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PÅ  TUR MED 
GAPAHUK 

MONSTERØRRET 
PÅ KROKEN

TOPPTUR I 
JOTUNHEIMEN

VIA FERRATA 
FJELLKLATRING

FOTOGALLERIET: 
FLOTTE HØSTBILDER

PAKKELISTE FOR 
LANG HØSTTUR

FAKTA OM:
FUGLENE HEGRE 

OG NØTTESKRIKE

FISKEN HÅGJEL

TENNINE HIKE GTX
KJØPER DU HOS ANTON SPORT OG 
SPORTSNETT
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TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut medio desember

Vi gir deg et EKSTRA STORT 
VINTERNUMMER for å markere 
vårt 25. årsjubileum. 

Vi setter fokus på SIKKERHET 
PÅ VINTERTURER, og gir deg de 
beste tipsene og rådene for 
hvordan du kan ha det godt på 
lange skiturer med pulk og telt.

Vil du ha dette vinternummeret 
rett i postkassa di? Se www.
friluftsliv.no for godt tilbud på 
abonnement.
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www.fjallraven.no

Høykvalitets dun, 100 % sporbar og etisk 
produsert. Veier lite og er lett å pakke 
sammen.

FJÄLLRÄVEN DUN

Varm og bærekraftig

Fjällräven Expedition-serien
Føl deg aldri kald igjen

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. Som et resultat laget han en av de varmeste jakkene 
noensinne – Expedition Down Jacket.

Expedition-serien er en serie med funksjonelle vinterjakker som 
er direkte etterkommere av den ikoniske jakken fra 1974. Vi er 
tro mot de originale prinsippene for design, bruker resirkulert 
nylon og sporbar dun. Alt med tanke på å holde deg varm på 
alle vinterens eventyr. Vi sees der ute.
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Info og nettbutikk på:
beltlamp.com

Blender ikke  •  Mye bedre sikt i tåke
Føles behagelig  •  Ideell på fottur

BRED BELYSNING FRA FØTTENE OG LANGT FRAM!

HIKEBEAM HODELYKT 

HIKEBEAM 400 lumenHODELYKT 400 lumen HODELYKT 1000 lumen

Friluftsliv_helsides_9.indd   1 20.10.2021   11:40:27
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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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FJELLPULKEN.NO

Gjør deg vinterklar
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Pulker
Seler & drag
Sleeper/bedding
Packbag & drybags

ANNONSER
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ALT HANDLER 
OM PENGER
Det kom en del tilbakemeldinger etter lederartikkelen i 
forrige utgave av Friluftsliv. Ei dame kontaktet meg og 
fortalte en historie: For flere år tilbake ville hun, hennes 
mann og deres to barn lære seg å padle havkajakk. De 
ville melde seg på padlekurs. De bodde i distriksnorge 
og det var ingen padleklubber i nærheten. Familien 
måtte reise 20 mil inn til nærmeste by for å ta kurs. 
Kurset kostet kr 2.000,- pr. person. Kurset gikk over 
flere dager, og da måtte de ha hotellovernatting. I 
tillegg ble de nødt til å melde seg inn som medlemmer 
i den padleklubben som arrangerte kurset, ellers fikk 
de ikke lov til å ta kurs. Ikke hadde de noen lokal 
interesse av å være medlem i den klubben heller.
Summa summarum: Med reise, mat, overnatting, kurs- 
og medlemsavgift måtte familien punge ut med nesten 
20.000,- for å få tatt padlekurs. Dette mente de var for 
dyrt. I stedet dro de ned på den lokale sportsbutikken 
og kjøpte fire havkajakker med tilhørende utstyr. De 
startet med selvtrening og øving. Nå har de hatt mange 
år med fantastiske padleopplevelser langs kysten i 
Norge.

Mange foreninger, organisasjoner, klubber, lag, firmaer 
og private aktører innen padlemiljøet har lagt seg på ei 
linje der de gir uttrykk for at man, ikke bør, men nesten 
MÅ ha kurs for å begynne med padling. Dette lukter 
av farliggjøring og grenser til skremselspropaganda. 
Om målsettinga er å få folk til å finne glede av padling, 
så kan vel aktørene tilby gratis kurs uten låsing med 
medlemskap? Hvor ble det av idealismen? Hvor ble det 
av den gode tanke om å hjelpe turfolk til lærdom? 

Risikovurderinger gjennom egenlæring, øving, 
selvtrening og erfaringsoppbygging er folk selv i stand 
til å få på plass, uansett type friluftslivaktivitet. Ikke 
alle trenger å kurses. Man skal ikke undervurdere 
turfolket. Det begynner å bli litt for mange bedrevitere 
der ute som tilbyr «nødvendige» kurs innen segmentet 
friluftsliv. Det er skummelt. Snart må vi vel ha 
svømmekurs for å få lov til å bade i sjøen, og sertifikat 
for å få lov til å gå på fottur på fjellet. 

Jeg tror turfolket i Norge er i stand til å lære seg det 
meste selv. Våre foreldre, besteforeldre og venner 
lærte oss å gå på ski, sykle, fiske, jakte, padle, fyre bål, 
overnatte ute, skøyte på isen, hogge ved, rigge leir osv.

Friluftsliv skal være enkelt, og det skal være for folk 
flest. Kursarrangører og klubber er gjerne lokalisert til 
sentrale strøk, men folk bor over hele landet. Det er 
derfor veldig mange som må lære seg friluftsaktiviteter 
på egen hånd. Antallet av kurstilbydere innen friluftsliv 
er blitt veldig stort. Det skapes et massivt inntrykk fra 
de forskjellige aktører, ikke minst fra kurstilbydere 
innen padling, om av at kursing er nødvendig. Et 
gjennomregulert friluftsliv tjener ikke friluftslivets 
interesser. 

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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M A S T E R S  O F  I N S U L A T I O N

I N F I N I T Y 
M I C R O L I G H T  J A C K E T

Den nye Infinity Microlight er utviklet med GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER®, og fylt med P.U.R.E 
resirkulert dun. Med raffinert design og materialer som er effektive i alt slags vær, er den oppgraderte 
Infinity Microlight fortsatt tro mot sitt opprinnelige formål: å være en helårsjakke til bruk på fjellet.
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Speidersport.no

Ergo Grip er vår favoritthansker 
fra Hestra, – som nå har kommet 
med ullfôr. Perfekt til alt!

931,–

Vaffeljern 
fra Eagle.

397,–

Vaffelboka tar deg med på 
en unik vaffelreise og gir deg 
inspirasjon, morsomme fakta og 
66 spennende vaffeloppskrifter 
fra en mengde organisasjoner 
og spisesteder. Flott gave!

399,–

Sprinter er en lett løpelykt fra 
Black Diamond med lysstyrke 
på hele 500 lumen. Leveres 
komplett med oppladbart 
USB‑batteri, men kan også brukes 
med vanlige AAA‑batterier.

845,–

Mariusgenser med høy 
hals fra Ulvang, er varm 
og myk med ettersittende 
passform. Skikkelig fin!

1692,–

Arbeidsfil annonse Friluftsliv #5 2021 v2.indd   1Arbeidsfil annonse Friluftsliv #5 2021 v2.indd   1 18.10.2021   15:1018.10.2021   15:10
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FRILUFTS-

NYTT
FRILUFTS-

NYTT

ENKLERE REGLER FOR PRODUKSJON AV 
JULETRÆR
Produksjon av juletrær kan medføre en spredning av 
uønskede arter trær, og har hittil vært søknadspliktig.

Miljødirektoratet foreslår at man går over fra søknadsplikt til 
meldeplikt for produksjonsformer som ikke medfører fare for 
spredning til omgivelsene. Dette vil omfatte det aller meste 
av juletreproduksjonen der trær blir høstet før de setter frø. 

VELLYKKET FLYTTING AV HAVØRN
I løpet av denne sommeren er til sammen 21 

havørner fraktet fra områder i Trøndelag til Irland. Det 
er over 100 år siden at havørn forsvant fra Irland. 

Gjennom de 14 siste årene er det gjennomført et 
prosjekt for å bygge opp igjen bestanden ved å sette 

ut havørn fra Norge. Nå gir dette arbeidet resultater 
ved at et havørnpar sist sommer fikk trillinger.

Forskere fra Irland sier at dette er et bevis på at 
havørn trives på Irland.

FUGLEBESTANDEN KAN BLI 
RAMMET I VINTER
Denne vinteren er det mangel på 
solsikkefrø i hele Europa, noe som 
man frykter vil gå utover bestandene 
av fugler som overvintrer. Årsakene 
til mangelen er flere, med dårlige 
avlingsforhold og problemer med 
transport som de viktigste. 

Årlig tilføres naturen flere tusen tonn 
solsikkefrø som fuglemat. Når denne 
uteblir får det negative konsekvenser 
for vinterfuglene, mener eksperter.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: JOHN Ø. BERG
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ANNONSER

CECILIE SKOG DELER ENDELIG SINE 
TIPS TIL UTEAKTIVITETER MED BARN!

Den komplette 
guiden til aktive 
ute-familier!

OVER  
200 SIDER 
MED TIPS 

FOR HVER 
ÅRSTID!

FOR ALLE BARN MED UT-
ESTEMME, OG ALLE FOREL-
DRE SOM TRENGER TIPS OG 

TRIKS FOR Å TA NATUREN 
INN I HVERDAGEN IGJEN.

forshagaakademin.se

ÄVENTYRSTURISM      SPORTFISKE

NATURGUIDE & VILDMARKSKOCK      HUNDSPORT      JAKT & VILTVÅRD      

SPENNENDE UTDANNINGER INNEN NATURTURISME

DITT LIVS ÄVENTYR!
NATURBRUK

 NATUR-
TURISM &

DJURVÅRD
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FRILUFTS-

NYTT
FRILUFTS-
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HELSEBRINGENDE MED ÅPEN ILD
En forskningsrapport fra University of 
Alabama viser at det kan være sunt å 
nyte synet av åpen ild, lytte til knitringen 
og kjenne duften av brent ved.

Å sitte rundt ilden og se inn i de rød-
oransje flammene kan bidra til at vi 
slapper av og at blodtrykket blir senket.

Å samles rundt åpen ild gjør folk mer 
sosiale og rolige, og kan brukes i 
terapeutisk sammenheng.FOTO: STEINAR VÆGE  

MER FRILUFTSLIV I KORONATIDEN
En undersøkelse gjennomført av Ipos viser 

at friluftsliv under koronatiden har vært viktig.

Mange har brukt friluftsliv som avkobling. 37 
prosent sier at de har søkt seg ut i naturen 

for å oppleve stillhet og ro, og like mange har 
brukt den til å stresse ned og bekymre seg 

mindre.

49 prosent svarer at de har brukt naturen 
til å møte venner og familie som viktigste 

motivasjon. 40 prosent oppgir at de har fått 
et sterkere behov for å være ute i naturen.

Tallene viser at de aller fleste med økt 
friluftsliv ønsker å fortsette, også etter at 

koronatiden er over.

ØKT TURISME PÅ SVALBARD
Turismen og ferdselen på Svalbard 

har økt kraftig, både i og utenfor 
verneområdene. Dette har allerede satt 

tydelige spor mange steder på Svalbard.

Antall registrerte ilandstigninger økte 
fra 29.600 i 1996 til 124.000 i 2019. 

Ilandstigning er i dag lite regulert og kan i 
stor grad finne sted overalt på øygruppen. 

Både veksten i turismen, og også 
klimaendringer, forventes å fortsette. 

Miljødirektoratet har kommet med 
forslaget om å endre miljøregelverket for 
Svalbard. Dette omfatter blant annet nye 
regler for hvor turister kan settes i land i 

flere av verneområdene på Svalbard. FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

Friluftsliv_052021_innmat.indd   12Friluftsliv_052021_innmat.indd   12 29/10/2021   08:3129/10/2021   08:31



5   -  2021 FRILUFTSLIV    13

www.klattermusen.com

ANNONSER
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Julegavetips

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

 Hva gir du turkompisen, som har alt fra før, i julegave? 

 Et tips: Hva med et gaveabonnement på magasinet Friluftsliv? 

 Det er en kreativ og inspirerende gave som varer i et helt år. 

 Se www.friluftsliv.no for gode tilbud på abonnement. 
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

Å BO I GAPAHUK S.16  |  PAKKELISTE S.22  |  ØRRETFISKE S.24  |  TOPPTUR TIL BITIHORN S.30
FJELLKLATRING S.36  |  STISYKLING S.42  |  FILOSOFISK FOTTUR S.46  |  FOTOGALLERIET S.50

FRILUFT
DE BESTE HENGEKØYESTEDENE RUNDT OSLO
TEKST OG FOTO: MAGNE KLANN OG LARS AURTANDE

Hele Norge har fått Hengekøyedilla! Boken 
«Hengekøyedilla» lanserer nå en stor guide til 
de aller beste stedene å campe med hengekøye. 

Kart, tips og inspirerende bilder gjør det nå lett 
å finne de 75 mest spektakulære leirplassene 
innenfor en times avstand fra Oslo. Ved siden 
av å vise forfatternes egne favorittsteder, viser 
boken mange tips og bidrag fra 28 andre 
hengekøyeentusiaster.

Mange drømmer om å våkne ved et stille vann, 
eller til spektakulær utsikt over byen eller fjorden – 
men vet ikke helt hvor eller hvordan komme seg dit. 
Boken gir derfor en fin introduksjon til dype skoger, 
badeplasser, utsiktspunkter, skjulte skatter og 
bålplasser. De fleste stedene befinner seg innenfor 
fem mil fra Oslo, og er stort sett lett tilgjengelige 
med kollektivtransport, sykkel eller bil, og med 
mindre enn en times gange. De aller korteste 
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Boka koster 299,-.
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FRILUFT  Å BO I GAPAHUK

DEN ENKLE 
FRILUFTSBOLIGEN
TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: BENTE RISAN OG BJØRN A. ESAISSEN

Gapahuk, tarp, shelters, presenning, multiduk – kjært 
barn har mange navn. Det finnes en rekke produkter på 
markedet som gjør at du kan sove under åpen himmel, 
men samtidig være beskyttet om det blåser og regner.
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Å BO I GAPAHUK  FRILUFT

FULLMÅNE: På mørke 
høstnetter er det god hjelp i å 
ha en fullmåne som lyskilde.
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FRILUFT  Å BO I GAPAHUK

DEN OPPRINNELIGE GAPAHUKEN
Tømmerhoggere og andre skogsfolk 
brukte gapahuken som overnattingsplass 
i forbindelse med arbeid i skogen i 
gamle dager. Avstanden til hjemmet 
var avgjørende for hvor lenge de bodde 
ute. Vanligvis holdt de til i skogen hele 
arbeidsuken, og gikk hjem til helgen. 
Ungkarer overnattet gjerne flere uker i 
strekk i gapahuker.

Skogsarbeidere i Hedmark tok i 
bruk gapahuken allerede på slutten av 
1600-tallet. I Trøndelag og Nordland er 
huken kjent som “friluftsbolig” fra 1700-tallet.

En tradisjonell og ekte gapahuk skal lages 
av naturmaterialer. Et skjelett av trestokker 
og et tak av granbar. Prinsippet med skråtak 
er viktig. Ut over det kan gapahuken lages 
så utførlig som du bare vil med både tak og 
vegger av tømmer.

Gulvet i gapahuken dekkes med 
granbar. Foran åpningen skal det være 
et bål som brenner lenge – en nying. Det 
er en kunst å lage en skikkelig nying, 
men hovedprinsippet er at du bygger 
et bål av store stokker som brenner i 
mange timer. Skråtaket i huken reflekterer 
strålingsvarmen fra bålet.

Selve byggingen av gapahuken, og en 
natt på en tykk barseng gir en ny erfaring og 
et nytt perspektiv på friluftslivet. Nattaktive 
dyr og fugler gir lyder som du ikke hører 
på dagtid. Den mørke granskogen skaper 
mystikk og spenning.

2

1
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Slike duker fungerer perfekt som en overnattingsplass 
eller helt enkelt som ly for vær og vind. Dette er selveste 
billigløsningen som fungerer overalt hvor det finnes trær 
og ikke er alt for værutsatt. En mobil, ferdigsydd og 
bærbar gapahuk er proffversjonen av en presenning; en 
lett, solid og vanntett duk. Overnatting i en gapahuk gir 
super naturopplevelse, det blir nesten som å sove under 
åpen himmel.

I et telt ligger du helt innestengt uten utsikt til naturen 
utenfor. Jeg mener telt er en ren vinterbolig som du kan 
overnatte i på den mørkeste årstiden da det likevel ikke 
er så mye å se utendørs. Å bo i telt om sommeren er 
overkill – vel å merke om det ikke er skikkelig grisevær.

Høsten er kanskje den aller beste årstiden å bo i gapahuk. 
Da er insektene borte. Temperaturen er passe – ikke er 
det for kaldt og ikke for varmt. Skulle det fryse på om 
natta så får du ikke de samme kondensproblemene i en 
gapahuk som i et telt. Det skyldes selvsagt fri lufting og 
den store åpningen ut mot naturen.
 
Den billigste og enkleste friluftsboligen du kan ha med 
deg på tur er en gapahuk eller tarp-presenning. Ikke 
bare sparer du vekt i forhold til et telt, men du kommer 
også nærmere naturen. I en gapahuk er du ute i naturen 
både dag og natt.
 

Det er også utallige muligheter om du vil bruke kun 
duken. Bruk gjerne gapahuken kun som tak, uten 
sidevegger. Den er kjempegrei å ha med seg om det 
plutselig skulle komme en regnbyge, og den er kjekk å 
ha som le for vinden når du tar en kjapp rast i vindværet.
Du kan også bruke gapahukduken som ekstra gulv/
liggeunderlag om du vil sove under åpen himmel. 
Gapahukduken kan også brukes som en skjermvegg, 
slik at du kan dempe vinden eller hindre innsyn i leiren 
fra en (u)ønsket vinkel. Duken kan du også bruke som 
skjerm dersom sola steiker.

Du kan velge å ligge med hodet innerst i gapahuken eller 
ha hodet ut mot åpningen. Med hodet ut mot åpningen 
kan du ligge å se opp mot månen og stjernehimmelen. 
Er du riktig heldig kommer nordlyset dansende på 
himmelen også. Du kjenner luktene og hører alle lyder 
mye bedre når du ligger i en gapahuk kontra et telt.
Vær kreativ og gjør et grundig arbeid med barduner og 
tauverk, så vil en gapahuk være overraskende vindstabil. 
Bruk gjerne steiner og stokker til å legge oppå duken i 
sidene og i bakkant. Men bruk ikke spisse steiner eller 
stokker da disse kan lage hull og rifter i duken.

Det er lurt å ha med ekstra lange tau og stropper, barduner 
og plugger slik at du får spent opp gapahuken på best 
mulig vis. Finn noen trær eller busker som du bruker til å 
stroppe duken i høyden slik at taket blir høyt og stramt.

1. LEIR: Høsten er den beste tiden 
for å bo ute i en gapahuk. Da er 
insektene borte. Temperaturen er 
passe – ikke er det for kaldt og ikke 
for varmt.

2. STEMNING: Det er fantastisk 
godt å bo i en gapahuk å se på 
stjernehimmelen og det dansende 
nordlyset. Bålet gir varme, lys og god 
stemning.

3. BÅLLYS: Her er gapahuken sett 
bakfra. Godt spent opp med tau og 
reimer mellom voksne furutrær.

1
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Et annet tips er at det er lurt å teipe sammen skjøtene på 
de to stengene til gapahuken. Da blir det lettere og mer 
stabilt å få satt ned pluggene og stramme opp duken.

Velg plassen du skal overnatte på med omhu. Husk på 
at du ikke spenner opp gapahuken eller tarpen over en 
grop i terrenget. Skulle det begynne å plaskregne vil 
vannet samles der du ligger. Finn heller et flatt sted uten 
tuer og groper på bakken hvor vannet renner bort av 
seg selv.

Å tenne bål foran åpningen av gapahuken er perfekt. Da 
får du både lys og varme. Er det vindstille kan du legge på 
noen digre trestokker slik at du får en nying/varmekilde 
utover natta. Men ta hensyn til vindretningen om bålet 

er rett foran åpningen på gapahuken. Kommer vinden 
bakfra kan det oppstå turbulens slik at bålrøyken slår 
tilbake og driver rett inn i gapahuken.

Her er noen andre kreative måter å bruke gapahukduken 
på:
- Som vindsekk, nødbivuakk eller regnkappe.
- Som regntrekk over sykkelen, kajakken, ryggsekken 
eller annet turutstyr.
- Som sekk; legg noe du vil bære på midten av duken, 
la hjørnene møtes og sleng duken som en sjøsekk over 
skuldrene.
- Som hengekøye; er festepunktene på duken sterke 
nok, så trenger du bare litt solid tauverk for å lage en 
fullt brukbar hengekøye.
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I NATUREN: Overnatting i en gapahuk 
gir super naturopplevelse, det blir nesten 

som å sove under åpen himmel.
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FRILUFT  PAKKELISTE; LANGTUR PÅ SENHØSTEN
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KLÆR:
 @ Ullklær; langarma, kortarma, longs, ulltruse
 @ Skalljakke og bukse
 @ Votter og lue
 @ Ekstra ullsokker og buff
 @ Regnklær
 @ Fjellsko

UTSTYR:
 @ Stor ryggsekk 60-100 liter
 @ Gapahuk/tarp eller presenning
 @ Sovepose og liggeunderlag
 @ 3-4 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
 @ 2 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, nøkler, penger
 @ Brenner, gassbokser og fyrstikker
 @ Kasserolle og stekepanne
 @ Tallerken, bestikk, kopp
 @ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
 @ Vannflaske og termos
 @ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
 @ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, håndduk, flottpinsett
 @ Kart og kompass
 @ Langt tau, kniv og multiverktøy
 @ Sportstape, gnagsårplaster og førstehjelpsutstyr
 @ Mini kamerastativ
 @ Dokumenter og kortholder
 @ Hodelykt og ekstra batterier
 @ Småposer med håndvarmere
 @ Dopapir og fyrstikker i vanntett pose

MAT:
 @ Frysetørket turmat
 @ Brød og porsjonspakker med pålegg
 @ Nøtteblanding
 @ Energibarer
 @ Kaffe, te, buljong eller rett i koppen
 @ Sjokolade
 @ Noe sterkt og godt i glasset?

PAKKELISTE; LANGTUR PÅ SENHØSTEN  FRILUFT

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

PAKKELISTE FOR 
LANGTUR PÅ SENHØSTEN 
Det er ikke lett å sette opp en pakkeliste som fungerer for alle og under alle 
forhold. Man må hensynta årstid, værforhold, varighet på turen og hvor/
hvordan man skal overnatte. Det finnes ingen fasitoppskrift, men en del ting 
er helt nødvendig å ha med seg. Denne pakkelista gjelder for overnattingstur i 
gapahuk/tarp/presenning på senhøsten, rett før snøværet kommer. 
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VAKKER HØSTDAG: Høsten er her 
med snø i fjellene. En vakker høstdag 
går mot kveld og store opplevelser.
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STORØRRET 
I LYSET AV BÅLET

TEKST: KJELL-HARALD MYRSETH
FOTO: LARS KRISTEN GRYTVIK TESSEM

Klokka har blitt åtte på kvelden, og om en times tid er det 
mørkt. Men vi har god tid. I natt skal vi nemlig teste ut ei 
gammel myte; om «storørreten biter i lyset av bålet».
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Jeg og Lars sitter ved hver vår side av et flammede 
furubål, som sender gnister opp og inn i halvmørket. 
Vi har utkikk over ei smal bukt i dette ellers store 
vannet. Det er en kald og klar høstkveld i slutten av 
september. Vannet ligger stille og urørlig nedenfor 
oss, og trærne speiler seg i vannskorpa.

Fra en gammel gubbe, med et lurt smil og 
respektabel trestokk, fikk vi høre det. Han var så 
stereotypisk som man bare får det. Med strikkegenser 
og klumper på beina. En gammel røver, som vi ikke 
visste om snakket sant, eller bare prøvde å lure oss. 
Og han smilte så lurt der han satt på trappa med en 
sneip i kjeften.

Vi skulle finne ei smal bukt med høye koller 
rundt. Der skulle det være godt med ved for de kalde 
høstkveldene. Ved første frostnatt skulle vi tenne et 
stort bål i skumringa, og sitte der i stillhet til det 
siste lyset på himmelen var borte. Så skulle ei saftig 
markklyse med dupp, slenges ut noen få meter fra 
land. Uten noen form for lodd, og kroken, den måtte 
være kraftig.

DUPP OG MARK
Det tar to-tre timer før siste stripe av lys er borte. Bålet 
varmer godt, men på de fuktige bladene som ligger 
over alt i lyngen rundt oss, kan vi se at frosten har festet 
sitt grep. De store flammene lyser til værs, og skape en 
tiltrekkende og trolsk boble som vi sitter i midten av. 
Den kan nok ses på lang, lang vei. Trekronene gløder i 
gulrødt, og det blinker i refleks langt bortover vannet. 
No er det på tide å teste ut myten.

Vi sniker oss ned den bratte bakken ned til vannet. 
Vi har ei billig 3-15 grams stang, med ei litt dyrere 
haspelsnelle med 0,25 mm nylon på. Videre har vi 
en klassisk rød og hvit dupp med 50 cm fortom og 
krok i nummer 3. Marken grov vi tidligere i dag, og 
er rykende fersk.

Stillheten brytes med duppens plask, kanskje 
fem-seks meter fra land. Omtrent litt utenfor der 
marebakken går brådypt ned i det svarte. Så venter 
vi i spenning. Sekundene går og blir til minutter, og 
minuttene blir til et kvarter. Ingen ting skjer. Der 
oppe på kollen har bålet begynt å miste piffen, og vi 
bestemmer oss for å gå opp igjen. Stangen blir stående 

1
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med løs brems opp mot ei lita bjørk, mens duppen 
ligger på samme plass der den landet på første kastet.

STORFISK
Vi rister kulden av oss, og kaster flere grove stokker 
på bålet. Det blusser fort opp til nye høyder. Praten 
går lystig, og det går ikke lenge før vi har glemt av hva 
vi er her for. Ikke før et høyt plask spjærer stillheten. 
Vi ser på hverandre. «Hva var det?». «Må ha vært en 
and som gikk inn for landing?». Da plutselig lyder det 
et hyl fra bremsa nede ved vannkanten. Panikkslagen 
kaster vi oss opp, og regelrett triller ned bakken til 
stanga. I lyset av hodelykta får vi øye på stanga, og 
ei tikkende snelle med ikke mange omgangene igjen.

Jeg får grepet stanga og strammet bremsa i siste 
liten. Det er mye nylon som ligger og svaier løst i 
lufta, og når jeg har får strammet opp, er spolen nesten 
halvfull igjen. Men da sier det også stopp. Usikker på 
om vi sitter fast, drar jeg sakte inn og kjenner at det 
gir etter. Men det som er på andre siden, virker ikke 
særlig interessert i å følge på. Det rykker noen ganger 
i stangtuppen, så begynner den sakte å gå ut og ned. 

1. FURUBÅL: Bålet skaper en 
tiltrekkende boble som synes på lang 
vei. Storørreten biter i lyset av bålet.

2. MONSTERFISK: Storørret i dette 
kalibret er ikke hverdagskost. Med 
brunrøde prikker store som druer, og 
spor større enn en knyttneve. Etter 
en kort fotorunde, får ørreten friheten 
tilbake.

2

Skummelt målbevisst går den, uten å bry seg om at vi 
ikke akkurat har særlig tungt utstyr å stille opp med. 
Jeg blir tvunget til å motvillig stramme bremsa enda 
noen hakk, helt til den igjen stopper opp. Da snur 
den plutselig og kommer skrått mot oss, og jeg blir 
nødt til å sveive så raskt jeg kan for å unngå å få slakk 
i snøret. Ved marebakken stopper den opp igjen. Den 
står fremdeles på flere meters dyp. Da kjenner jeg 
den ubehagelige hakkete følelsen i stangtuppen, når 
nylon gnisser mot stein. Fisken står så dypt utenfor 
marebakken at snøret tar i kanten av den. Hva gjør 
vi nå? Fortsetter det sånn kommer det til å ryke. Da 
klatrer Lars opp kollen som nærmest er bratt som 
et berg. «Gi meg stanga!» roper han, og så fortsetter 
kampen fra tre meters høyde.

FREM MED HÅVEN
Storørreten er ikke vill og gal, slik man kanskje skulle 
tro. Den er bare stor og sterk. Kampen går i bunn og 
grunn ut på å stoppe fisken fra å gå for langt, eller 
å gå dit vi ikke vil ha den. Etter hvert begynner vi 
også sakte å presse den opp fra dypet. Det blir en lang 
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og seig kamp, for med denne strategien, så sliter ikke 
fisken seg akkurat fort ut. Tiden går, og med et har vi 
kjempet i en halvtime. Tidvis fra vannkanten, stundes 
fra kollen, mens den andre parten har gitt sakkyndige 
råd og kommentarer under hele prosessen. Nå er 
ørreten lettere å geleide dit man vil ha den, selv om 
den enda ikke legger seg over på sia. Den har kjempet 
i sparepluss hele tiden. Vi bestemmer oss for å lande 
den.

Lars finner fram håven vår, som sant og sies er i det 
minste laget. Jeg strammer bremsa og presser fisken 
mot land, mens Lars står til knes i vannet. Den følger 
lett etter, men tvert den kommer på grunnere vann, 
så venner den om og går sakte ut igjen. Dette gjentar 
seg gang på gang. Så hender det at Lars er nære på å 
smøye håven over den bakfra, noe som resulterer til 
et heftig plask med sporen, og et kort utras. I samme 
øyeblikk presterer jeg å gli på steinen jeg står på og 
seiler på ræva ut i vannet. Da hyler vi begge i redsel for 
å ha mistet fisken, men med alt hell sitter den enda. 
Ved neste forsøk er vi mer bestemt, og med en rask 
bevegelse, blir håven smøyet over kjempen. Vi ser på 
hverandre under ville jubelscener mens den blir løftet 
den opp mot land. Da plutselig ryker maskene i håven 
og fisken begynner å gli ut. Vi kaster oss begge over 
den i siste liten, og får holdt den fast mot bakken. 
Blikket vårt er nå med ett veldig mer alvorlig.

SATT FRI IGJEN
Vi ser på storørreten med nærmest ærefrykt. Et 
nydelig eksemplar med gulbrune farge og røde 
markante prikker. Finnene er langvokst og kroken 
på underkjeven har blitt stor. Det er ikke tvil om at 
denne kjempen av en hannfisk hadde tenkt seg opp 
i elva for å gyte. Vi behandler den pent, men tar oss 
samtidig tida til å knipse noen forevigende bilder. Så 
løfter vi ned til vannet, som nå ligger helt stille igjen 
uten ei krusning på overflata. Det er helt mørkt rundt 
oss, foruten om hodelyktenes skarpe lys. Bålet oppe 
på kollen er det bare glør igjen av, og stjernene lyser 
på den nattsvarte himmelen. Jeg holder ørreten med 
ei hand i sporen og ei hand under buken. Så løsner 
jeg litt og litt på grepet til den til sist er fri. Med sakte 
bestemte bevegelser, glir den ut av hendene mine, og 
forsvinner langsomt ut og ned i det svarte dypet.

Så var det kanskje noe i det den gamle gubben på 
trappa fortalte oss. Denne myten om at storørreten 
biter i lyset av bålet. Noen dager senere er jeg ute på 
en helt annen kant av vannet, i ei lignende bukt, og 
på en lignende kveld som den forrige. Ved bruk av 
samme metode, får jeg på akkurat samme viset enda 
en kjempe av en ørret. Bare tilfeldigheter? Tror ikke 
det.

SNART MØRKT: Mørket faller på over 
de nordnorske dype skoger. Nå er det 
bare å vente på de mørke nattetimer.
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TOPPTUR TIL 
BITIHORN

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE
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TOPPEN: Slik ser Bitihorn ut når en 
kommer nordfra over Valdresflya.
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Vi kommer rekende med bil over Flya fra nord, bikker 
over det høyeste punktet på 1.389 moh. (nest høyeste 
fjellovergang i Norge), og kommer ned til gamle 
Bygdin Høifieldshotell. Her ligger også Bygdins hvite 
svane, M/B Bitihorn, som i sommersesongen går i 
rute mellom Bygdin og Eidsbugarden. Da det er fjellet 
Bitihorn som er dagens mål og ikke båttur, fortsetter 
vi videre sørover cirka x km til parkeringsplassen. Her 
starter en T-merket sti, men den skal vi følge kun i 
cirka 1 km. T-merkinga leder innover til Yksendalsbu 
turisthytte.

LETT Å BLI VENN MED FJELLET
– Oj, skal vi opp der, utbryter turfølget mitt noe 
bekymret, idet vi stiger ut av bilen.

Enten du kommer over Valdresflya fra sør, eller fra 
nord, får du servert en fin turmulighet på sølvfat. 
Bitihorn ligger lett tilgjengelig fra FV51, hvor det er 
parkeringsplass og merket sti mot toppen.

Fra parkeringsplassen ser Bitihorn bratt og utilgjengelig 
ut. Men stien som leder til toppen går i en bue på 
baksiden av fjellet, og stiger i en grad som gjør det lett 
å bli venn med fjellet.

Ei orienteringstavle ved starten forteller oss at 
turen til toppen tar cirka to timer. Det stemmer ikke 
helt, annet enn for de som skal ut på treningstur. En 
gjennomsnittlig fotturist bør regne med ca. 2,5 – 3 
timer til toppen.

EN FLOKK MED TAMREIN
Første del av turen går i flatt terreng, hvor vi enkelt 
vader og jumper over en bekk eller to. Etter cirka 1 
km forlater vi T-merkinga og følger stien som dreier 
mot venstre. Et reingjerde krysser stien, men ei trapp 
gjør det enkelt å klyve over gjerdet. Videre blir vil 
løftet oppover i terrenget mot en stadig finere og mer 
spektakulær utsikt.

1
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  – Reinsdyr! Det pekes ivrig over mot ei snøfonn et 
stykke bortenfor ruta vår. Og riktig nok, der har en 
flokk reinsdyr samlet seg. Det er tamrein tilhørende 
ett av tamreinlaga som har dyra sine i denne delen av 
Jotunheimen. Selv om dette er tamrein, er det stas å 
få se flokken. De er tross alt etterkommere av villrein, 
som var den viktigste ressursen da Norge ble befolket 
etter siste istid.

HISSIGE SNØ- OG HAGLSKURER
Vi gir oss god tid, slik at vi kan nyte utsikten underveis. 
Høsten har gjort inntog i fjellheimen, og folk vi møter 
på vei ned fra toppen forteller om bitende kald vind 
og ei hissig snø- og haglskur. Men været roer seg, og 
gløtt av blå himmel slipper sola igjennom av og til. En 
regnbue rammer inn landskapet vestover. Vi må bare 
sette oss ned og skue utover Bygdin og jotunfjellenes 
spisse tindehav. Det var salige Aasmund Olavsson Vinje 

TURFAKTA
Beliggenhet: Bitihorn (1.607 moh.) ligger sør-øst 
i Jotunheimen ved fylkesvei 51, ca. 6 kilometer 
nord for Beitostølen, ca. 3 kilometer sør for Bygding 
Høifieldshotel.
Vanskelighet: Enkel
Lengde: 3,5 kilometer
Høydeforskjell: Ca. 500 høydemeter
Tidsforbruk: Ca. 2,5 – 3 timer til toppen
Kart: Turkart Jotunheimen aust (varenr. 2503)

1. JOTUNHEIMEN: Utsikten blir mer og mer storslagen på vei 
oppover mot toppen, her ser vi utover Bygdin og fjellheimen i øst.

2. MOT TÅRNET: Toppen i sikte, tårnet er ei antenne for 
nødnettet og annen telekommunikasjon.

2

Friluftsliv_052021_innmat.indd   33Friluftsliv_052021_innmat.indd   33 29/10/2021   08:3229/10/2021   08:32



34    FRILUFTSLIV 2021  -  5 

FRILUFT  FOTTUR - BITIHORN

(1818 – 1870) som «fant opp» navnet Jotunheimen. 
Om jotnene bodde noe sted, så, måtte det være her i 
denne ville fjellheimen.

SPESIELL GEOLOGI
En fjellvåk krysser over fjellet, fra nord mot sør. 
Den har det antagelig travelt, og er på vei mot 
overvintringsområder i Niger, sør for Sahara. Vi tar de 
siste stegene mot toppen. Underveis har vi plantet våre 
fjellsko på en geologisk merkverdighet. Fjellet består 
nemlig av rester av den opprinnelige jordplata som lå her. 
For om lag 415 millioner år siden kolliderte jordplatene 
Laurentia (Nord-Amerika) og Baltika (Europa) med 
hverandre. Jordplata som la seg øverst (Laurentia) er i 
tidens løp erodert bort, men en rest av den ligger igjen 

som øvre parti på Bitihorn. Fjellgrunnen på Bitihorn 
er fra den geologiske perioden prekambrium (4.600 
millioner år til 540 millioner år) og er derfor meget 
gammel. (Forklaringen er forenklet).

UTSIKT I 360 GRADER
Når en sitter på toppen av Bitihorn kan en altså både 
gjøre seg betraktninger bakover tid, og skue utover det 
vide landskap i Øst-Jotunheimen. Intet stenger for 
utsikten 360 grader rundt. Valdresflya brettes utover 
mot nord, den langstrakte innsjøen Vinstre strekker seg 
ut vestover, mens både Olefjorden og Bygdin speiler 
landskapet mot øst. Sørover senker fjellheimen seg 
nedover mot skogkledde åser. 

UTSIKT: På toppen 
er det bare å nyte 
nistematen og 
utsikten 360 grader 
rundt.
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Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no
Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com
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RETT OPP 
I VEGGEN 

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: BENTE RISAN OG BJØRN A. ESAISSEN

KLIKK…klikk… Karabinkrokene smettes over bolt etter 
bolt etter bolt... Vi henger festet i vaieren, titter ned og 
kjenner det kiler i magen. 150 høydemeter rett opp den 
steile fjellveggen venter.

MESTRINGSFØLELSE: Solveig 
mestret høydeskrekken og fant 
fort godfølelsen i klatreveggen.

Å henge midt oppe i ei bratt fjellside er i utgangspunktet 
noe naturstridig og er ikke et «stunt» man gjør hver dag. 
Man skulle tro dette er farlig, skummelt, slitsomt og 
vanskelig gjennomførbart, men det er det ikke. En vaier 
er festet til bolter i fjellveggen. Med to karabinkroker 
festet til klatreselen, er dette helt trygt og ufarlig. Man 
kan rett og slett ikke falle ned!

FØRSTE TUR
Solveig og Roger var på sin aller første Via Ferrata-
klatretur. Spenningen var stor, og natta før fikk de 
knapt sove. Og som de selv sa:

 – Vi var litt redde for hvor skummelt dette ville bli. 
Vi tenkte på hva som kan skje om høydeskrekken tar 
overhånd. Hva om vi blir så nervøse og redde at vi 
«fryser til is»? Hva om vi blir stående som en stiv påle 
midt oppi fjellveggen, uten å være i stand til å flytte oss 
verken oppover eller nedover?

Men det gikk sååååååå fint. Solveig og Roger føk opp 
veggen som to ville, erfarne fjellgeiter.
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BRATT FJELLVEGG
Det var nå i høst vi testet den nye Via Ferrata-klatrestien 
i Åfjord på Fosen i Trøndelag. Vi var på jakt etter 
utfordring, adrenalin, mestringsfølelse og en opptur 
som skulle gi enorm utsikt. Vi fikk alt!

Vi møtte opp ved Åfjord Fjordhotell. Der fikk vi de 
første instrukser av guiden og utlevert hjelm, klatresele 
og slynge med to karabinkroker. Av eget utstyr hadde vi 
med hansker, gode tursko, liten ryggsekk med drikke, 
mat og ekstra klær. Og det var greit å ha på seg ei bukse 
som gikk over knærne da vi nødvendigvis kom borti 
fjellveggen enkelte steder.

Etter en rusletur på cirka 20 minutter fra hotellet, møtte 
vi veggen. Den så fryktinngytende ut. Oooojjjj…Skal 
vi opp der?

TRYGG KLATRING
Det er tett i tett med bøyler og solide fotfester oppover i 
veggen. Det gjør klatringen ganske så enkel. Den største 
utfordringen er nok hvordan man takler høydeskrekken. 
Klatrestien er bratt og gir deg masse luft under føttene. 
Man trenger ikke å være i toppform for å klatre her. 
Likevel bør man være komfortabel i høyder og i allment 
grei form, og det er nok en fordel å ha noe styrke i armer 
og overkropp.

VIA FERRATA I ÅFJORD
Det er bygd solide trapper, terrasser og en lang sittebenk 
av treplanker oppi fjellveggen. Der man kan ta en pause 
og samle litt krefter før neste klatreetappe. På toppen 
av klatrestien står det en fin og stor gapahuk der man 
kan puste ut, reflektere over klatreopplevelsen og ta en 
matbit. Turen ned går via toppen av fjellet Mælanakken 

1
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1. STARTEN: Via Ferrata-klatrestien i 
Åfjord ble åpnet i juni 2021. Klatrestien 
er cirka 150 høydemeter.

2. TRYGT: Det er tett i tett med bøyler 
og solide fotfester oppover i veggen. Det 
gjør klatringen ganske så enkel. Men 
bratt og rått er det!

OVERSIKT OVER VIA FERRATA-RUTER I NORGE:

Hemsedal, start ved Skarsnuten, varighet 3 – 4 timer.

Leksvik, Munkestigen med varighet 3 – 5 timer.

Lom, fra Nissegarden (380 moh.) til Lomseggje (1.524 moh.).

Mosjøen, ligger i Øyfjellet ved sentrum, varighet 4 – 6 timer.

Odda, to ruter, den ene ved rørgatene til kraftstasjonen, den 
andre fra Skjeggedal til Trolltunga, 8 – 10 timer.

Stryn, Via Ferrata Loen til fjellet Hoven inkluderer 120 meter 
lang hengebru.

Tjøme, Via Ferrata Tjøme kombineres med rappellering og 
zipline, 3 – 4 timer.

Valle i Setesdal, Via Ferrata Straumsfjellet er 1,5 kilometer 
lang og Nord-Europas lengste, dagstur.

Åndalsnes, Romsdalsstigen Via Ferrata med to ulike ruter, 
Introveggen er enkel, Vestveggen er luftig og krevende til 
Nesaksla.

Åmli, Trogfjell klatresti 260 meter.

Flekkefjord, Gården Li i Hildreheia.

Lund i Rogaland, Migaren ved Jøssin. 

Vega i Nordland, Ravnfloget på Vega har to klatreløyper.

Åfjord på Fosen, klatresti som ble åpnet i juni 2021. 
Klatrestien er ca. 150 høydemeter. 

2
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FAKTA OM VIA FERRATA
Via Ferrata er italiensk og kan best oversettes til norsk som 
«klatresti». Via Ferrata stammer fra første verdenskrig, da 
det ble utkjempet harde kamper mellom Italia og Østerrike 
i Dolomittene. Naturen og landskapet i Dolomittene tok 
flere liv enn krigshandlingene vinteren 1916. For å gjøre 
fremkommelighetene bedre og sikrere for soldatene, ble det 
bygget faste anordninger i fjellet med stiger, bøyler og tau. 
Dette ble startskuddet for Via Ferrata.

I nyere tid er disse rutene renovert og nye er bygget, til at 
det i dag er et omfattende nettverk av ruter i Dolomittene. I 
Mellom-Europa har Via Ferrata utviklet seg til å bli en svært 
populær fjellsportaktivitet. I Norge har etableringer av Via 
Ferrata-ruter også skutt fart. Via Ferrata omtales gjerne 
som en tryggere aktivitet enn tradisjonell fjellklatring. En 
skal imidlertid være klar over at det ved fall kan være et ikke 
ubetydelig skadepotensiale.

For sikker klatring i Via Ferrata (klatresti) kreves 
spesialutstyr. Dette er påkrevet og vanligvis til leie hos 
arrangøren av klatrestien. Spesialutstyr selges i forretninger 
for klatreutstyr. Til forskjell for i Mellom-Europa, der det 
er vanlig å klatre på egen hånd, er klatring i de norske 
klatrestiene oftere organisert.
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(345 moh.). Fra toppen er det en fantastisk utsikt over 
hele fjell- og fjordområdet rundt tettstedet Åfjord. Siste 
del av turen er en fottur ned fra fjellet, gjennom skogen 
og tilbake til Åfjord Fjordhotell.

 
Via Ferrata-klatrestien i Åfjord ble åpnet i juni 2021. 
Firmaet Fosen Aktiv har fått på plass et praktfullt og 
spennende byggverk med denne nyetablerte klatrestien 
oppi fjellveggen. Klatrestien er cirka 150 høydemeter. 
Fjellet Mælanakken er 345 moh. Opp og ned er turen 
totalt på cirka fire kilometer. Estimert tidsbruk er på 
2,5 – 4 timer. Klatreturen krever guide. Det er ingen 
aldersgrense for å klatre Via Ferrata i Åfjord, men det er 
satt en vektbegrensning som går fra 40 – 120 kilo.  

Mer info om Via Ferrata i Åfjord finner du på: www.
fosenaktiv.no

PAUSE: Roger slengte seg ned 
på pausebenken et stykke opp 
i den steile veggen i påvente av 
resten av turfølget.
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PASSER ALLE: Kroerrunden kan 
passe både for begynnere og 
viderekomne syklister. En vanlig 
terrengsykkel med ordentlige 
terrengdekk er et bra utgangspunkt.
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TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Ta tre deler skog og to deler 
kulturlandskap. Tilsett diverse 
kjerreveier og en spiseskje sti, krydre 
med svaberg, røtter og hogstfelter. 
Tilsett tre terrengsyklister, og la 
det småkoke et par timer. Da har 
du oppskriften på en skikkelig kul 
stisykkeltur i skogene sørøst for Ås 
kommune i Viken fylke.

For meg som stisyklist er det lite som slår det å prøve 
nye stier i et område jeg ikke er kjent. Det måtte i så 
fall bli å bli guidet i et slikt område. Da slipper jeg 
tvil og fomling med kart og rutevalg i diverse stikryss, 
og turen får langt mer flyt. En kveld blir jeg invitert 
av lokalkjente Kristin Wilmann nettopp på en slik tur, 
med Klaus på el-sykkel, som følge. 

SPENNENDE UNDERLAG
På forhånd har jeg sjekket både mtbmap.no, og det ser 
tilsynelatende ikke ut som det er så mange aktuelle stier 
å velge mellom i området rundt Ås. Men da har jeg ikke 
fått med meg skiløypa lokalt kjent som Kroerrunden. 
I Nordmarka i Oslo er skiløyper ofte lite attraktive å 
sykle, med mye myr og gjørme. Kroerrunden derimot, 
går for det meste på ganske tørr kjerrevei. 

Nettopp dette underlaget er det som gjør 
Kroerrunden spennende, for variasjonen er stor. Her 
møter vi alt fra ganske rask jevn jordbunn og barnålsti, 
til mer krevende partier med mye røtter og noe stein, 
som gjør syklingen stedvis småkrevende. Flere strekk 
går gjennom nye og eldre hogstfelt med en del kvist og 
kvas. Andre steder er stien «blind»; mer eller mindre 
gjengrodd og skjult nede i høyt gress og bregner. 
Spennende men også litt uforutsigbart - her er det 
definitivt smart å ha kontroll på farten!

UTFORDRINGER
Kroerrunden har noen korte bratte stigninger, men 
teknisk sett ingen store utfordringer. For en som ikke 
er kjent, kan navigeringen derimot være vanskelig. 
Løypa er ikke spesielt godt merket, og det er fullt mulig 
å sykle seg vill, siden det er mange stikryss/løypekryss 
underveis, og få skilt. Det er også diverse gamle 
hogstveier og fár i skogen som kan lure en til å sykle 
feil. Noen krise er det likevel ikke om du skulle havne 
på feil sti, det sjelden mer enn kilometer til nærmeste 

PÅ TO HJUL I SKOGEN
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grus eller asfaltvei uansett. Og det å sykle feil fører jo 
faktisk innimellom til at man oppdager konge-stier!

OPPTUR
Området rundt Ås er merkbart annerledes 
terrengsyklingen man finner i Oslo. Det er slakere 
terreng og rett og slett enklere å sykle sti her. Det 
kjennes som en lettelse i forhold til Nordmarka, der 
man stadig vekk må legge maks trykk i pedalene for 
å slite seg opp diverse kneiker. Kroerrunden gir lavere 
puls, uten at det blir kjedelig av den grunn. Det er 
også langt færre som bruker denne skogen, enn det 
jeg er vant til, vi møter knapt noen på runden vår – 
med unntak av en jogger med soppkurv! Runden har 
vekslinger mellom skog og kulturlandskap. Gjennom 
mye sykling på skogsti er jeg blitt mer og mer 
fascinert av opplevelsen og variasjonen som skogen 
gir. Kroerrunden byr på mange «rom» underveis. Fra 
tett, mørk og nesten truende granskog, til bølgende 
tykke grønne mosetepper, åpen furuskog med svaberg, 

røsslyng og blåbær, død gammelskog og slanke lyse 
bjørkestammer. Stadige endringer, og lys, lukter og 
stemning varierer tilsvarende. Ved at man ikke sykler 
for fort, rekker man å få med seg nettopp mange av 
disse fine nyansene. 

UTSTYR
Kroerrunden kan passe både for begynnere og 
viderekomne syklister. En vanlig terrengsykkel med 
ordentlige terrengdekk er et bra utgangspunkt. En 
fulldempet sykkel er å foretrekke, men en hardtail vil 
også fungere. 

AKTUELT KART
Nordre Follo kommune har utgitt et turkart som kan 
få gratis om man kontakter dem. 

Turkart er i målestokk 1:30 000 og har info om både 
merkede og umerkede stier, lysløyper, badeplasser, 
utsiktspunkter, gapahuker, m.m. Kartet dekker også 
den delen av Ås kommune som Kroerrunden går i.

FRILUFT  STISYKLING

FAKTA:
Distanse: 18 km
Stigning: 220 hm
Høyeste punkt: 140 moh.
Vanskelighetsgrad: Lett til middels
Rute og høydeprofil: ridewithgps.com/
routes/37225268
Sesong: Ca. medio april – slutten av 
oktober
Reise dit: Hyppige togavganger fra 
Oslo, ca. 30 min reisetid

1. GREIT TERRENG: Kroerrunden har 
noen korte bratte stigninger, men teknisk 
sett ingen store utfordringer.

2. VARIERT: Flere strekk går gjennom 
nye og eldre hogstfelt med en del kvist og 
kvas.

3. SKOGSTUR: Kroerrunden er en 
skikkelig kul stisykkeltur i skogene sørøst 
for Ås kommune i Viken fylke.

ÅS
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Vandring på 
(u)gjengrodde stier

TEKST OG FOTO: GURO LINDSETH NES

De fleste opplever det før eller siden, og for noen 
betyr det ingenting. For meg betyr det alt.
Oppdagelsen om at jeg en gang i fremtiden skal 
hjem til skogen som før var mitt kongerike og som 
ga næring til røttene mine. 

1
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Det kan være et blaff som forsvinner like fort som det kom. 
Kanskje er det en lukt, en lyd eller et visuelt bilde som bringer 
frem minner. Minner som tidligere ikke har vært så viktige. Før 
nå. Når huset fra barndommen har fått nye eiere og røttene 
spriker i alle retninger uten skikkelig feste. 

LIVET HAR GÅTT VIDERE.
På kveldstur gjennom gamle trakter en sein høstdag skjer det 
noe i meg. Jeg står plantet i minnene med begge beina og kan 
formelig kjenne at kroppen suger seg fast til underlaget slik 
røttene på et tre klamrer seg til bakken. Jeg kjenner lukten av 
skogbunn som brer seg i hver eneste celle i kroppen og forteller 
meg at jeg er hjemme. At det er her jeg hører til.   

Stier jeg trodde for lengst var grodd igjen, lever i beste 

1. HARMONI I BALANSE: Det magiske øyeblikket når 
solen går ned. Dag blir til kveld, temperaturen endres, og 

skogen får en ny lukt i løpet av et sekund.

2. LIVETS ROTVELT: Før eller siden trenger røttene å 
søke det ukjente, strekke på seg og kanskje finne nytt 

feste. Eller vil de tilbake til det gamle og trygge?

2
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Det kan være et blaff som forsvinner like fort som det kom. 
Kanskje er det en lukt, en lyd eller et visuelt bilde som bringer 
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nå. Når huset fra barndommen har fått nye eiere og røttene 
spriker i alle retninger uten skikkelig feste. 
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noe i meg. Jeg står plantet i minnene med begge beina og kan 
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røttene på et tre klamrer seg til bakken. Jeg kjenner lukten av 
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meg at jeg er hjemme. At det er her jeg hører til.   

Stier jeg trodde for lengst var grodd igjen, lever i beste 

1. HARMONI I BALANSE: Det magiske øyeblikket når 
solen går ned. Dag blir til kveld, temperaturen endres, og 

skogen får en ny lukt i løpet av et sekund.

2. LIVETS ROTVELT: Før eller siden trenger røttene å 
søke det ukjente, strekke på seg og kanskje finne nytt 

feste. Eller vil de tilbake til det gamle og trygge?

3. NYTT VANN I GAMMEL ELV: Vannet i elven lever på 
lånt tid, men leia er den samme som det alltid har vært.

2 3
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velgående. Det er nesten som om de har ventet 
på meg. Elven jeg krysset da jeg var barn renner 
gjennom de samme svingene mellom trærne. I 
dag, som alle andre dager er den akkurat litt for 
stor til å krysses der stien går, så jeg må bakse 
meg vei gjennom et kratt og hoppe fra stein til 
stein for å komme tørrskodd over. De samme 
steinene jeg valgte ut som det beste alternativet 
for over 20 år siden. 

En følelse av å være hjemme igjen brer seg i 
kroppen etter så mange år borte.  

På skolen lærte vi at det er røttene som fester 
treet til jorda. Det er røttene som gjør at treet 
står stødig gjennom alle årstidene. Det er røttene 
som hindrer treet i å falle når stormen kommer, 
og ikke minst – det er røttene som forsyner treet 
med næringen det trenger for å leve.

Da jeg flyttet vekk for å oppdage verden, skjedde 
det på mange måter et rotvelt. Nye steder skapte 
nye minner. Venner og bekjentskaper kom og 
gikk. Røttene mine begynte å spre seg og søke 
opp av jorda de en gang stod så støtt i. Etter 
mange år og enda flere mil vekke, er det som om 
røttene kaver og søker tilbake til sine gamle spor. 
Som om skogen kaller tilbake etter så mange år 
på ukjente veier. 

Stiene er der ennå. Lukten er den samme 
som for 20 år siden. Vissheten slår meg med 
full kraft: det er kun et spørsmål om tid før jeg 
kommer tilbake for å gi røttene mine næringen 
de har lengtet etter. 

JEG SKAL HJEM TIL MITT KONGERIKE.

I GAMLE FOTSPOR: 
Enkelte minner blir så 
sterke at de blir fysisk 

stadfestet.
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1. NYTT VANN I GAMMEL ELV: 
Vannet i elven lever på lånt tid, 
men leia er den samme som det 
alltid har vært.

2. I GAMLE FOTSPOR: Enkelte 
minner blir så sterke at de blir 
fysisk stadfestet.

1
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

FORVANDLING
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Senhøsten er en vakker tid, hvor naturens endringer er 
dramatiske. Mørketiden står foran oss. Tung og litt dyster, 
men samtidig kan vi se frem mot opplevelser i snø og isdekte 
omgivelser. En vandring med kamera gir rom for refleksjon 
og betraktninger, og glede over nye opplevelser i et hvitkledd 
landskap.

1
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med Hanne 

Staff. To barn Fanny (2006) og 
Kaja (2009). Friluftsentusiast og 
amatørfotograf med sansen for 

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

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

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

Nå bosatt i Nittedal utenfor Oslo 
og arbeider som avdelingsleder 

ved elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.
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FOTOGALLERIET  FRILUFT

1. PÅ FLUKT FRA VINTEREN: I lavlandet trekker fuglene mot sør, til nye 
hekkeplasser fjern fra det isødet som kommer her nord. Kortnebbgåsa samles 
i store flokker ved de store elvedeltaene og hviler ut før de tar fatt på de 
lengre etappene mot varmere strøk. Mon tro hvem som er smartest av fugl og 
menneske?

2. NAKEN: De irrgrønne bjørkeliene skifter via et fargespekter av gult og rødt, 
til snøkledde lier hvor trærne strekker sine nakne greiner pekende opp mot 
himmelen. Snøen trekker nedover fjellsidene og varsler at en ny årstid er på vei.

2
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FRILUFT  FOTOGALLERIET

DET GYLDNE MØRKET: Isen legger seg på 
høyfjellsvannene og legger på et lokk som skal være der i 
åtte måneder. En kan undre seg på hvordan det kan være 
rom for liv der nede i mørket.
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FOTOGALLERIET  FRILUFT
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FRILUFT  FOTOGALLERIET

KVALITETSTID: Å fyre opp et bål og ta en matbit er noe 
av det beste med å være ute. Spesielt ved en urgammel 
steinbu som har vært et nødvendig tilfluktsted for tidligere 
farende. Det skjer noe med menneskesinnet når en 
studerer flammene og får tid til en stund med refleksjon og 
ettertanke.
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FOTOGALLERIET  FRILUFT
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Julefred 
i leiren

 Har du også kommet i førjulsstemning og så smått fått kontroll på julegavene? 

 Hva med å gi et gaveabonnement på magasinet Friluftsliv til noen som er 
 glad i å være ute på tur? 

 Ta en titt på www.friluftsliv.no for info om våre gode abonnementstilbud. 

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM
GO’BITEN S.58  |  NØTTESKRIKE S.60  |  FRILUFTSLIV.NO S.64  |  HÅGJEL S.66  |  HEGRE S.68

Reiselivsjournalisten Torild Moland 
har hatt stor suksess med sine bøker 
om fantastiske opplevelser og unike 
overnattinger i Norge. Nå følger hun opp 
med en vidunderlig vinteropplevelsesbok 
for hele landet!

Selv om de færreste av oss er født med 
ski på beina, har vi lett for å havne i 
langrennssporet eller utforløypa når vi vil ut i 
naturen om vinteren. Men den kalde årstiden 
er også en fin anledning til å prøve alternative 
aktiviteter og i denne boken finner du forslag 
til 121 forskjellige vinteropplevelser nord til sør. 
La deg inspirere av padleturer blant fjordens 
isflak, hundekjøring over endeløse vidder, 
stormtitting på Vestlandet, full rulle med 
fatbike gjennom snøen, eventyrlig kanefart 
inn i trollskogen, og ikke minst kveldsshow 
med nordlys som underholdning.
Samtidig er vinteren som skapt for velvære 
og det gode liv med peiskos, flytende 
badstuer og himmelske måltider med 
lokalmat og historiefortelling, og i boken 
finner du også mange gode tips til smakfulle 
overnattingssteder. Om du ser etter noe mer 
enn klassisk skiferie, har du altså mye godt i 
vente også om vinteren.

Vinteren er helt konge også for den som 
trives best uten ski på beina!
 
Torild Moland (født 1969) er journalist, forfatter 
og God Morgen Norges reiselivsekspert. 
Torild Moland er fra Rjukan og bor nå i Oslo.

Pris på boka er 399,-.

TEKST OG FOTO: WWW.VIGMOSTADBJORKE.NO

Vidunderlige
VINTEROPPLEVELSER
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM

No

GO’BITEN S.58  |  TURER I VÆR OG VIND S.60  |  PUKKELLAKS S.66  |  TURBRØD S.68

Boka FJELLFLORA i ny utgave – den 14. 
siden 1952:
Personlig anskaffet jeg meg Fjellflora for 
ca. 30 år siden, o

TEKST: STEINAR VÆGE
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naturen om vinteren. Men den kalde årstiden 
er også en fin anledning til å prøve alternative 
aktiviteter og i denne boken finner du forslag 
til 121 forskjellige vinteropplevelser nord til sør. 
La deg inspirere av padleturer blant fjordens 
isflak, hundekjøring over endeløse vidder, 
stormtitting på Vestlandet, full rulle med 
fatbike gjennom snøen, eventyrlig kanefart 
inn i trollskogen, og ikke minst kveldsshow 
med nordlys som underholdning.
Samtidig er vinteren som skapt for velvære 
og det gode liv med peiskos, flytende 
badstuer og himmelske måltider med 
lokalmat og historiefortelling, og i boken 
finner du også mange gode tips til smakfulle 
overnattingssteder. Om du ser etter noe mer 
enn klassisk skiferie, har du altså mye godt i 
vente også om vinteren.

Vinteren er helt konge også for den som 
trives best uten ski på beina!
 
Torild Moland (født 1969) er journalist, forfatter 
og God Morgen Norges reiselivsekspert. 
Torild Moland er fra Rjukan og bor nå i Oslo.

Pris på boka er 399,-.

TEKST OG FOTO: WWW.VIGMOSTADBJORKE.NO

Vidunderlige
VINTEROPPLEVELSER
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Jeg er veldig glad i å bruke belgvekster i maten, både 
hjemme og på tur. De er næringsrike, lette å ha med og veldig 
anvendelige. Min favoritt er kikerter, som jeg synes er spesielt 
god på smak og har en hardere konsistens.
På tur pleier jeg å ta med meg de som er ferdig kokt på boks, 
som er lette å transportere og har lite emballasje. Denne 
gangen skal dere få to oppskrifter som begge er proppfulle 
med kikerter.

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

KIKERTER
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FALAFEL

INDISK INSPIRERT 
KIKERTGRYTE 

GO’BITEN  PENSUM

Skjær opp sommerkotelettene i biter 
og stek disse i smør eller olje, tilsett 
deretter den oppkuttede løken og la det 
surre sammen noen minutter. Deretter 
tilsettes hakket ingefær, hvitløk, chili og 
garam masala. Fres dette sammen et par 
minutter før du tilsetter kokosmelk. La det 
koke i ca. 10 minutter, for en litt ekstra fyldig 
smak tilsettes peanøttsmør. Ha oppi hakket 
frisk koriander og brokkoli som er skjært opp i 
biter, la gryta putre 5 minutter og så er maten klar. 

Servers med kokt ris og toppes med fersk koriander. 

Dette har vært en favoritt for meg lenge og jeg liker å “jukse” når 
jeg lager de. Dermed så passer falafel like bra på langtur, som en 
kveldstur med bål. I alle innvandrerbutikker med arabisk mat kan 
man kjøpe ferdig falafelblanding, som kun skal blandes med vann. 

Bland sammen forholdene etter anvisning på pakken, la det stå å 
hvile i 30-40 minutter, lag små litt flate boller med en skje og stek i godt 
med kokende kokosolje (kan også bruke annen olje, men kokosolje er helt 
nøytral på smak og lettere å transportere siden den er i fastform).

Når undersiden er hard (sjekk med en skje) så snu de og stek på andre siden, ca. 3 min på hver side. 
Fyll en wrap med mais og salat, eller andre grønnsaker som frister, legg på falafel og ha på rømme eller 
hvitløksdressing.   

Men god venninne Melissa laget denne 
varmende og smaksrike gryten til oss. 
Den kan lages i en fei, men om den får 
står å putre lenge, så gjør smakene seg 
enda bedre. Vi brukte sommerkoteletter 
i denne gryten, som med sitt store 
saltinnhold gir mye smak.

TIL 3 PERSONER:
500 gram sommerkoteletter 
1 ss hakket fersk ingefær
2 løk
2 fedd hvitløk
3 ts garam masala
1 liten fersk chili 
1 boks kikerter
1 boks kokosmelk
Halv brokkoli
2 ss peanøttsmør (kan sløyfes)
En neve fersk koriander
Smør eller olje til stekning
Kokt ris
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PENSUM  NØTTESKRIKE

I FLUKT: Nøtteskrika er 
kanskje den vakreste av 
våre kråkefugler.
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NØTTESKRIKE  PENSUM

SKOGENS 
INTELLIGENTE 

NØTTESAMLER
TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Langt inni skogen i Marnardal, nord for 
Mandal, finner du fotoskjulet til Leiv Arne 

Åkset. Dit valfarter naturfotografer fra hele 
Norge for å fotografere rovfugler.
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PENSUM  NØTTESKRIKE

Det kom ingen spurvehauker denne gang, men mange 
nøtteskriker på jakt etter nøtter. I likhet med mange andre 
kråkefugler, er også nøtteskrika vanligvis vaktsom og sky, 
og derfor vanskelig å komme nær. Derfor var det fint å 
fotografere den fra fotoskjulet.

Det regnet i stride strømmer, derfor var denne 
nøtteskrika klissvåt og hadde «vannkammet sveis».

SAMLER «NISTEPAKKER»
Som kråkefugler flest er også nøtteskrika blant de 
intelligente fugleartene. Forskere ved Cambridge 
University har funnet ut at nøtteskrika samler mat 
og planlegge neste dags måltider. Den lager ulike 
«nistepakker» med sikte på å få maksimal variasjon i 
dietten. Transporten av nøtter kan strekke seg over flere 
kilometer, men de aller fleste lagres nært 100 meter eller 
kortere fra kilden. Ifølge tyske undersøkelser frakter én 
fugl jevnlig rundt 5.000 nøtter til territoriet sitt.

INTELLIGENTE
I Æsops fabler er det en historie om kråka og ei krukke 

halvfull med vann. Kråka var tørst, men kunne ikke rekke 
ned til vannet. Den fant etter litt prøving og feiling ut at 
den måtte slippe småstein ned i vannet slik at vannstanden 
steg og kråka kunne drikke. Inspirert av denne fabelen, har 
forskere nå gjort forsøk med kråkefugler om de virkelig 
var i stand til å løse problemet. Nøtteskrika er én av til nå 
tre ulike arter kråkefugler som klarer det. Mennesker må 
være 7–8 år for å klare denne oppgaven.

BRÅKETE MEN VAKTSOM
På latin heter den Garrulus glandarius. Kanskje et såkalt 
onomatopoetikon (lydmanende ord). Det går med skrik 
og rabalder når den ankommer foringsplassen. Der tar 
den godt for seg av maten. Enkelte er derfor irritert på 
nøtteskrikene. Men den trenger også mat, så glem den 
ikke, oppfordrer Norsk Ornitologisk Forening.

Nøtteskrika er kanskje den vakreste av våre kråkefugler. 
Den er en av de minste kråkefuglene (lavskrika er 
minst). Den er stor som en due med en lengde på 34–35 
centimeter og en vekt rundt 170 gram.

1
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NØTTESKRIKE  PENSUM

VARSLER NÅR TURGÅERE KOMMER
Nøtteskrike er utbredt i det meste av Europa, Nordvest-
Afrika og i et belte øst til Kina og Japan. Arten er fordelt 
på 34 underarter.

Den finnes i ulike typer skog over det meste av landet, 
men trives best i eldre blandingsskog, særlig med innslag 
av eik. Den hekker også vanlig i ren barskog, oftere i gran- 
enn i furuskog.

Nøtteskrika hekker forholdsvis vanlig i skogstrakter på 
Østlandet og opp til Nordland, men er fåtallig og sjelden 
i Troms og Finnmark. Den finnes i mindre antall på 
Sørlandet opp til Rogaland, og er relativt sparsomt utbredt 
på Vestlandet. Norsk ornitologisk forening har beregnet at 
det hekker mellom 45.000 og 170.000 par i Norge.

I likhet med andre kråkefugler kan nøtteskriker bli 
svært gamle. En svensk ringmerket fugl ble 18 år, og en 
som var merket i Irland ble 17.

1. NØTTESKRIKE: Den er stor 
som en due med en lengde på 
34–35 centimeter og en vekt 
rundt 170 gram. 

2. NØTTESAMLER: Ifølge tyske 
undersøkelser frakter én fugl 
jevnlig rundt 5.000 nøtter til 
territoriet sitt.

2
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FRILUFTSLIV.NO

www.friluftsliv.no har også en nyhetsmodul der vi deler små og store nyheter 
omfriluftsliv, annonser fra leverandører og annet innhold mellom hver utgave av 
den trykte versjonen.
 
Hvordan logger jeg meg inn? Gå inn på www.friluftsliv.no, klikk på, for 
eksempel nyeste utgave, en artikkel, og du får opp et valg om at du er abonnent 
på magasinet. En del av informasjonen som du logger inn med første gang, 
finnes i adressen din som er printet bak på magasinet du nå leser i. Der finner du 
ditt abonnementsnummer som er printet over navnet, og postnummeret som må 
brukes ved førstegangsinnlogging. Fyll inn informasjonen og logg inn!

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

Kjøpt magasinet i løssalg? Da har du en tidsbegrenset tilgang til www.friluftsliv.
no til neste nummer er i løssalg. For utgave nummer 2021-5 som du nå leser, er 
koden du trenger “1910” Gå til www.friluftsliv.no/fkode/ for å løse inn koden.

www.friluftsliv.no har uante søkemuligheter i alle artikler. Du kan søke på 
steder, navn, aktiviteter som for eksempel sykling. Søk i vei – og bli inspirert! 
Søkefunksjonen finner du oppe til høyre på menylinjen på www.friluftsliv.no.

Planlegger du en tur til for eksempel Synnfjell, søk på Synnfjell i menyen øverst 
til høyre, og du vil få opp skjermbildet under. Klikk deg videre inn de enkelte 
artiklene du ønsker å lese. Søkefunksjonen kan du søke i, for å teste, uten å 
være abonnent eller innlogget. Test, prøv – bli overbevist! God tur!

                 TEKST: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

WWW.FRILUFTSLIV.NOWWW.FRILUFTSLIV.NO

BLI INSPIRERT – GOD TUR!      

Abonnenter på magasinet Friluftsliv har fri tilgang til nettsidene 
våre. På www.friluftsliv.no har du tilgang på alle artikler fra 
utgave 2018-1 og senere, total pr nå 22 utgaver.
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                 TEKST: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV Planlegger du en tur til for eksempel 
Synnfjell, søk på Synnfjell i menyen øverst 
til høyre,

og du vil få opp skjermbildet under. Klikk 
deg videre inn de enkelte artiklene du 
ønsker å

lese. Søkefunksjonen kan du søke i, for å 
teste, uten å være abonnent eller innlogget. 

Test, prøv – bli overbevist! God tur!

BLI INSPIRERT – GOD TUR!      

Friluftsliv_052021_innmat.indd   65Friluftsliv_052021_innmat.indd   65 29/10/2021   08:3529/10/2021   08:35



66    FRILUFTSLIV 2021  -  5 

FIKK HAI FRA 
KAJAKKEN
Jeg ble skremt da jeg så to selvlysende øyne komme 
opp fra det svarte havet. En slik skummel skapning 
har jeg aldri fått på stang før.

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

PENSUM  HÅGJEL

SELVLYSENDE ØYNE: Typisk 
for denne arten er prikkene og 
de selvlysende øyene.
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Denne høstkvelden var jeg ute og padlet med kajakken 
for å fiske torsk. Etter å ha tatt opp to fine torsker 
bestemte jeg meg for å padle mot land. Middagen 
var sikret. Det var blitt mørkt og hodelykta var tent. 
Fiskeiveren tok imidlertid overhånd og jeg slapp ned 
pilken en siste gang. Nede på bunnen rykket det til 
i snøret. Enda en torsk? Nei da. Jeg tok frem tanga, 
trakk ut kroken og ga den friheten tilbake. Der og da 
visste jeg ikke hva slags fisk dette var. Men et søk på 
nettet ga svar på hva slags skapning dette var: En hai 
som heter hågjel.

Hågjel (også kjent som Galeus melastomus) er en 
rødlig med brune, lyskantede flekker. Munn og svelg 
er svart og lengden opptil 90 centimeter. Typisk for 
denne arten er prikkene på skinnet og de selvlysende 
øyene. Hågjelen er en dypvannsfisk, men trekker inn 
på grunnere vann om natten.

Hågjelen, som tilhører rødhaifamilien 
(Scyliorhinidae), er uten tvil en av verdens vakreste 
haiarter med sitt karakteristiske utseende. Rygg 
og kroppssidene har sammenhengende mørke, 
ringformete flekker og haien kan ikke forveksles med 
andre arter i våre farvann.

Hågjelen er hovedsakelig en bunnfisk som livnærer 
seg av det den måtte finne på relativt dypt vann, da 
vanlig dybde for denne haien er 150-1000 meter. 
Føden består gjerne av krill, rekebarn, dypvannsreker, 
blekksprut og småfisker.

Arten er ovipar og har dermed indre befruktning. 
Etter en tid legger haien 5-7 brune hornkapsler 
som hver inneholder to egg. Disse legges på sand-/
mudderbunn og klekkes om vinteren.

Hågjel er alminnelig langs den norske sør- 
og vestkysten, sjeldnere lengre nord; hyppig i 
sørvesteuropeiske farvann og i Middelhavet.

FINT SKINN: Hågjel 
er kanskje den som 

har finest skinn av alle 
haiene. Den har en fin 

marmorering i skinnet sitt.
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PENSUM  HEGRE

FAKTA
I Norge hekker gråhegre (hegre, heire) 
stort sett lang hele kysten, men bare 
unntaksvis helt nord i landet. Forøvrig 
finnes den i Afrika, Europa og Asia.
Noen overvintrer her i landet, men 
mange ringmerkede fugler er funnet 
igjen på de britiske øyene. Det er 
gjenfunn av norske ringmerkede fugler 
både i Portugal og Spania.
I 2015 ble den norske bestanden 
beregnet til mellom 5.000 og 10.000 
par. Bestandsutviklingen er usikker.
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HEGRE  PENSUM

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Hegrens jaktteknikk er en studie i 
tålmodighet og lynrask reaksjon. 
Frosker og småfisk har dårlige odds 
i møte med denne svære fuglen.

Hegren jakter i våtmarksområder, og like gjerne i ferskvann 
som i saltvann. Den foretrekker grunne områder, gjerne 
med litt vegetasjon. Med de lange beina vasser den sakte 
gjennom vannet, mens det svære hodet på den lange 
halsen rugger fram og tilbake i takt med beinas bevegelse. 
På egnet plass stanser den opp og «fryser til». Med hodet 
senket mot vannskorpa står hegren bom stille, uten å røre 
på så mye som ei fjær. Slik kan den stå lenge, helt til en 
småfisk eller en frosk intetanende kommer i nærheten. I 
løpet av brøkdelen av et sekund skyter hodet ned i vannet 
for å gripe fatt i offeret. 

Noen ganger blir det bom, men fuglen gir ikke opp av 
den grunn. Kanskje flytter den litt på seg, før den på nytt 
«fryser til» og blir som en statue i det grunne vannet. Nytt 
lynraskt angrep under vannskorpa, og i det svære nebbet 
kaver en frosk i fortvilte forsøk på å komme seg løs. Det 
er fånyttes. Hegren fillerister frosken i flere omganger, helt 
til frosken henger stille i nebbet. Et vipp med hodet og 
åpent nebb, bringer frosken rettvendt. Snart er den på vei 
nedover den lange halsen. Det siste en ser av frosken er 
bakbeina som stikker ut av nebbet, før det lukkes.

Etter en vellykket jakt, løfter hegren seg rett opp av 
vannet med de svære vingene utspredt. Vingespennet 
er nesten to meter, og er et imponerende syn. På sin 
karakteristiske måte trekker den inn halsen og glir bortover 
vannet med rolige vingeslag.

Jeg synes gråhegre, eller hegre som den vanligvis bare 
kalles, har et litt skummelt utseende. Den ser ut som en 
mellomting mellom dyr og fugl. De forlengede fjærene 
som henger ned fra skuldre og bryst ligner ragg som fra 
en pels. Det kraftige nebbet og de skarpe øynene gir et 
uhyggelig uttrykk. Men samtidig er den litt vakker også, 
med svart pyntestripe nedover brystet. Noen lange sorte 
fjær pryder hodet. Utseendet er utypisk sammenlignet 
med de andre fuglene vi har i faunaen vår, kan man vel si.

HEGREJAKT: Etter å ha stått urørlig i vannet, 
skyter den hodet ned under vannet i løpet av 

brøkdelen av et sekund. Ett vellykket «skudd», 
frosken sitter i klypa uten sjanse til å komme 

seg løs. Frosken filleristes i flere omganger til 
den blir stille. Til slutt henger den døde frosken 

rettvendt og er klar for hals og mage.

GRÅHEGRE PÅ 
FROSKEJAKT
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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

Vanlige folk trives med og trenger friluftsliv. Det har koronapandemien vist 
oss til fulle. Ute i naturen har vi høsta psykisk og fysisk helse. Naturen er en 
arena for mestring og sosialt fellesskap. Sammen med kohorten vår har vi 
nytt naturen – og til tross for både en og to meters regler har vi på friluftsvis 
ropt «hei – og god tur videre» til vilt fremmede.

Vanlige folk eier ikke naturen, men allemannsretten sikrer vanlige folk 
tilgang til utmarka uavhengig av hvem som eier. Allemannsretten bidrar 
virkelig til å minske forskjellene i Norge. «Kampen mot Forskjells-Norge 
er en kamp for å bevare vår samfunnsmodell» sier vår nye regjering i 
Hurdalsplattformen. Pussig at ikke allemannsretten har fått en tydeligere 
plass i erklæringa fra en regjering for vanlige folk. Tenk for en katastrofe for 
den norske samfunnsmodellen, for folkehelsa, for identitet og det gode liv 
i hele landet om det var eiendomsretten, lommeboka eller utdanningsnivå 
som bestemte hvem som kunne ferdes i naturen.

Vanlige folk vil ikke ødelegge naturen, forsøple eller tilgrise. Det du bruker 
og er glad i, vil du ta vare på og beskytte. Vanlige folk veit at allemannsretten 
ikke innebærer at en kan ture fram hensynsløst overfor naturen, grunneiere 
eller andre brukere. Skal regjeringa få gjennomslag for sitt mantra om at 
klima og natur skal være rammen for all politikk, må vanlige folk dele 
forståelsen av naturens betydning. Jeg har en grunnleggende tro på at 
den forståelsen vokser fram av kjærlighet etter gode naturopplevelser.  – 
Personlig er jeg nok mer bekymra for om enkelte i regjeringa har denne 
forståelsen enn for at vanlige folk har den.

Det fins unntak blant vanlige folk – og kanskje i regjeringa. Folk som 
misbruker allemannsretten, som ikke tar hensyn og bryter skrevne og 
uskrevne regler. Det problemet løses ikke ved å angripe allemannsretten. 
Alle må få opplæring i grunnleggende friluftslivsferdigheter slik at de har 
nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter til å utøve et hensynsfullt 
friluftsliv. Introduksjonen til friluftsliv og oppøving av grunnleggende 
friluftslivsferdigheter gjennom skole og organisasjoner må styrkes.
 
Når informasjon og god tilrettelegging ikke er tilstrekkelig til å sikre et 
bærekraftig friluftsliv av hensyn til natur, grunneiere og andre brukere, 
fins det allerede hjemler i både friluftsloven og naturmangfoldloven til å 
styre, regulere og begrense friluftslivet. Om nødvendig får vi bruke de, 
men vokte oss vel for å angripe sjølve allemannsretten. Det må også være 
totalt utenkelig for ei regjering som skal ivareta vanlige folk, ta hele landet i 
bruk, minske forskjellene, prioritere forebygging og gjøre oss stolte av egen 
hjemplass.

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

VANLIGE FOLKS 
ALLEMANNSRETT
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POSITIV: Ungdommene var positive hele veien og viste stort engasjement for prosjektet, 
og hadde stor arbeidslyst og arbeidskapasitet.

LEK OG MORO: Å rydde i 
naturen skaper også gode 
holdninger som de unge kan 
ta med seg videre i livet!

BÅT MED SØPPEL: Det å 
rydde plast og annet avfall fra 
Vefsnavassdraget og andre 
vassdrag gir folket renere 
natur og bedre opplevelse. 

TEKST: PÅL VINJE, POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD
FOTO: TOBIAS FALSTAD

Verdien av å jobbe ute i naturen all slags vær 
og det å se og oppdage nye naturområder 
i sin hjemkommune kan skape positive 
ringvirkninger for ungdom når det kommer 
til bolyst og eieforhold til egne nærområder. 
Og dette gir også grobunn for et senere 
aktivt friluftsliv! Og det gir inspirasjon til å 
etterlate naturen #likefinsomfør.

Gjennom sommeren 2021 har Polarsirkelen 
Friluftsråd hatt gående et prosjekt under 
navnet ”Rene elver og vassdrag”. Prosjektet 
var finansiert av handelens miljøfond og 
gikk i hovedsak ut på å kartlegge og plukke 
marint avfall langs elver og vassdrag i Rana, 
Hemnes og Hattfjelldal kommune.
 
Resultatet i form av innsamlet avfall viser 
at dette er en jobb som behøves, og til tross 
for at mange av områdene var vanskelig 
tilgjengelig ble det funnet betydelige 
mengder avfall.

Mange elver og vassdrag
Dette er kommuner med et rikt tilfang 
av elver og vassdrag som blir benyttet 
til friluftsliv og fiske. Blant annet ble det 
ryddet langs Vefsnavassdraget som har 
vært, og er, en av Norges beste lakseelver 
etter gjenåpningen i 2018.
 
Ungjobbordning 
Arbeidet ble organisert som en 
ungjobbordning der friluftsrådet engasjerte 
prosjektledere og ungdomsskoleelever 
til sommerjobb i sine hjemkommuner. 
På denne måten får ungdommene både 
jobbet med verdifulle oppgaver knyttet til 
forsøpling og friluftsliv, samtidig som det 
er en øyeåpner for forurensning som både 
lokalt og globalt problem. Dette skaper 
gode holdninger som de kan ta med seg 
videre i livet!

Prosjektet engasjerte flotte prosjektledere 
som håndterte oppdraget og ungdommene 
på en forbilledlig måte

Det lokale avfallsselskapet og Statskog, 
som er den største grunneieren i omrdået, 
er partnere i prosjektet. Prosjektet søkes 
videreført for 2022-23 og da også med 
Helgeland friluftsråd og kommunene 
Grane og Vefsn.

RENE ELVER OG VASSDRAG PÅ HELGELAND
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TEKST: LISA-SOPHIE LUNDH 
FOTO: NAKUHEL- BARNEHAGEN

Den lille røde husmannsplassen Tangen, som ligger rett nede i 
vannkanten er godt kjent blant turgåere langs Semsvann i Asker. 
Området som er en del av NaKuHel-Barnehagen brukes som 
turmål, grønnsakshage og friluftsområde av de minste og de eldste.
  
Naturen som bindeledd
En av de viktigste grunnene til at NaKuHel Asker ble opprettet 
som en stiftelse i 1994 var et sterkt behov for en møteplass med 
tilbud om aktiviteter for forskjellige deler av befolkningen. Etter 
hvert som senteret utviklet seg meldte det seg også et økende behov 
for de aller yngste og det var en viktig grunn til at NaKuHel-
barnehagen ble opprettet 1. august 2007. 
NaKuHel Asker og NaKuHel Friluftsbarnehage ved Semsvannet 
er et godt eksempel på at lokalt initiativ og engasjement gir godt 
tilbud til ulike deler av befolkningen – fra gammel til de unge! 

Ute i det fri!
 – Dagene tilbringer vi ute i det fri, og naturen er barnas 
oppholdssted og lekeplass. Hos oss klatrer barna i trærne og 

hopper fra steiner. De maler på staffeli under kirsebærtreet på 
Tangen, fisker i Semsvannet og har samlingsstundene rundt 
bålet. Sammen utforsker vi naturen, høster det den har å tilby og 
opplever årstidene, sier daglig leder Merete Østerdal Wanggaard

Ut på tur – aldri sur!
Barna har ukentlige faste turdager som innebærer at de får 
kjennskap til landskapet, flora og fauna, samt dyrelivet rundt 
Semsvannet – og kunnskap om hvordan vi kan ta vare på miljøet 
og naturen. Turene skal gi en naturlig opplæring i å ta i bruk og 
mestre årstidene i friluft, og dermed skape en nærhet til, forståelse 
for, og glede ved friluftsliv. 

Vann og sikkerhet
Sikkerhet er viktig når barna er i nærheten av vann, og Oslofjorden 
Friluftsråd har arrangert livreddingskurs for de ansatte ved 
barnehagen. Et av flere gode eksempler på hvordan friluftsråd og 
frivillige organisasjoner samarbeider for et godt og trygt friluftsliv. 
Du kan lese mer om senteret på www.nakuhel.no og barnehagen 
på www.nakuhelbarnehagen.no  

VAKKER RAMME 
– Natur, kultur og helse som fundament for hverdagen, aktiviteter og pedagogikk

MØTEPLASS: Hånd i 
hånd ved vannet for å 
bygge på en forankring 
i koblingen mellom 
natur, kultur og helse var 
grunnlaget for etablering 
av friluftsbarnehagen og 
NaKuHel-senteret som 
en viktig sosial møteplass 
ved Semvannet i Asker.
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Den mest omfattende Svalbard-guideboka.  
Mer informasjon på: 

www.spitsbergen-svalbard.no 

ANNONSE

TEKST OG FOTO: MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD 

Friluftsopplevelser skal være tilgjengelig for alle, også de med 
nedsatt funksjonsevne. Dette er et viktig arbeidsområde for 
friluftsrådene.
Midt-Agder Friluftsråd (MAF) har gjennom flere år samarbeidet 
med kompetanseavdelingen ved Krossen skole i Kristiansand. 
MAF tilrettelegger for turer og aktiviteter tilpasset elevenes 
funksjons- og mestringsnivå året igjennom.

På turene er det et variert innhold som padling, mat på bål, 
orientering, bærplukking, fisking, enkelt naturfag og lek/
aktiviteter. I høst har de hatt tre fine turer, hvorav den ene gikk 
til Oggevatn naturskole. Her fikk elevene padlet kano, lagd 
båltoast og gått natursti.

MULIGHET FOR 
ALLE I FRILUFT 
– NATUREN TAR I MOT 

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

Aclima AS | aclima.no

NYHET!
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

For høst/vinter-sesongen kommer 
jakken i tre unike stiler for frikjørere: 
Elevation Infinity 2.0 jacket, til kvinner 
W Elevation Infinity Shell Jacket og til 
slutt ULLR Chugach Infinity Powder 
Suit.
 
Alle tre modellene er totalt vanntette/
pustende. Den lette og hydrofobiske 
LIFA INFINITY™ membranen 
gir brukeren en slitesterk og 
vannavvisende jakke med god 
ytelse, dessuten er jakkene laget 
helt uten bruk av kjemikalier. Med 
en evigvarende vannavvisende 
beskyttelse holder skikjøreren seg 
tørr og den trenger heller aldri 
kjemisk etterbehandles for å bevare 
de vanntette egenskapene. Jakkene 
er slitesterk og leverer en overlegen 
profesjonell ytelse.

Med tilbakemelding fra profesjonelle 
skiutøvere som blant annet Mattis 
Hargin, Emil Stegfeldt og Simon 
Hillis har Helly Hansens designteam 
gjort endringer basert på deres 
profesjonelle tilbakemeldinger. 
Frikjørere bruker ofte radio til å 
kommunisere med hverandre på 
fjellet, derfor har designteamet utviklet 
en egen åpning fra innerlommen til 
ytterlommen på brystet. På den måten 
kan brukeren enkelt koble radioen fra 
innerlommen og strekke en ledning 
gjennom jakken slik at man enkelt 
kan feste mikrofon der det skulle 
trengs. Det er nødvendig med flere 
lommer på jakken når frikjørere er 
på lengre skiturer i fjellet, derfor er 
jakken utviklet med en rekke lommer. 
To på brystet, inkludert Life Pocket+™ 
som hjelper mobiltelefonen å bevare 

strømmen når det er kaldt, en større 
brystlomme og to nedre lommer.

Som et ekstra tilskudd til Elevation 
Infinity 2.0 jakken, er W Elevation 
Infinity Shell Jacket utstyrt med de 
nøyaktig samme funksjonene, men 
med et eget design spesielt utviklet 
for kvinner. Med tilbakemeldinger fra 
profesjonelle kvinnelige skiløpere, 
inkludert Marte Tveten og Juliette 
Willmann, har denne jakken bedre 
passform og design for kvinner, men 
med de samme funksjonene og den 
gode ytelsen som Elevation Infinity 2.0 
Jacket.

Pris: Elevation Infinity 2.0: Kr 7.499,-

EKSTREM SKIJAKKE

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!

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

Aclima AS | aclima.no

NYHET!
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UTSTYR

For høst/vinter-sesongen kommer 
jakken i tre unike stiler for frikjørere: 
Elevation Infinity 2.0 jacket, til kvinner 
W Elevation Infinity Shell Jacket og til 
slutt ULLR Chugach Infinity Powder 
Suit.
 
Alle tre modellene er totalt vanntette/
pustende. Den lette og hydrofobiske 
LIFA INFINITY™ membranen 
gir brukeren en slitesterk og 
vannavvisende jakke med god 
ytelse, dessuten er jakkene laget 
helt uten bruk av kjemikalier. Med 
en evigvarende vannavvisende 
beskyttelse holder skikjøreren seg 
tørr og den trenger heller aldri 
kjemisk etterbehandles for å bevare 
de vanntette egenskapene. Jakkene 
er slitesterk og leverer en overlegen 
profesjonell ytelse.

Med tilbakemelding fra profesjonelle 
skiutøvere som blant annet Mattis 
Hargin, Emil Stegfeldt og Simon 
Hillis har Helly Hansens designteam 
gjort endringer basert på deres 
profesjonelle tilbakemeldinger. 
Frikjørere bruker ofte radio til å 
kommunisere med hverandre på 
fjellet, derfor har designteamet utviklet 
en egen åpning fra innerlommen til 
ytterlommen på brystet. På den måten 
kan brukeren enkelt koble radioen fra 
innerlommen og strekke en ledning 
gjennom jakken slik at man enkelt 
kan feste mikrofon der det skulle 
trengs. Det er nødvendig med flere 
lommer på jakken når frikjørere er 
på lengre skiturer i fjellet, derfor er 
jakken utviklet med en rekke lommer. 
To på brystet, inkludert Life Pocket+™ 
som hjelper mobiltelefonen å bevare 

strømmen når det er kaldt, en større 
brystlomme og to nedre lommer.

Som et ekstra tilskudd til Elevation 
Infinity 2.0 jakken, er W Elevation 
Infinity Shell Jacket utstyrt med de 
nøyaktig samme funksjonene, men 
med et eget design spesielt utviklet 
for kvinner. Med tilbakemeldinger fra 
profesjonelle kvinnelige skiløpere, 
inkludert Marte Tveten og Juliette 
Willmann, har denne jakken bedre 
passform og design for kvinner, men 
med de samme funksjonene og den 
gode ytelsen som Elevation Infinity 2.0 
Jacket.

Pris: Elevation Infinity 2.0: Kr 7.499,-

EKSTREM SKIJAKKE

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!

TEKST OG FOTO: PRESSEMELDING FRA 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: 
Ankelhøy turstøvel med Gore-tex membran og 
Contragrip såle. Fire rader med lissehemper i 
stoff, og et par maljer øverst. Fås i størrelser 
fra 40 til 48, i to farger, blå og svart, og egen 
kvinnemodell.

OPPLEVELSE I BRUK:
Jeg har vært borti en rekke produsenter 
av fjellstøvler/turstøvler, men kommer ofte 
tilbake til Salomon sine produkter. De har en 

PRIS: 1.599,-
VEKT: 752 GR. PR PAR, STR. 42
BRUKT: VANDRING, HVERDAGSBRUK OG SYKLING, 
GJENNOM ET OG ET HALVT ÅR.
MER INFO: SALOMON.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

SALOMON OUTLINE MID GTX 
TURSTØVLER
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kombinasjon av god passform, lav vekt, og 
helt essensielt; jeg har aldri opplevd at de gir 
gnagsår!
Outline mid-modellen lever opp til 
forventningene i så måte, de er særs lette, 
for eksempel kun hundre gram tyngre enn for 
eksempel mine Hoka joggesko. Det er noe 
som merkes og verdsettes om man skal gå 
langt.
(Salomon har endret modellen litt i 2021, og 
den er nå blitt enda lettere; 690 gram paret.)
De også veldig behagelige på foten. Det er 
enkelt å få dem akkurat passe stramme, noe 
som slett ikke er tilfelle for alle lissesystemer. 
Salomon sier selv at disse har middels fotstøtte 
og passer til «mixed trails». Det kan jeg være 
med på. Støvlene er brukt på firedagerstur 
på varierte stier, med relativt lett sekk, der 
fungerte de utmerket.
Outline mid kjennes lett og behagelig på foten 
selv etter flere timers vandring, noe som slett 
ikke kan sies om alt skotøy. Skulle jeg gått i 
grovt/bratt terreng med tyngre sekk, ville jeg 
valgt andre og stivere støvler.
Støvlene har Gore-Tex-membran. Jeg har 
svært varierte opplevelser med pustende/
vanntette plagg og støvler. Erfaringen min 
generelt er at de er tette og fine i begynnelsen, 
men at de over tid, gjerne etter et års tid, 

gradvis mister denne tettheten. Det samme 
gjelder for denne støvelen. Jeg har imidlertid 
brukt impregneringsspray som hjelper, og 
en skal være ute en god stund i regnvær, før 
vannet trenger igjennom her.
Temperaturmessig er min erfaring at de 
kan brukes fra rundt 20 varmegrader ned til 
noen få kuldegrader. Vinterstid tar jeg ut de 
medfølgende Ortholite-sålene, og legger inn 
noen tykkere ullsåler, så duger skoene til 
kortere vinterturer.
Etter 18 måneders bruk, både til hverdags 
og på turer, er det naturlig nok enkelte hakk 
og skrammer i sidegummien på sålen, mens 
underdelen delen av sålen er uten synlig 
slitasje. Det må nesten kalles overraskende 
på et par støvler som er så lette. Såleknastene 
er omtrent på størrelse med de man finner på 
et vanlig terrengsykkeldekk, som gjør at du får 
grep også når underlaget begynner å bli løst.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Salomon Outline mid er en svært lett turstøvel 
med god komfort. Det har ikke vært antydning 
til gnaging i testperioden. Det er ikke en støvel 
for ekstrem-turer, men super til hverdags-
friluftslivet store deler av året. Du finner 
turstøvler som er rimeligere enn dette, men 
ikke mange som er lettere.
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BESKRIVELSE:
Sykkelbrille med innebygget speil og tre forskjellige glass; klart, 
revo-rødt, og mørkt (smoked). Speilet kan justeres. Materialet er 
polykarbonat med 100 % UV-blokkering.
Fås i modellene Vision og Revo, også i modell med fotokromatisk 
glass, til 129 dollar.
Ny modell har også små ventilasjonsluker i innfatningen.
Av og til kommer det produkter som virkelig skiller seg ut. 
Bakgrunnen til TriEye er historien om en treningssyklist som 
bremser ned og ble påkjørt bakfra av en annen syklist som lå 
mye nærmere enn den første var klar over. Han som ble påkjørt 
mente det måtte være mulig å få en bedre oversikt bakover, uten 
å måtte vri hodet 90 grader hele tiden. Resultatet ble TriEye, som 
kanskje kan oversettes med Trippel-øye, eller det tredje øyet.

OPPLEVELSE I BRUK:
Ved første gangs bruk kjennes speilfunksjonen uvanlig og litt 
vanskelig å bruke. Bildet man ser i speilet er relativt lite og det er 
ikke helt enkelt å finne riktig vinkel med hodet for å se bakover. 
Det er lett å tenke; – ja, artig sak, men denne blir nok liggende 
i skuffen.
Men nå har jeg brukt brillene jevnlig i over to år, og med litt 
øvelse funker brillene svært godt. TriEye er nyttig i tur- og 
pendlersyklingen, den gir et bilde av trafikken bak og er 
særlig handy ved forbikjøringer, når man skal utenom busser i 
busslommer, og andre situasjoner der en må flytte seg sideveis 
i kjørebanen. Brillene har fått ekstra aktualitet med tanke på de 

tusenvis av nesten lydløse elsparkesykler som kjører på kryss 
og tvers i bybildet. Den gir også mer trygghet i situasjoner der 
busser, trikker eller lastebiler nærmer seg bakfra. 
Hovedargumentet for å bruke slike briller er at man kun trenger 
å vri hodet litt, i stedet for 90 grader for å kunne ta denne kjappe 
sjekken bakover. Med tanke på hvor enkel oppfinnelse dette 
egentlig er, er det nesten utrolig at en slik sak ikke har kommer 
på markedet før.
Brillene fungerer best når man sitter oppreist. Jo mer foroverlent 
man er, jo mer vil skuldrene dekke for sikten bakover. Om man 
har en halvstor ryggsekk, eller en hette som flagrer, vil også de 
kunne ødelegge for sikten bakover.
Selve speilet har holdt seg klart og tydelig selv i snø, sludd og 
regn, som skyldes at speilet er skjermet av en liten boks, som 
stikker ut en halv centimeter i underkant av brilleglasset. 
I bruk har jeg også funnet ut at de er nyttige ikke bare i trafikken. 
Jeg har ofte med meg folk på sykkeltur, både på vei og i terrenget. 
Med TriEye har jeg mer kontroll på hvor langt bak turfølget er, og 
kan lettere tilpasse riktig fart og avstand uten å måtte snu meg. 
Jeg har også hatt dem med på kajakktur, der de gir trygghet i 
forhold til motorbåter som nærmer seg bakfra.

KONKLUSJON:
Et snedig grep som gir et velkjent produkt en helt ny funksjon. 
Speilbruken krever litt tilvenning, men fungerer godt, brillene gir 
viktig ekstra sikkerhet for alle som sykler på trafikkert vei. 

BESKRIVELSE: 
Hjelm i polykarbonat, med frontskjerm og 11 luftekanaler, 
strammehjul bak. Fås i fem farger og tre størrelser. Sweet 
protection har en crash-replacement-ordning, som gir 40 % 
rabatt på kjøp av ny hjelm, om den gamle er ødelagt under et 
sykkelkrasj. 

OPPLEVELSE I BRUK:
Jeg har brukt mer penger på hjelm enn jeg liker å tenke på. Flere 
har hatt irriterende små svakheter som gjør at de blir liggende; 
spenner som ikke låser skikkelig, noen har røket plastbåndet 
som strammer hjelmen, noen mister frontskyggen, mens andre 
har hatt så dårlig passform at de har bare har vært direkte vonde 
i bruk.  
Stihjelmen Sweet Dissenter kjennes umiddelbart litt tyngre 
enn hjelmen den erstatter. Men passformen er god, noe som 
kanskje skyldes panelene som går litt ned på baksiden av hodet. 
Dissenter har også et tynt belegg med riflet gummi i båndet som 
går langs tinningen, som utvilsomt gir et bedre grep. Hjelmen 
er brukt på til dels lange stiturer uten at jeg har kjent at den har 
begynt å presse ubehagelig noe sted, eller i det hele tatt tenkt 
noe på at jeg har på hjelm. Noe jeg anser som et godt tegn. 
Ventilasjonskanalene er færre og virker å være mindre enn 
på de andre hjelmene jeg bruker. Har likevel ikke følt at den 

har vært for varm selv under hard sykling, noe som kanskje 
skyldes de to ganske store luftekanalene rett i front. Sweets 
ventilasjonssystem, STACC. Det står for Superficial Temporal 
Artery Cooling Channel, som skal kjøle ned tinningspulsåren, 
men samtidig beskytte de mest sårbare delene av hodet. 
Noe som drar opp inntrykket av hjelmen er utformingen av 
spennen ved punktet der hakeremmen på siden av hodet deler 
remmene i to, på hver side av øret. Denne spennen har på andre 
hjelmer en tendens til å skli nedover og gjøre hjelmen dårligere 
festet. Her holder den seg helt på plass, en veldig fin detalj. 
Kanalene bak på hjelmen er utformet på en måte som gjør at 
man lett kan feste en liten rød LED-lykt med strikk eller strips 
her, noe jeg pleier å gjøre gjennom høst- og vintersesongen. 
Hjelmen virker solid og har en stropp som kan justeres opp og 
ned, strammingen reguleres med et hjul på baksiden. Om man 
skal pirke på noe, så er dette hjulet ganske lite, og ikke lett å 
bruke med langfingrede hansker.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Sweet Dissenter virker å være en gjennomtenkt hjelm med flere 
detaljer som trekker opp inntrykket. Den er ikke blant de letteste, 
men kjennes trygg, solid og ikke minst svært komfortabel i bruk. 
Til prisen må det også kalles et bra kjøp.

TRIEYE 
– SYKKELBRILLE MED UNIK SPEILFUNKSJON

SWEET DISSENTER STIHJELM 
– BEHAGELIG HJELM MED FINE DETALJER
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PRIS: 1.199.- 
VEKT: 352 GRAM
BRUKT: CA. 50 STITURER + PENDLERSYKLING
MER INFO: WWW.SWEETPROTECTION.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

PRIS: 89 DOLLAR, INKLUDERT FRAKT
VEKT: 34 GRAM
BRUKT: SYKKELPENDLING OG TURSYKLING
MER INFO: WWW.TRIEYE.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

Friluftsliv_052021_innmat.indd   81Friluftsliv_052021_innmat.indd   81 29/10/2021   08:3629/10/2021   08:36



82    FRILUFTSLIV 2021  -  5 

UTSTYR  TEST

BESKRIVELSE:
To-lags fleece i polyester/ull. Vaskes på 30 grader på 
ullprogram. Hette, liten brystlomme og tommelhull. 
Fås i størrelser small til xxl. Fås i damemodell.

OPPLEVELSE I BRUK:
Det er ikke umiddelbart lett å plassere bruksområdet 
til dette plagget fra Heldre. Det er ikke en typisk 
fleece, heller ingen genser, kanskje man bare kan 
kalle det en ullhettejakke? Stoffet er relativt tynt, men 
såpass tettvevd at jakka gir en viss beskyttelse mot 
vind. Det er ikke et teknisk plagg med snorer eller 
reguleringsmuligheter, men jeg har erfart at Heldre 
Reverso har flere bruksområder for den turglade.
Den er i første omgang kanskje aktuell som 
ytterplagg på vandring på litt hustrige dager, noe 
som ikke er sjelden på fjellet. Hetta luner litt mot 
vind, og når man drar glidelåsen i halsen helt opp 
sitter hetta såpass godt at den kan erstatte en tynn 
lue. Reverso kan også være det varme plagget man 
tar på seg ved pauser, eller i camp på kvelden etter 
en dag utendørs. Tommelhullene trekker ermene 
over håndleddene og halve håndflaten, en liten 
men verdifull detalj om man er i ferd med å begynne 
å fryse. Brystlomma rommer ikke mye, men får 
plass til for eksempel et nøkkelknippe, kredittkort, 
munnbind, etc. Som mellomlag under skallplagg 
kan jakka brukes hele året, til lavintensive aktiviteter. 
I motsetning til en vanlig fleece, har Reverso et 
ganske kroppsnært snitt, og vil ta mindre plass i 
sekken. Ulla gjør også at den kan brukes lenge før 
den begynner å lukte. Reverso er såpass varm at 
den er mindre egnet til aktiviteter når temperaturen 
er over 20 grader. Jakka er brukt mer enn et år, og 
viser ikke mer tegn til slitasje enn litt nupping på 
ermene. 

PRIS: 500.-
VEKT: 362 GRAM

BRUKT: VANDRING, TURSYKLING OG 
HVERDAGSBRUK

MER INFO: SPORTOUTLET.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD

HELDRE 
REVERSO 
TO-LAGS 
HOODIE

Mange vil nok primært tenke på dette som et 
turplagg, men fargen på herremodellen, en litt 
diskret blåfarge, sammen med snittet, gjør jakka 
i mine øyne såpass stilig at det gjerne kan brukes 
også til hverdags. Heldre Reverso har blitt et av mine 
favorittplagg.

OPPSUMMERING/ANBEFALING
Stilig og behagelig plagg med bruksområde både til 
diverse turer, men også til hverdags.
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TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut medio desember

Vi gir deg et EKSTRA STORT 
VINTERNUMMER for å markere 
vårt 25. årsjubileum. 

Vi setter fokus på SIKKERHET 
PÅ VINTERTURER, og gir deg de 
beste tipsene og rådene for 
hvordan du kan ha det godt på 
lange skiturer med pulk og telt.

Vil du ha dette vinternummeret 
rett i postkassa di? Se www.
friluftsliv.no for godt tilbud på 
abonnement.
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www.fjallraven.no

Høykvalitets dun, 100 % sporbar og etisk 
produsert. Veier lite og er lett å pakke 
sammen.

FJÄLLRÄVEN DUN

Varm og bærekraftig

Fjällräven Expedition-serien
Føl deg aldri kald igjen

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. Som et resultat laget han en av de varmeste jakkene 
noensinne – Expedition Down Jacket.

Expedition-serien er en serie med funksjonelle vinterjakker som 
er direkte etterkommere av den ikoniske jakken fra 1974. Vi er 
tro mot de originale prinsippene for design, bruker resirkulert 
nylon og sporbar dun. Alt med tanke på å holde deg varm på 
alle vinterens eventyr. Vi sees der ute.
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PÅ  TUR MED 
GAPAHUK 

MONSTERØRRET 
PÅ KROKEN

TOPPTUR I 
JOTUNHEIMEN

VIA FERRATA 
FJELLKLATRING

FOTOGALLERIET: 
FLOTTE HØSTBILDER

PAKKELISTE FOR 
LANG HØSTTUR

FAKTA OM:
FUGLENE HEGRE 

OG NØTTESKRIKE

FISKEN HÅGJEL

TENNINE HIKE GTX
KJØPER DU HOS ANTON SPORT OG 
SPORTSNETT
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