å 
bruke sansene og ta innover 
seg hva som finnes i naturen.

2

3
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MEISENE
— SMARTE VINTERFUGLER MED MATVETT

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

I løpet av sommerhalvåret lagrer meisene opp til 50.000 matbiter 
med frø, insekter og annet spiselig som matreserve. Det er en god 
strategi for å komme seg gjennom vinteren.

1
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Det ble så stille i skogen. De fleste av fuglene som 
holder til der er dratt sin vei. Vinteren på våre 
breddegrader med kulde og lite mat blir for tøff for 
mange av fugleartene. De tar vingene fatt og flyr 
sørover mot bedre forhold. Noen krysser fjellkjeder, 
havområder og ørkenstrøk for å komme til 
overvintringsplassene. Det dreier seg om å overleve 
til det blir vår og sommer igjen på Nordkalotten. 
Men heldigvis er det noen som blir igjen og sørger 
for litt liv i skogen.

NOEN AV MEISENE HAMSTRER
Meisene holder seg stort sett i ro i sine territorier 
gjennom vinteren. De forskjellige artene har 
utviklet gode metoder for å løse problemet med 
mattilgangen. Toppmeisene, svartmeisene og gran- 
og løvmeisene hamstrer, som vi sier. I løpet av 
sommer og høst samler de flittig mat som skal hjelpe 
dem gjennom vinteren. Hver meis kan lagre opptil 
50.000 «matpakker», gjemt på forskjellige plasser i 

skogen. At de greier å huske gjemmeplassene er et av 
naturens mange ubegripeligheter.

GJEMMEPLASSER I BARKEN
Hver art har sine egne triks. Svartmeisene finner 
helst gjemmesteder i granbaret. Toppmeisen legger 
mer arbeid i å skjule maten. De dekker den til med 
små barkeflak som den limer fast med klebrig spytt. 
Løv- og granmeis finner gjemmeplasser i sprekker 
i barken. Felles for alle meisene når de gjemmer 
maten, er å snu på hodet og se nøye med det ene øyet 
hvor maten er gjemt, før de flyr bort. Det antas at 
de på denne måten innprenter i hukommelsen hvor 
maten er gjemt. Når de gjemmer maten prøver de å 
unngå å bli sett. Det finnes nemlig noen tyvaktige 
fugler der ute…

STJELER ANDRES MAT
Det gjelder spesielt å unngå at kjøttmeis og 
blåmeis ser hvor de gjemmer maten. De hamstrer 

1. TOPPMEIS: Toppmeisen og 
de andre meiseneartene trekker 
ikke sørover som de fleste andre 
småfuglene, men holder seg 
her i landet gjennom vinteren. 
Toppmeisen gjemmer mat i sprekker 
og hulrom i trærne, og dekker til 
med flak fra bark.

2.GRANMEIS: Granmeisen kan 
opptre på fuglebrettet og tar gjerne 
for seg av solsikkefrø. 

3. KJØTTMEIS: Kjøttmeisen er en av 
våre vanligste vinterfugler, som ofte 
er å se på foringsplassene.

2

3
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nemlig ikke selv, men stjeler mer enn gjerne andres 
matpakker. Forskere har observert at kjøttmeiser fant 
fram til solsikkefrø som de andre meisene gjemte i 
områder rundt foringsplasser.

Både kjøttmeis og blåmeis legger om kosten utover 
høsten, fra innsekter og edderkopper til plantekost 
som frø, nøtter og bjørkeknopper. Men selv på 
vinteren kan meisene finne noen småkryp som 
holder til i trærne.

TREKKER INN TIL BEBYGGELSEN
Det er ikke tilfeldig at kjøttmeisen heter akkurat det. 
I gamle dager var den en hyppig gjest på slakteavfall. 
I våre dager trekker spesielt kjøttmeis og blåmeis inn 
til bebyggelsen, hvor det er blitt vanlig å fore fuglene 
gjennom vinteren. Meisene som hamstrer holder 
seg mer til sine territorier i skogen og «matpakkene» 
sine, men kan også opptre på foringsplassene. 

Det verserer historier som forteller at kjøttmeis kan 
drepe mindre fugler, som for eksempel fuglekonge 
og spise på disse, men vanlig skal det ikke være.

SLÅR SEG SAMMEN
Når en likevel kan høre noen spede lyder i skogen 

vinters tid, så kommer det gjerne fra små flokker 
med meiser, som streifer gjennom områder på jakt 
etter mat. I blandingen av meiser finnes av og til 
også den vesle fuglekongen. Fordelen med å slå seg 
sammen om å leite etter mat er åpenbar. Det er flere 
til å holde utkikk etter rovfugler som også jakter 
på mat. Samtidig er de flere om å leite, og de kan 
kommuniserer hvor det er mat å finne. De spede 
lydene er egentlig ikke det vi kaller for fuglesang, 
men en måte å kommunisere på.

FLERE FUGLER OVERLEVER
Spørsmålet om det er riktig eller galt å fore fuglene 
diskuteres ofte. Ulemper med foringsplasser er at 
sykdom spres lett når mange fugler samles så tett. 
Foringsplassene tiltrekker seg dessuten rovfugler og 
katter.

Det synes likevel å være enighet i fagmiljøet om 
at fordelen med fugleforing er større enn ulempene. 
Antagelig overlever flere fugler vinteren ved at 
vi legger ut mat til dem. Gleden ved å drive med 
fugleforing skal heller ikke undervurderes. Det er 
med på å øke interessen for fugler og naturkunnskap.

1

Friluftsliv_012021.indd   66Friluftsliv_012021.indd   66 03/02/2021   14:1403/02/2021   14:14



1   -  2021 FRILUFTSLIV    67

1. BLÅMEIS: Den yndige blåmeisen 
lever av frø fra planter og trær 
gjennom vinteren.

2. SVARTMEIS: Svartmeisen er den 
minste av meisene som hamstrer 
mat for å overleve vinteren.

2

MEISENE  PENSUM
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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

Igjen skal guttedrømmene om flyplasser og veger over det ganske 
land settes på ønskelista. Ny utgave av den sagnomsuste Nasjonale 
transportplan (NTP) skal vedtas rett før stortingsperioden avsluttes. 
Mang en stortingsrepresentant har sendt hilsen hjem og sikra gjenvalg 
ved å kjempe inn lokale veier, bruer og flyplasser i NTP. I noen 
tilfeller har resultatet vært overdimensjonerte veganlegg som har satt 
fart i flyttelassene ut av hjembygda.  Samferdselsministeren minner 
lavmælt om edruelighet, samla kostnader, klimautfordringer og tap 
av naturmangfold. Sjøl med hundrevis av milliarder til disposisjon, er 
det krevende å få regnestykket med firefeltsveger, bompengeopprør og 
miljøløft for jernbanen til å gå opp.

I skyggen av gigantplanen Nasjonal transportplan, foregår det et 
annet nasjonalt planprosjekt for å fremme ferdsel. Med forankring i 
stortingsmeldinga om friluftsliv oppfordres alle kommuner til å lage 
planer for friluftslivets ferdselsårer. Det er en særdeles viktig oppgave. 
Stier, skiløyper, turveger, sykkelruter, ro- og padleruter betyr enormt 
for folks trivsel og helse. Kombinasjonen frisk luft, naturopplevelser 
og aktivitet hjelper mer enn de fleste piller mot psykiske plager. 
Fysisk inaktivitet er blant vår tids største helseutfordringer. Dessuten 
er økt gange og sykling nødvendig for reduksjon av forurensing, 
klimagassutslipp og plassproblemene i byene. Det naturbaserte 
reiselivet er avhengig av godt tilrettelagte turruter. Stiene skaper 
stedstilhørighet og bolyst.

Planene for friluftslivets ferdselsårer burde derfor stå høyt på den 
politiske dagsorden. Det gjør de ikke. Mens milliardene renner ut 
til NTP, bevilger Klima- og miljødepartementet 6 millioner i året 
til å stimulere planene for friluftslivets ferdselsårer. Det offentlige 
kartgrunnlaget, som skal brukes i planarbeidet, er ikke oppdatert med 
stier og turruter. For planlegging av veier, er det utenkelig å akseptere 
mangelfullt og delvis feilaktig kart over eksisterende veier. Gange er den 
grunnleggende og viktigste formen for ferdsel. Jeg er ikke sikker på at 
rekkevidden av det er forstått av våre fremste politikere. 

Gjennom bruk av stier, gangveger, skiløyper og andre turruter, 
synliggjør vi betydningen av dem. Ved å engasjere oss i kommunens 
arbeid med planer for friluftslivets ferdselsårer, hever vi planenes status. 
Bruk av friluftslivets ferdselsårer er viktig for vår livskvalitet. Særlig for 
å møte frustrasjon over virusmutasjoner, nedstenging og politikere som 
ikke forstår stiens betydning. 

NASJONALE 
TRANSPORTPLANER

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Selv om snøen ligger tykk mange steder så vet vi at våren kommer om enn 
til litt ulik tid i dette landet. Hold Norge Rent har tradisjonelt arrangert 
strandryddeuke på våren for å gjøre landet klart til sommer sol og bading. 
Fremover blir dette annerledes. Strandryddeuka flyttes til høsten mens 
vi nå i stedet oppfordrer alle som kan til å ta en vårryddedag 13. mars. 
En nyskaping som vi oppfordrer alle som er opptatt av ren og søppelfri 
natur til å delta på. En ryddeaksjon som skjer før ferdselsforbudet, som 
trer i kraft 15. april. Her er det mulig for alle Friluftslivs lesere å være 
med om du kan. I løpet av denne lørdagen i mars kan barnefamilier og 
vennegjenger, bondelag og fiskerinæring, friluftsråd og surfere, og mange, 
mange være med på å rydde naturen og gjøre det klart for fuglenes 
hekkesesong. Landet er langstrakt og på grunn av snø og isforhold kan 
det variere om det er mulig å gjennomføre Vårryddedagen 13. mars. I 
tillegg har vi alle de begrensingene Covid-19 gir oss. Og her også er det 
viktig å registrere det dere finner i Rydde. 
web adresse: https://ryddenorge.no/

Bruk # hashtaggen #likefinsomfør når du har vært på tur. Nyt den kalde fine 
tiden, men etterlat bakkene, løypene, fjelltoppene, strendene: #likefinsomfør.
La denne hashtaggen bli den dominerende på Instagram merk alle de fine 
naturbildene med #likefinsomfør, da minner du deg selv om alle andre på et 
av allemannsrettens fineste begreper; sporløs ferdsel. 

Hold Norge Rent samarbeider tett med friluftsrådene i Norge og vi vil gjerne ta frem to 
tiltak som vi tror mange av magasinet Friluftslivs lesere også vil ha stor glede av å være med 
på og ikke minst følge opp over lengre tid. Min bit av Norge er et helårstilbud for alle som 
vet de har et stykke natur de ønsker å ta ekstra godt vare på i en langsiktig forpliktelse. 
Dette kan jo være noe som egner seg for en vennegjeng, turgjeng eller hva med en kollega-
gjeng eller kanskje bare for kohorten i familien. Vi vet ikke, men det vi vet at dette er så 
fleksibelt meningsfylt og bra at mange allerede har meldt sitt lille område inn i Rydde. 
Ved å adoptere «En bit av Norge» forplikter en seg til å rydde et fast område minimum tre 
ganger i året, og registrere funnene i Rydde. Det er mulig å adoptere en bit av Norge og 
rydde langs en strand eller sti, fjord eller innsjø, ved en elv eller innsjø, eller et annet område 
man ønsker å beskytte. Dere velger selv. Ta ekstra vare på en bit av Norge du også. Og ikke 
minst sørg for at du forlater naturen #likefinsomfør.
Bruk Rydde som er portalen som registrerer områdene. 
Webadresse: https://ryddenorge.no/

VÅRRYDDEDAGEN

MIN BIT AV NORGE
REN NATUR

#LIKEFINSOMFØR
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

I 2020 ble det arrangert hele 260 friluftsskoler landet 
rundt. Friluftsskoler er et viktig tilbud til barn og unge i 
alderen 10 til 13 år. I annerledesåret i fjor deltok hele 4732 
barn og unge fordelt på 260 Friluftsskoler landet rundt. 
Tilbudet er et samarbeid mellom DNT og friluftsrådene og 
er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom. Målet 
er å senke terskelen, slik at flere barn blir introdusert for 
friluftslivet. Deltakeravgiften er lav, noe som gjør at tilbudet 
når de fleste. På en friluftsskole lærer barna blant annet om 
allemannsretten, kartforståelse, raste- og leirplass og tur/
ekspedisjon. Den arrangeres på dagtid og går over 3-5 dager. 
I 2021 er hovedtema «Forsøpling» - følg med på www.
friluftsskole.no for å se om det blir arrangert friluftsskole i 
ditt nærområde!

Salten Friluftsråd har produsert 50 korte videoer med tips til aktiviteter 
som familier, barnehager, skolefritidsordninger og grunnskoler kan 
gjøre i friluft også i en covid-19 hverdag. Dette er tips til aktiviteter 
som kan gjøres av de fleste og som de krever ingen eller minimalt 
med utstyr. Bakgrunnen for produksjonen er behovet vi alle har for 
både å være ute, i fysisk aktivitet og å kunne fylle hverdagen vår med 
opplevelser og nye erfaringer. Covid.-19 har satt sterke begrensinger 
for hva mange av oss kan foreta oss, men naturen vi omgir oss 
med er stor og romslig. Her kan vi gjøre det meste innenfor sikre 
smittevernmessige rammer.  Videoene er publiser på YouTube og 
ligger åpen for fri bruk. Søk Emmelins friluftstips eller Tonys uteleker.
Målet med videoene er å stimulere flere voksne til å bruke naturen 
som aktivitets- og læringsarena for barn og unge. Gjennom å se 
videoene skal alle voksne lett kunne tilrettelegge samme aktivitet for 
egne barn/elever. Hver video er kun på 45 – 90 sekunder. Tips til 
videoene er hentet fra heftene «Barnehage i friluft» og «Naturen som 
læringsarena» som er utgitt av Friluftsrådenes Landsforbund.

I videoene viser barnehagelærer Emmelin Øwre Lyngås 30 friluftstips 
sammen med barn fra Rabben barnehage. Grunnskolelærer 
Tony Øwre viser 20 uteleker sammen med elever fra Nesna skole. 
Filmfotograf er Tor-Arne Sandnes i Se Nor, mens prosjektleder Knut 
Berntsen i Salten friluftsråd er produsent.

Denne produksjonen er blitt realisert takket være økonomisk støtte 
fra Miljødirektoratet og Friluftsrådenes Landsforbund.

FRILUFTSSKOLER ER OGSÅ ET KNAKENDE GODT 
TILBUD UNDER CORONA PANDEMIEN! 

TIPS TIL EN COVID-19-
HVERDAG I FRILUFT

Barnehagelærer Emmelin Øwre Lyngås (t.v.) er en av 
programlederne for Salten Friluftråds 50 friluftstips. Her er hun 

sammen med skuespillerne Kevin Alexander Buschmann og Maria 
Brennesvik Jonsen. Bak Maria står filmfotograf Tor Arne Sandnes.

Foto: Salten Friluftsråd

Barnehagelærer Emmelin Øwre Lyngås er programleder 
for 30 friluftstips som du nå kan se på YouTube.
Foto: Tor-Arne Sandnes

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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SNØFILLER OG 
ISKRYSTALLER
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

De daler ned i millioner, og alle er de sekskantede. Men 
der stopper også all likhet. Det er rart å tenke på… 
enda så mange det finnes av dem så er det ikke 
to snøfnugg som er helt identiske.
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NEDISET: Trær, busker og gresstrå dekt med snø og 
is. Går man bort til et slikt tre og rister eller børster 

snøen over på et stykke mørkt tøy, så får du se hver 
enkelt krystall. Bruk gjerne en lupe for å studere de 

små detaljene på den ene unike snøkrystallen.
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Vi har snøflak, snøfnugg, snøfiller, sludd, tørrsnø, 
snøkrystall, iskrystall… Begrepsforvirring? Hva er 
egentlig snø? Vi har ikke tenkt å gå mer i dybden enn 
dette: Snø er nedbør i hvite eller halvgjennomsiktige 
iskrystaller, ofte sammensatt til snøfiller. Det meste 
av nedbøren på våre breddegrader dannes som snø. 
Når nedbøren faller som regn, skyldes det at snøen 
har smeltet før den når bakken. Nedbørpartiklenes 
størrelse varierer fra enkle krystaller med tverrmål på 
få millimeter til store snøflak på fem seks centimeter.   

Grunnen til at snøkrystallene i naturen blir forskjellige, 
er at ingen av dem har vært igjennom akkurat den 
samme turen fra de ble dannet for eksempel 20 
kilometer over bakken. På veien ned blir snøkrystallen 
blåst rundt, de kolliderer med hverandre, deler av dem 
smelter, dråper fryser fast til dem og kommer inn i luft 
med forskjellig fuktighet og temperatur. Resultatet 
blir uendelig mange ulike snøflak, eller snøkrystaller. 

Selv svært små forskjeller i temperatur og luftfuktighet 
under veksten fører til at krystallene blir ulike. Jo 
høyere temperaturen er, desto mer finurlig blir formen 
på krystallene.

Snøfnugg inneholder gjerne også skydråper som 
dels kan være underkjølte, dels frosne. I mildt vær 
og når skyene ligger lavt over bakken, vil innslaget 
av underkjølt vann være ganske stort og prege 
konsistensen. Snøen vil da lett feste seg til for eksempel 
trær. Fallhastigheten til disse snøflakene er så lav som 
0,5-2,0 meter per sekund.

Ideen om at ingen snøflak er like, har vi fra 
amerikaneren Wilson Bentley, som i 1885 begynte å 
fotografere snøflak gjennom mikroskop. Men vi kan 
gå helt tilbake til det andre århundre før Kristus da 
kineserne studerte snøkrystallenes symmetri.

PENSUM  ISKRYSTALLER

1. KRYSTALL: Nærbilde av iskrystaller på ei 
grein. Store, blanke og fine. 

2. VAKKERT: Kulden omformer naturen til 
et vakkert skue. Jo høyere temperaturen er, 
desto mer finurlig blir formen på krystallene.

1 2
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR
POPULÆRE KLÆR: Helly Hansen-klærne som 
brukes av deltakerne i «71 grader nord» har blitt en 
salgssuksess etter at serien ble sendt på TVNorge i høst.
Foto: Haakon Lundkvist 

UTRUSTER «71 GRADER NORD»-DELTAKERNE
Helly Hansen har levert turklær til deltakere og 
produksjonscrew i de to siste sesongene av «71 
grader nord» og siste sesong av «71 grader 
nord – kjendis». De vil også levere klær til neste 
sesong av “71 grader nord - kjendis”, som skal 
vises på TVNorge til våren. 

Med lange opptaksdager både til lands, 
til vanns og i fjellet og i alt fra varme 
solskinnsdager til kalde netter, må deltakerne 
være rustet for enhver anledning.

 – Våre utviklere og designere har funnet 
frem til plagg som holder deltakerne tørre og 
varme under svært krevende forhold. Trikset 
er å kle seg lag på lag slik at du enkelt kan 
justere mengden med klær etter aktiviteter og 
værforhold, sier Lars Bolin i Helly Hansen.

Også friluftsentusiaster utenfor Norges grenser 
har fått øynene opp for de norskutviklede klærne 
i Helly Hansens «71 grader nord»-kolleksjon. 
Skalljakken Odin 9 Worlds 2.0 har blitt kåret til 

“Gear of the Year” i Outdoor Magazine. 
 – Når folk kjøper turklær fra Helly Hansen 

vet de at det er testet i Norge, som har et av 
verdens tøffeste klima. Det gir oss et solid 
kvalitetsstempel i utlandet, som vi er veldig 
stolte av. Våre tekniske skalljakker er spesielt 
populære. Til våren kommer vil til å lansere 
modeller med helt nye teknologier, som setter 
ansvar og bærekraft i fokus, sier Lars Bolin hos 
Helly Hansen. 

 – På grunn av korona-pandemien har mange 
flere enn vanlig benyttet seg av norsk natur i år, 
og derfor har de behov for å investere i turklær 
som er perfekt for det norske klimaet. Mange blir 
inspirert av det de ser på TV.

 – Når de ser hvordan våre klær takler de tøffe 
utfordringene i «71 grader nord», ønsker mange 
å sikre seg de samme, og det synes vi er veldig 
gledelig, sier Lars Bolin, Nordic Marketing, i 
Helly Hansen.
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Friluftsliv tester turutstyr: Man trenger ikke være rakettforsker eller professor med alskens måleinstrumenter 
for å teste ut hvordan friluftsutstyr fungerer. Det holder lenge med konstruktive og målrettede arbeidsdøgn 
og uker ute på tur. Vi bruker tid i felt, sunt bondevett og mangeårig turerfaring som grunnlag for våre 
tester. Terningkast og karaktersystemer på utstyrstesting benytter vi ikke, men vi skriver hva som er bra 
og eventuelt mindre bra med utstyret vi har testet.

TEST AV 
UTSTYR

BESKRIVELSE:
Dette er ei vanntett hodelykt som 
har innebygd og oppladbart batteri. 
Lykta har tre forskjellige innstillinger 
på lysstyrken; svak, middels og sterk. 
Hodelykta har en lysstyrke på1200 
lumen (den sterkeste innstillingen), 
som gir en lyslengde på hele 200 meter.
Lykta kan tas av hodebåndet og 
brukes som håndlykt. 360° roterende 
magnetisk bryter som gjør den enkel 
å betjene med tykke votter. Type C 
USB port til innebygd oppladbart 
batteri på 260 mAh, noe som gir 
lang batterilevetid. 180° opp og ned 
justering. Komfortabelt hodebånd som 
gir god stabilitet.
NEXTORCH designer og produserer 
høykvalitetslykter. Med sine innovative 
løsninger ligger de i fremste 
rekke med løsninger til forsvaret, 
sikkerhetstjenester, industri, jakt, 

friluftsliv eller til personlig bruk. 
NEXTORCH-produktene distribueres 
til mer enn 100 land verden over, og det 
utvides stadig. 

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg har testet denne lykta nå i 
desember og januar måned. Tiden 
har vært brukt sånn halvt om halvt på 
fotturer og skiturer. Noen netter, men 
stort sett på mørke ettermiddager og 
kvelder. Temperaturen har vært under 
null grader i hele testperioden. 
Det som er positivt med denne 
hodelykta er at den er veldig lett. Det er 
ingen klump eller batteriboks/eske med 
ledninger som sitter i bakhodet. Det 
er kun strikken som går rundt hodet, 
noe som gjør lykta lett og behagelig å 
ha på. Strikken er todelt bak på hodet, 
og det gjør at lykta sitter meget stødig 
og stabilt på hodet. Lykta lyser meget 
godt, og på den sterkeste lysstyrken 

PRIS: 1.199,-
VEKT: 147 GRAM MED BATTERI

BRUKT: 29 TURER
MER INFO: NEXTORCH.NO OG 

ALTERNO.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

NEXTORCH MAXSTAR
 HODELYKT 
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TEST  UTSTYR

(1200 lumen) er det forbausende hvor 
langt lysstrålen rekker. Vanligvis holder 
det lenge med å ha på lykta i middels 
lysposisjon, både på fotturer, skiturer 
og joggeturer. Hodelykta er enkel å 
betjene selv med tykke ullvotter og 
vindvotter på. Og det er en stor fordel 
på kalde vinterturer, da du slipper å 
ta av vottene for å justere lykta. Det er 
bare å skru på hele lyshodet/armaturen 
så kan du skru lykta av og på, og skifte 
mellom de tre lysstyrkene. Her er det 
ingen liten knapp som må trykkes inn 
eller andre smådetaljer som gjør at 
man er nødt til å ta av seg vottene for å 
betjene lyktas funksjoner.
Jeg satte den fulladete lykta på full 
styrke. Den lyste i nesten fem timer. På 
den siste halvtimen ble lyset svakere 
og svakere, helt til den sluknet. Så 
satte jeg den på lading, og det tok cirka 
tre timer før lykta igjen var fulladet. Det 

følger med en kort USB-leding som 
kobles rett på lyktas innebygde batteri. 
På langtur bør du ta med x-antall 
Powerbanker for å kunne lade den opp.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Dette er en enkel og meget funksjonell 
turlykt. Kan anbefales på det sterkeste 
for også kalde vinterturer. Dette er en 
trygg, vanntett og sikker hodelykt som 
bør være med på turer i den mørke 
årstiden.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Tre lysstyrker: 1200lm/160lm/20lm
Batterilevetid: 4t30mint/8t/40t
Lyslengde: 200m/72m/25m
Batteri: Oppladbart 260mAh 18650
Dimensjoner(mm): 73x60x33
Vekt: 147 g (med batteri)
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UTSTYR  TEST

SELSKINNSFELLER

PRIS: HERREFELL, LENGDE 170 CM. KR 1.900,-. 
DAMEFELL, LENGDE 150 CM. KR 1.750,-
BRUKT: 12 SKITURER
MER INFO: SKIFELLER.NO
TESTET AV: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV 
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE:
Selskinnsfeller gir et supert feste 
(spesielt i løssnø). God gli (ingen 
motstand i tørr løssnø!). Kladder 
ikke (selen skal flykte fra isbjørnen). 
Lydløse (viktig på jakt og for 
turopplevelsen).
Amundsen og Nansen brukte 
selskinnsfeller på mange av sine 
ekspedisjoner. Nå brukes de 
utenfor oppkjørte spor: Den vanlige 
skigåer, toppturgåere, jegere, barn, 
pulktrekkere, skialpinister osv.
Du trenger ikke lenger skismurning. 
Selskinnsfellene fungerer utmerket 
både bortover, oppover og 
nedover. Selskinnsfeller kombinerer 
spikerfeste med god glid. På tørr 
løssnø gir selskinn like god glid 
som blå swix! Selskinnsfeller kan 
du ha på hele turen – også nedover 
og på flater med diagonalgang og 
dobbelttak.
På hardt føre bør du ikke kjøre 
nedover med selskinnfellene på da 
de slites raskt under slike forhold. 
På våt snø fungerer selskinnsfellene 
omtrent som nylonfeller. I tillegg 
trekker de vann og kan bli bulkete 
ved tørking.

Skifeller.no tilbyr standardfeller, 
skreddersydde feller og reliming. 
Fellene kan gjerne være 20-30 cm 
kortere enn skiene. Lengden på 
fellene kan variere med +/- 2 % av 
oppgitt lengde.
Etter bruk må fellene rulles sammen 
bakfra. Bakenden innerst i spiralen 
og pelssiden vendt utover (se foto av 
sammenrullet fell).
På nettstedet skieller.no finner du 
en meget detaljert bruksanvisning 
for disse selskinnsfellene. Det 
anbefales at du leser denne nøye før 
du tar fellene i bruk.

Fellene er fra voksen grønlandssel 
som det finnes enorme mengder av i 
det nordlige Atlanterhavet. Her lever 
de av fisk, blekksprut og krepsdyr. 
Det har vært kommersiell fangst 
av grønlandssel i flere århundrer. I 
dag drives kommersiell fangst av 
denne arten av Canada, Norge og 
Russland. Råd om kvotefastsettelse 
gis av International Council for the 
Exploration of the Seas (ICES) 
for det nordøstlige Atlanterhavet 
og Northwest Atlantic Fisheries 
Organization (NAFO) for det 

nordvestlige Atlanterhavet.
Beregninger av grønlandsselens 
konsum i Barentshavet viser at den 
kan konsumere torsk opp mot 300 
000 000 kg pr. år.
Grønlandssel fanges også av 
urbefolkning, særlig langs vestkysten 
av Grønland om sommeren.
Skifeller.no kjøper skinnene fra sikre 
leverandører som følger regelverket 
for selfangst.
De skinndelene som ikke brukes, 
går bl.a. til skosåleproduksjon og 
små gulvmatter.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Vi har testet disse selskinnsfellene 
på lange skiturer på Rørosvidda 
i romjulen og på kortere skiturer 
i skogsterreng i januar måned. Vi 
prøvde langfellene for herre og 
dame. Det var litt lite snø på noen av 
turene. Dermed kjørte vi over en del 
kvister og noen steiner. Det medførte 
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et lite hakk under den ene fellen. 
Skifeller.no skriver at man bør unngå 
kjøring på hardt underlag, da dette 
sliter på fellenes pelsside. Likeså bør 
man unngå å kjøre på kvist og stein 
etc., da dette kan skade fellene. 
Men selv med mindre pels gir de 
overraskende godt feste og god gli. 
Bortsett fra den ene selvforskyldte, 
lille skaden er det ikke noen tegn til 
slitasje på fellene vi testet – verken 
på pelssiden eller på limsiden.
Vi har brukt diverse skifeller i over 
30 år. Langfeller og kortfeller. Det 
som overrasket oss aller mest under 
testturene i vinter var den fenomenale 
gode gliden. Skiene gled nesten 
like godt som om vi skulle brukt 
vanlig skismurning. Vi prøvde også 
å smøre på glider på pelssiden, og 
da gled skiene enda bedre! Glideren 
fungerte også slik at det ble mindre 
vann- og fuktighetsopptak i fellene.
Med tunge pulker på slep tok vi 
oss rett opp bratte fjellsider. Det 
var ikke antydning til noen glipptak. 
Fellene satt som spikret og låst 
til underlaget. Det er deilig å gå 
stille og rolig oppover uten å være 
bekymret for at «nå slipper skiene.» 
Vi gikk uanstrengt og trygt opp 
bratte bakker og kneiker med disse 
selskinnsfellene. Vår erfaring er at 
både festet og gliden er mye bedre 
på slike feller enn andre feller laget 
av nylon eller mohair.
Vi merket også stillheten av 
selskinnsfellene. Det var ingen 
ulyder som gnissing, knirking eller 
uling som forekommer ved bruk av 
nylonfeller.
Et annet aspekt ved bruken av disse 
selskinnsfellene er verdt å nevne: 
Man får en mental godfølelse av 
nostalgi og ekte, norsk skihistorie. 
Fridtjof Nansen brukte ekte 
selskinnsfeller da han krysset 
Grønlandsisen i år 1888. 

OPPSUMMERING/ANBEFALING
Dette var et meget oppløftende 
og gledelig møte med et ekte 
naturprodukt! Vi ble positivt 
overrasket av fellenes kvaliteter; 
suveren glid kombinert med 
spikerfeste. Fellene har gitt oss en 
ny skiopplevelse! Feller av andre 
produkter er nå lagt bort. I vinter blir 

det kun skiturer med selskinnsfeller 
– i hvert fall på de lange pulk- og 
teltturene. 
Om noe negativt skal trekkes frem, 
så bør vel det være: Vi har ikke 
langtidstestet disse fellene, så vi kan 
ikke si så mye om slitestyrken. Med 
en prislapp på underkant av 2.000 
kroner, så kan vel fellene virke litt 
kostbare? Selskinnsfellene krever 
mye vedlikehold; blant annet må de 
tørkes skikkelig etter bruk. Fellene 
må ikke tørke ut under lagring, og 
bør oppbevares i en lukket og solid 
plastpose. 
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BESKRIVELSE:
Få ting i friluftslivet er bedre enn å fyre 
opp et bål og ordne med noe varmt å 
drikke. For å hugge ved samt drive med 
annet leirarbeid er øksa til god hjelp. 
Dette er en håndsmidd øks fra det 
svenske Hultsbruk med aner fra 1697. 
Den har et velsmidd øksehode med god 
sliping, samt et velbalansert håndtak i 
hickory satt inn med linolje for å tåle fukt. 
Øksa kommer med en beskyttelse for 
eggen i kraftig lær med nagler.
Øksa har en robust og villmarksinspirert 
utforming som er fin å se på og enkel å 
bruke. Den er stor nok for at gjøre nytte 
i leiren og skogen samtidig som den er 
kompakt nok til å få plass i sekken eller i 
en luke i kajakken.

ERFARINGER ETTER BRUK: 
Håndtaket har en bra krumning på 
skaftet som gir et godt kraftmoment når 
man hugger, til tross for lengden. Det er 
et godt gripetak i treet for hånden, også 
med hansker om disse er i skinn. Det er 
en tydelig stopper nederst på håndtaket 
som bidrar til at øksa ikke så lett glir ut 
av hånden.
Øksa hugger godt både i ferskt, tørt eller 
frossent trevirke. Den fungerer også godt 

for klyving av kaffeved og småstokker. 
Baksida på øksehodet er platt sånn at 
den kan brukes som hammer for å slå i 
spiker eller teltplugger.
Stålet er av god kvalitet, og med 
jevnlig sliping kan øksa også brukes 
for mer presisjonsarbeid som sløyd og 
finsnekring. Slira er tilvirket i grovt lær, 
den er enkel å få på og skinnreimen lar 
seg feste selv med hansker. Vekta er på 
rundt 800 gram noe som er vanlig for 
denne typen av øks.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
En fin øks som dekker de fleste behov 
ved vanlig friluftsliv. God kvalitet og tidløs 
design bidrar til at du får et redskap som 
kan vare i mange år.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 
Håndsmidd stål
Handtak i amerikansk hickory
Lengde på øksa 38,5 cm
Livstidsgaranti på øksehodet

PRIS: CA. KR 990,-
VEKT: 805 GRAM

BRUKT: CA. 15 HUGGEØKTER OG LEIRBÅL
MER INFO: HULTAFORS.NO

TESTET AV: MATTIAS JANSSON

HULTAFORS ØKS
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BESKRIVELSE: 
Skalljakke med Ventia membran. 
To sidelommer og en brystlomme. 
Nøkkelklips i sidelommen. Borrelåser på 
ermene. 20 centimeter lange glidelåser 
under ermene. Strikkregulering i livet, på 
siden av hetta og på baksiden av hetta. 
Vaskes på 30 grader. 

ERFARINGER ETTER BRUK: 
OR Panoramic Point er den åttende 
skalljakka jeg har brukt over tid. Jeg har 
hatt alt fra store, tunge og baggy, til tighte, 
minimalistiske og superlette. Denne jakka 
er i kategorien «ganske lett», og har 
flere detaljer jeg liker. Den har en myk og 
behagelig overflatefinish, og passformen 
er slik at man får plass til en fleece eller 
genser under, uten at den er slaskete av 
den grunn. En-håndsstrammingen i livet 
fungerer, men er litt vanskeligere å bruke 
med votter på. 
YKK-glidelåsen i fronten er av solid type, 
noe jeg ser som et stort pluss, da glidelåser 
er slitedel nummer en, og som regel det 
det første som går i stykker. En annen 
detalj er at glidelåsflappen er halvstiv, som 
gjør at den ikke setter seg fast i glidelåsen, 
noe som sparer både tid og ergrelser. 
Mange jakker og sekker mangler denne 
lille finessen. Glidelåsene under armene 
har bare en fire cm lang snor å trekke med, 
fungerer mindre bra med hansker/votter 
på.  
Hettebremmen er halvstiv og kan bøyes 
og tilpasses, noe som er verdifullt i drittvær 
med regn/snø i kombinasjon med vind. Det 
er enkelt å stramme hetta slik at den følger 
med hodebevegelsen, noe som er viktig 
ikke minst om man sykler i trafikken.
Lommene er store nok til et sammenbrettet 
kart, en liten matpakke, et kompaktkamera, 
eller tilsvarende. Alle lommene har nettingfôr 
innvendig, ved å åpne glidelåsene her, får 
man da litt ekstra ventilasjon. Bra!
Jakka er prøvd i kraftig regnvær flere 
ganger og har holdt tett. Ekstremtesten 
har vært non-stop sludd og regn i fire og 
en halv time, da begynte den å etter hvert 
slippe inn vann. Jeg har likevel ikke vært 
borti en skalljakke som har holdt tett så 
lenge som denne gjorde. 

PRIS: 2.499.-
VEKT: 332 GRAM, 

I STØRRELSE MEDIUM
BRUKT: SYKKELPENDLING 

OG HVERDAGSFRILUFTSLIV
MER INFO: 

OUTDOORRESEARCH.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

OUTDOOR RESEARCH 
PANORAMIC POINT JAKKE

Pustegenskapene opplever jeg verken 
som bedre eller dårligere i andre 
skalljakker, man har uansett ganske gode 
ventilasjonsmuligheter her.
Fargekombinasjonen grå og avdempet 
oransje, gjør den synlig uten å være 
skrikende, fint for de som sykler på 
trafikkert vei.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Panoramic Point gir et solid inntrykk og 
har diverse fine løsninger. Vanntettheten 
er bedre enn mange andre skallplagg. 
Den forsvarer plassen i sekken – eller på 
kroppen – på diverse former for friluftsliv, 
året rundt.
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Å virkelig sette pris på komfort, er vanskelig om du aldri må 
leve uten. Å ligge i en varm seng, åpne kjøleskapet eller dusje, 

er rivende luksus. Om du ikke er kapabel 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.

Å sove ute på vinteren

MØYSALEN I NORDLAND FYLKE:
Vi viser deg den flotteste veien opp til 
det majestetiske fjellet MØYSALEN 
(1262 moh.). Fjellet er det høyeste i 
Vesterålen kommune i Nordland.

TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut rundt 19. mars. 

SYNNFJELL I
 INNLANDET FYLKE:

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, shorts, solkrem og solbriller.

Her er noe av innholdet…

KANOPADLING 
PÅ FEMUNDEN I 
TRØNDELAG FYLKE:
Å feire 17. mai i en oppblåsbar kano på 
den store innsjøen Femunden er en smule 
originalt… eller kanskje ikke…i denne 
koronasituasjonen? Å stå i kø på asfalten for 
å kjøpe is og pølse er jo uaktuelt uansett.
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Takler det meste av underlag og holder 
deg tørr på føttene.

Perfekt allrounder til både løp og tur.

Foto: Karl Filip Singdahlsen

Challenger ATR 6 GTX
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MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE
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NR. 2 - 2019 KR 89

TIDSAM 1142-01

9 770808 883129

01

RETURUKE 12

NR. 1 - 2021 KR 99

SAKTE OG LANGSOMT 
FRILUFTSLIV

VINTERSYKLING 
PÅ SVALBARD

FOTOREISE I 
NORDMARKA I OSLO

ISFISKE PÅ 
FINNMARKSVIDDA

MEISENE: 
SMARTE VINTERFUGLER

FAKTA OM ISKRYSTALLER 
OG SNØFILLER

www.fjallraven.no

Føl deg aldri kald igjen
Den nye serien 1974 Expedition er her

Det var på en spesielt kald natt på det karrige fjellplatået 
Abisko langt nord i Sverige at Åke  Nordin, grunnlegger av 
Fjällräven, tidlig på 70-tallet  bestemte seg for at han aldri 
ville føle seg kald igjen. Slik skapte han en av de varmeste 
jakkene noensinne – Expedition Down Jacket. 
 I dag lanserer vi en ny serie med funksjonelle vinterjakker 

som er direkte etterfølgere av denne legenden av en jakke 
fra 1974. Vi er tro mot de originale prinsippene for design, 
vi bruker bærekraftige materialer, og vi har det samme klare 
formålet om å holde deg varm gjennom alle vinterens eventyr. 
Vi sees der ute. 

Dun av høyeste kvalitet, 100 % sporbar  
og etisk produksjon. Lett og pakkbar.

FJÄLLRÄVEN DUN

Lun og bærekraftig
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