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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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Muskel- og leddsmerter?
Perozin™ er sammensatt for å lindre smerter ved hjelp av kryoterapi (kuldebehandling).
Produktet er CE-registrert som medisinsk utstyr. Perozin™ inneholder en blanding
av denaturert alkohol, vann og mentol som gir en kraftig kjølende effekt ved at
stoffene bruker varme fra kroppen for å fordampe fra huden. Dette gir effektiv og
rask smertelindring. Perozin™ brukes ved muskel- og/eller leddsmerter i ankler, knær,
hofte, rygg, nakke, albuer og skuldre. Prøv den også ved tunge ben, rastløse ben,
muskelstrekk, stivhet i muskulatur og treningsrelaterte smerter. Finnes i 100 ml tube.

Ønsker du å bestille?

Kjøpes på www.behealthy.no eller ta kontakt på: info@behealthy.no eller
på tlf.: 41 26 49 64
Tilbudsperiode: 10. desember til 24. desember – 21

Produktet
selges hos:
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Markedsføres i Norge av:

Tokay AS - info@tokay.no
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BJØRN A. ESAISSEN

Vi kan vel bare slå det fast med en gang: Det er ikke
farlig å være på tur. Tvert imot, det er langt farligere å
bare være hjemme.
Et amerikansk tidsskrift beregnet at kun en av 1 556
757 skiturer ender med døden. De aller fleste av oss
er helt sikkert villige til å ta den sjansen? Bilturen til
parkeringsplassen ved skiløypa er nok farligere.

– 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

Det oppstår uforutsette hendelser. Spesielt på
senvinteren og rundt påsketider, da ekstra mange er
på skitur. Lete- og redningsaksjoner er vanlig på den
årstiden. Foruten selvfølgeligheter som at bekledning,
utrustning og erfaring spiller en rolle for om den
ettersøkte blir funnet i live, spiller også psykisk og
fysisk form inn. Mulighetene for at en uforutsett
hendelse skal ende bra avhenger av de forberedelser
som er gjort forut for turen, og de valg som tas når
uhellet er ute. Dette er et stort og komplekst tema,
og folk har forskjellige personlige forutsetninger for
å handle riktig. I denne utgaven av bladet har vi satt
fokus på “risiko og sikkerhet på vinterturer.”

Ansvarlig redaktør
Bjørn Andreas Esaissen
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– Jeg befinner meg ofte i
bratt terreng, og har vært
guide for DNT på bre- og
toppturer. Har lang erfaring
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og tinderangling. Har
gjennomført en rekke turer
til de høyeste toppene i de
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Da har du en
tidsbegrenset tilgang
til www.friluftsliv.no til
neste nummer er i salg.
For denne utgave er
koden “0912” Gå til
www.friluftsliv.no/fkode/
for å løse inn koden,
og logge deg inn. Du
har tilgang til søkbare
artikler fom nr 1-2018.
God fornøyelse!

NO - 4660

NEMERKE
VA

T

Med denne vinterutgaven av magasinet avslutter vi vår
25. årgang. Takk til alle dere lesere som finner glede
og verdi av å følge oss. Velkommen til alle dere nye
lesere som i 2021 har blitt abonnenter. Husk at alle
abonnenter har gratis adgang til alle våre magasiner
siden 2018 på www.friluftsliv.no.
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SMISKARET 1 A, 7563 MALVIK – NORGE
TELEFON: 924 47 645
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Likevel...turlivet er forbundet med en viss risiko. Uhell
og skader kan skje selv på de korte dagsturene. Men er
friluftsliv helt uten risiko fortsatt interessant? I et stadig
mer gjennomregulert og overbeskyttende samfunn
føler mange det som en befrielse å få prøve seg på en
arena hvor en må ta egne valg, og hvor naturen raskt og
blindt gir beskjed dersom man ikke har gjort leksa si.
Når vi er ute på tur vil vi ofte være i situasjoner med
stor egenkontroll. Da er det viktig å være klar over at
overvurdering av egne ferdigheter er både vanlig og
farlig. Om man derimot har rotet seg ut på usikker
is eller inn i skredfarlig terreng, vil man være i en
situasjon uten full kontroll på risikoen.

VARMEBÅL UNDER
DANSENDE NORDLYS
EN SEN JANUARNATT.
BILDET ER TATT
I NORDMARKA I
TRONDHEIM RETT VED
GRENSEN TIL SELBU
KOMMUNE.

BJØRN ANDREAS
ESAISSEN

S

RISIKO OG
SIKKERHET

Hvor:
TELTLEIR OG

Trykksak
2041 0652

FRILUFTSLIV produseres og distribueres med
størst mulig hensyn til miljøet. FRILUFTSLIV
kan resirkuleres 100% også når det er plastpakket.

ABONNERE? SEND EN MAIL TIL:
ABO@FRILUFTSLIV.NO
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Opplevelser er best sammen!

Norges STØRSTE

MØTEPLASS for turglade mennesker
PÅ NETT OG MOBIL

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp
ved å søke etter «Turvenn» i App Store eller Google Play.
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Dominator NIS er toppmodellen av
turskøyter fra Lundhags. De er laget for
alle typer is. Skøytene kommer klar til
bruk med Rottefella‑binding og justerbart
balansepunkt. Topp kvalitet!

2453,–

Foto: Brav Norway AS

Trugepakken fra Atlas gjør dårlig
snø morsommere. Helium Trail Kit
inneholder truger, teleskopstaver
og en solid beskyttelsespose.

2114,–

Speidersport.no
Superlett dospade er spesiallaget
for å grave en helt perfekt dogrop.
Og vekten på kun 16,9 gram
er så minimal at selv en
gramjeger blir imponert.

253,–

Barryvox-søkepakke er en sikkerhetspakke
fra Mammut med skredsøker, snøspade
og søkestang. Ta skredkurs og ta vare!
Hurra! Nå er gavekort
tilbake i nettbutikken.

Arbeidsfil annonse Friluftsliv #6 2021.indd 1
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LYS-REGLER TIL FJELLS
Norges største
hyttekommuner går til kamp
mot lysforurensing etter klager
fra flere hytteeiere. Ringsaker
kommune innfører for første
gang regler for å hindre
lysforurensing i hytteområder.
Blant reglene skal det være
færrest mulig utendørs
lyskilder og maksimalt tre
lyspunkter per eiendom.
Utelys skal også begrenses til
inngangspartiet, og det skal
ikke være belysning av veg
eller parkeringsplass. Lys skal
være avslått når eiendommen
ikke er i bruk.
Begrunnelsen er at folk ønsker
å se nattehimmelen, og at
lysene kan påvirke dyrelivet.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

600 MILLIONER FÆRRE FUGLER PÅ 40 ÅR

ITALIENERE PÅ TJUVJAKT I NORGE

Birdlife International melder om en ny studie som
viser at populasjonen av fugler i EU-landene er
redusert med nesten en femdel fra 1980 til 2017.

Den 29. oktober ble tre italienere stoppet i Kristiansand med 2.027
nedfryste troster som de hadde drept her i landet. I beslaget var
det flest rødvingetroster, men også måltroster og 31 svarttroster.

Spurvene er særlig hardt rammet, med en
reduksjon på 247 millioner fugler i de 27 EUlandene, sammenlignet med antallet i 1980.

Økokrim fikk først tips fra publikum om italienerne og koordinerte
en aksjon sammen med politiet, Statens naturoppsyn og
Tolletaten.

Det antas at endringene i landbruket er en av
hovedårsakene til dette, men mangel på mat,
fuglemalaria og luftforurensing kan også være
forhold som spiller inn.

Italienerne ble ilagt et forelegg på 15.000 kroner hver, som ble
vedtatt av samtlige.
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Påtaleansvarlig uttaler at den type ulovlig jakt er alvorlig, og at det
er viktig at publikum gir varsel om slike saker.
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HODELYKT 400 lumen

HIKEBEAM 400 lumen

HODELYKT 1000 lumen

BRED BELYSNING FRA FØTTENE OG LANGT FRAM!

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

Info og nettbutikk på:

beltlamp.com
HIKEBEAM

HODELYKT
6 - 2021 FRILUFTSLIV
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GAMMELNORSK SPÆLSAU
REDDER KULTURLANDSKAPET
For tjue år siden var rasen Gammelnorsk
spælsau nær ved å bli utryddet. I dag er
rasen Norges tredje største.
Både kjøtt og skinn er blitt svært
populært, men det er rasens mange
gode andre egenskaper som gjør at flere
satser på den. Rasen er flink til å forsvare
seg mot rovdyr, og flokken danner en
forsvarsmur om farer truer.
Sauene er meget effektive i vedlikehold
av kulturlandskap, og jafser i seg både
lauv, lyng og bark. Intelligent, hardfør og
nøysom, er andre egenskaper ved rasen.

VARSOM.NO OG REGOBS.NO REDDER LIV
Tjenesten varsom.no ble etablert i 2013, og målet med
tjenesten er at ingen skal miste livet i snøskred i Norge.
Hver vinter jobber 100 observatører med å rapportere
observasjoner, og i skisesongen utarbeides daglig
skredvarsler for 22 regioner. Ukentlig besøker opptil
30.000 nettsiden, der det daglig rapporteres detaljerte
varsler og regionale ferdselsråd.
Ca. 100 observatører jobber for skredvarslingen varsom.
no med å registrere forhold.

FOTO: STEINAR VÆGE

I tillegg til observatørkorpset kan alle andre også bidra
med å registrere forhold i nettsiden regobs. I fjor ble det
lagt inn nesten 19.000 registreringer i regobs-systemet.

FOTO: STEINAR VÆGE

HER I LANDET REGNES 2.355 ARTER SOM TRUET
Miljødirektoratets miljøstatus viser at vi har 45.000
registrerte arter i faunaen i Norge. Trolig finnes det
om lag 60.000 arter, da en regner med at det finnes
uregistrerte arter.
I 2015 ble kunnskapen om arter i Norge gjennomgått,
og publisert i rapporten ”Kunnskapsstatus for
artsmangfoldet i Norge”. Da ble det konkludert med
at det er påvist omtrent 43.500 arter i Norge. Siden
har flere arter kommet til, blant annet gjennom
Artsprosjektet, og vi kjenner i dag til omtrent 45.000
arter.
Miljøforvaltningen har fokus på arter som norske
myndigheter har et spesielt ansvar for å følge opp.
12
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Leveldåsen er et lite hytteområdet i Ål i Hallingdal.
Leveldåsen
er et lite
hytteområdet
i Ålsnaufjellet
i Hallingdal.
Hyttetomtene
i Leveldåsen
ligger
helt inn mot
med Reineskarvet og Lauvdalsbrea
Hyttetomtene
i Leveldåsen
ligger
helt innog
mot
med Reineskarvet og Lauvdalsbrea
som markerte
topper. Alle
tomtene ligger
solvendt
harsnaufjellet
utsikt til Hallingskarvet.
som markerte
topper.
tomtene
Hallingskarvet.
Tomtene varierer
i størrelse,
fra Alle
1,1 til
2,3 mål,ligger
her ersolvendt
det satt og
av har
godtutsikt
med til
plass.
Tomtene varierer i størrelse, fra 1,1 til 2,3 mål, her er det satt av godt med plass.
Om sommeren strekker turstiene seg innover fjellet fra Leveldåsen, her ligger toppturene nært
Leveldåsen
ersommeren
et lite hytteområdet
i Ål i Hallingdal.
Om
strekker strekker
turstiene
segmot
innover
fra Leveldåsen,og
her
ligger
nært
og tett på.Velpreparerte
skiløyper
seg
vest fjellet
og Bergsjøområdet,
mot
øst itoppturene
retning
Hyttetomtene
i
Leveldåsen
ligger
helt
mot
snaufjellet
med
Reineskarvet
og Lauvdalsbrea
tett på.Velpreparerte
strekker
seg mot
vest
og Bergsjøområdet,
og mot øst i retning
Liatoppenog
skisenter
og Hemsedal.skiløyper
Her inn
er det
fantastiske
turmuligheter,
med gode
løyper
som
markerte
topper.
tomtene
ligger
solvendt
og har
utsikt
tilturmuligheter,
Hallingskarvet.
Liatoppen
skisenter
og Hemsedal.
Her er det
fantastiske
med gode løyper
i varierende
terreng
påAlle
snaufjellet,
eller
i fjellbjørkeskogen
en uværsdag.
Tomtene
varierer
i
størrelse,
fra
1,1
til
2,3
mål,
her
er
det
satt
av
godt
med
plass. som mål.
i
varierende
terreng
på
snaufjellet,
eller
i
fjellbjørkeskogen
en
uværsdag.
Den beste turen er kanskje likevel den du tar utenfor løypene, med Reineskarvet
Den
turen
er kanskje
tar utenfor løypene, med Reineskarvet som mål.
Leveldåsen
byrbeste
på ekte
snaufjell.
Omlikevel
du vil, den
helt du
til vestlandet.
Om sommeren strekker turstiene seg innover fjellet fra Leveldåsen, her ligger toppturene nært
Leveldåsen byr på ekte snaufjell. Om du vil, helt til vestlandet.
og
tett på.Velpreparerte
skiløyper
seg mot vest og Bergsjøområdet, og mot øst i retning
Oppfyll
draumen i Leveldåsen
- eitstrekker
lite hytteområde.
LiatoppenOppfyll
skisenter
og
Hemsedal.
Her
er
det
fantastiske
turmuligheter, med gode løyper
draumen i Leveldåsen - eit lite
hytteområde.
iKONTAKT
varierende terreng på snaufjellet, eller i fjellbjørkeskogen en uværsdag.
Den
besteKONTAKT
turen
er917
kanskje
likevel
den du tar utenfor
med Reineskarvet
somoto@hrprosjekt.no
mål.
Nils Medgard,
Tel:
06 222,
medga@online.no
| Oleløypene,
Tor Oleivsgard,
Tel: 913 37 380,
Leveldåsen
byr
på ekte snaufjell.
dumedga@online.no
vil, helt til vestlandet.
Nils
Medgard,
Tel: 917 06Om
222,
| Ole Tor Oleivsgard, Tel: 913 37 380, oto@hrprosjekt.no
Finnkode:
80733799
Finnkode: 80733799
Oppfyll draumen i Leveldåsen - eit lite hytteområde.

VELKOMMEN TIL VISNING PÅ FJELLET

KONTAKT
Hyttetomter
til kr.
kr. 2.500.000,2.900.000,Hyttetomtermed
medgod
godplass
plassfra
frakr.
kr.1.100.000,890.000,- til
Nils Medgard, Tel: 917 06 222, medga@online.no | Ole Tor Oleivsgard, Tel: 913 37 380, oto@hrprosjekt.no
Hyttetomterwww.leveldaasen.no
med god plass fra kr. 890.000,- til kr. 2.500.000,www.leveldaasen.no
Finnkode: 80733799

www.leveldaasen.no
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DEN ULTIMATE
TURKAMERATEN
SIDEN 1904
Thermos® produserer noen av verdens
best isolerende termoser og termokrus
til både mat og drikke, og har alltid satt
innovasjon og kvalitet høyt siden de startet i 1904. Enten du er på topptur, fisketur,
skitur, eller på stranden, er Thermos®
alltid et sikkert valg. Med Thermos® er
du garantert varm eller kald drikke på
store og små opplevelser.
Høstens nyhet er den lekre fargen
Army Green som fås i fem
forskjellige modeller.
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

FRILUFT
v

RISIKO OG SIKKERHET S.16 | VINTERTELTING S.36 | PAKKELISTE S.42 | VINTERPADLING S.44
SYKLING OM VINTEREN S.50 | PÅ ISEN MED SKØYTER S.56 | SKITUR S.66 | FOTOGALLERIET S.72

VINTERTURER

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: BENTE RISAN

Svært ofte hører vi i forbindelse med
leteaksjoner at den savnede er fjellvant.
Det hjelper ikke stort om en ikke bruker
den kunnskap og erfaring som en
gjennom et aktivt friluftsliv har tilegnet
seg. Det er nok en tendens til å mene at
ulykker er noe som hender andre, og ikke
en selv. Noe som kan føre til en vel slapp
holdning til temaet. Virkeligheten er heller
slik at ulykker kan hende hvem som helst
som driver med friluftsliv. De som har
blitt rammet av ulykker kan underskrive
på det. Mulighetene for at en uforutsett
hendelse skal ende bra avhenger av de
forberedelser som er gjort forut for turen,
og de valg som blir tatt når uhellet er ute.
Den mentale styrken vil blant annet
være avhengig av den enkeltes erfaring.
Den beste måten å forberede seg på en
nødsituasjon, er å prøve den ut under
kontrollerte forhold. Den som har prøvd å
grave en snøhule og overnattet i den, vet
at det fint går an å overleve lenge under
snøen. Derfor vil beslutningen om å grave
seg ned bli tatt, mens den som er skremt
av tanken på å grave seg ned, kanskje
vil fortsette å gå til man blir utmattet.
Overnatting i vindsekk eller improvisert
bivuakk, kan også være verd å prøve
under ulike forhold. Man bør også teste
seg selv i bruken av kart og kompass, og
eventuelt GPS.
Uansett hvor godt rustet man er til
å takle en nødsituasjon, er det best
å opptre slik at man unngår det. Av
naturlige grunner er dette spesielt
viktig om vinteren. Risiko og sikkerhet
på vinterturer er hovedtema på de
kommende sidene.
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RISIKO OG SIKKERHET PÅ VINTERTURER

VINTERDRØMMEN: Det er bare å nyte slike
dager. Men været skifter fort på høyfjellet. En
blikkstille dag med blåhimmel og sol kan fort
endre seg til et forblåst mareritt. Her på vei opp
mot den viltre Storstyggsvånådalen på Dovrefjell.
Foto: Bjørn A. Esaissen
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RISIKO OG SIKKERHET PÅ VINTERTURER FRILUFT

ULYKKER I NORSK

FRILUFTSLIV
TEKST: STEINAR VÆGE

Der folk er i aktivitet skjer det av og til alvorlige ulykker, og
friluftsliv vil alltid innebære en viss risiko. Andre Horgen
ved Universitetet i Sørøst-Norge har utarbeidet en rapport
over dødsulykker i norsk friluftsliv i årene 2000 til 2020.
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Dessverre skjer det av og til uønskede hendelser under
utøvelse av friluftsliv. Det kan være bagatellmessige
uhell, men også alvorlige ulykker med døden til
følge. Dette skal handle om ulykker som har rammet
friluftslivet i Norge gjennom de siste tjue år.
Ulykker relatert til friluftsliv er godt stoff for media.
En kan lett få inntrykk av at friluftslivet er farligere
enn noensinne. Sannheten er at antallet dødsulykker i
norske friluftsliv har vært relativt stabilt siden år 2000.
FRILUFTSLIV I VID FORSTAND
Begrepet friluftsliv kan være vanskelig å definere,
men det tenkes her på friluftsliv i vid forstand i tråd
med NINA-definisjoner av friluftsliv, som favner
om begrepene «fritidsbruk av natur» eller «utendørs
rekreasjon».
Horgen sin rapport dokumenterer dødsulykker
under kategoriene klatring, skred, fritidsbåter, andre
aktiviteter og drukningsulykker. I denne artikkelen
legger vi vekt på ulykker med skred og samlebegrepet
andre aktiviteter samt drukning, som antas å være av
størst interesse for våre lesere.
DET HANDLER OM MENNESKESKJEBNER
Mennesker har dødd mens de drev med friluftsliv.
Da er det viktig å huske at bak tallene finner vi
menneskeskjebner og pårørende med sorg og savn.
Informasjon om hvem som forulykker og om årsakene
til ulykkene, gir kunnskap om hvordan ulykker kan
forebygges.
SKREDULYKKER
I perioden år 2000 til 2020 har antallet dødsulykker
ved skred i gjennomsnitt ligget på nesten fire
omkomne pr. år. I dette tallet er ulykker under
klatring og kjøring med snøskuter også tatt med.
Om en utelukker utenlandske statsborgere og
snøskuterførere, blir tallet omtrent tre pr. år. De fleste
som er omkommet kan betegnes som relativt erfarne i
sin kategori, og de fleste er menn.
Aldersmessig er spredningen stor, og det er egentlig
ingen aldersgruppe som utmerker seg spesielt. Nesten
70 prosent (48 omkomne) av de forulykkede har
utløst skredet selv. Terrenget var brattere enn 30
grader og skjedde på lagdelt vintersnø. I løpet av
20-årsperioden inntraff 14 av dødsulykkene ved at
toppskavler knakk under toppturer og ryggtraverser,
mens 10 av de skredtatte befant seg i utløpsområdet
for skredet. De resterende som ble tatt av skred befant
seg i terreng som var ca. 35 grader bratt.
Dette er viktige opplysninger, fordi det forteller at
ansvaret for å unngå skredulykker i hovedsak ligger på
utøveren selv. Videre at terreng brattere enn 30 grader,
samt at snølagets beskaffenhet er viktige kriterier i
forbindelse med skred. Denne kunnskapen bør være
godt kjent, men likevel skjer det altså ulykker med
18

fatalt utfall.
Av rapporten framgår det at de fleste skredulykkene
skjer under forhold med faregrad 2 og 3 på den
internasjonale skalaen for skredfare. Skredfaren har
altså ikke vært på de høyeste nivåene 4 eller 5, men
forholdsvis moderat. Når det gjelder kjønn, så er
menn i flertall. Flere av de omkomne var utenlandske
statsborgere.
Det kan også nevnes at fire av skredulykkene
skjedde i forbindelse med organisert friluftsliv, med
en ansvarlig til stede.
Enkelte år har skilt seg ut som «ulykkesår», som
årene 2009 til 2014 og vinteren 2018/19. Rapporten
nevner ingen årsakssammenheng, men det må kunne
antas å ha med snøforholdene å gjøre.
DØDSULYKKER MED KANO OG KAJAKKER
Rapporten omfatter ulykker både ved kysten, på
innsjøer og i elver. Antallet ulykker har i perioden
variert mellom 0 og 9 omkomne, med et gjennomsnitt
på 2,1 pr. år. Det er ingen alarmerende utvikling i
ulykkesstatistikken, snarere tvert imot. Den viser en
nedadgående trend med 1 omkommet i 2020. Dette
til tross for at padlesporten har økt i popularitet de
senere årene. I 2004 ble antallet nordmenn som
jevnlig padlet anslått til rundt 100.000. I 2007 ble
det rapportert at kajakksalget var tredoblet på seks år.
Trenden ser ut til å ha fortsatt, og sommeren 2020 var
det rekordmange deltagere på Norges Padleforbund
sine kurs.
Rapporten skiller mellom ulykker med kanoer og
ulykker med hav-, tur- og elvekajakker.
KANOER
I perioden har til sammen 25 omkommet i ulykker
med kano, med en variasjon på mellom 0 og 6 pr.
år. Gjennomsnittet for perioden er i overkant av
1 omkommet pr. år. Tre danske statsborgere som
omkom i vannet Rogen nær Femundsmarka i 2015
er ikke tatt med da ulykken skjedde på svensk side av
grensen.
Knapt halvparten av ulykkene skjedde på flatt vann
på innsjø, fjord eller skjærgård. Den andre halvparten
karakteriseres som elv eller strømmende vann. Flere
av de omkomne var utenlandske statsborgere.
Dødsulykkene har naturlig nok skjedd ved at
kanoen har veltet. En medvirkende årsak er nedkjøling
i kaldt vatn, noe som har medført drukning. I noen av
tilfellene har det manglet redningsvest.
Det er viktig å merke seg at alle de forulykkede
danskene som er nevnt ovenfor hadde redningsvest.
Det antas at de rett og slett døde av nedkjøling, fordi
veltet skjedde for langt fra land.
I perioden var det to dødsulykker der kanoen ble
tatt av dragsuget fra en demning, mens to havnet
utfor fossefall.
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PADLING: Vær ekstra
varsom i kano/kajakk når
temperaturen vannet er
lav. Nedkjøling med døden
til følge går veldig fort.
Foto: Steinar Væge

HAV-, TUR- OG ELVEKAJAKKER
For denne kategorien har det i perioden variert
mellom 0 og 3 omkomne pr. år, med et gjennomsnitt
på litt i overkant av 1 pr. år. Her er menn kraftig
overrepresentert, og aldersgruppen 50+ ser ut til å
være særlig utsatt. Så vidt man vet har ingen kvinner
omkommet under elvepadling i Norge, mens en
kvinne har forulykket under hav-/turkajakk. Det kan
nevnes at utenlandske statsborgere er i flertall når det
gjelder ulykker med elvekajakk. Noen er blitt sittende

fast i stryk, mens noen fikk slag mot hodet under velt.
Som for kano kan det slås fast at dødsulykker i
denne kategorien skyldes velt et stykke fra land, som
medfører opphold i kaldt vatn. Det kan synes som at
en fellesnevner for ulykkene er padlere (menn) som
har lagt ut på langtur alene.
Fem av dødsulykkene skjedde i forbindelse med
organisert /naturbasert friluftsliv, med en ansvarlig til
stede.
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UNDER VANN:
Utenlandske statsborgere
er i flertall når det gjelder
ulykker med elvekajakker.
Foto: Steinar Væge
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DRUKNINGSULYKKER
I perioden 2000 til 2020 druknet det til sammen 1998
mennesker, fordelt på ca. 80 prosent menn og ca. 20
prosent kvinner. Det druknet altså i gjennomsnitt ca.
100 personer pr. år. Antallet er svakt nedadgående.
Dette er altså totale tall, uavhengig av kategori.
Om en ser på ulykker kun relatert til friluftsliv
(definisjonen kan være vanskelig), så er tallet for
ulykker ca. 64 pr. år. Flest ulykker skjedde under bruk
av fritidsbåter (ca. 47 prosent). Tallene er hentet fra
Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp som fører
statistikk over dette.
Antallet burde vært likt fordelt mellom kjønnene.
Når det ikke er det, kan det være grunn til å stille
spørsmål ved hvorfor det drukner fire ganger flere
menn enn kvinner.

Tallene ovenfor gjelder alle typer drukningsulykker,
både under fritid og andre omstendigheter.
Om vi ser spesielt på drukningsulykker under bading
og fall gjennom is, så druknet det i gjennomsnitt 18
personer pr. år under bading. Antallet drukninger ved
fall gjennom is var ca. 3 personer i snitt pr. år.
ANDRE AKTIVITETER
I denne kategorien finner vi fotturvandrere, skiløpere,
jegere, sportsfiskere og syklister. Data som hittil er
presentert er hentet fra nokså sikre statistikker fra
offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Flere
andre friluftsaktiviteter omfattes imidlertid ikke av
denne type registrering, slik er opplysninger er samlet
inn så godt det lot seg gjøre på andre måter, for
eksempel ved å søke på nettet.
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FOTTUR: Vandrere er også
utsatt for dødsulykker, i
gjennomsnitt 2 – 3 pr. år.
Foto: Steinar Væge

FOTTURVANDRERE
Med grunnlag i det som kommer fram i media, kan
vi anslå at det i gjennomsnitt er omkommet 2 – 3
fotturvandrere pr. år de siste tjue år. Det dreier seg om
en del fallulykker, eller at folk ramler ut i elver og vann.
En sjelden gang omkommer vandrere også i skred.
Som et eksempel på en fallulykke, så omkom en 70
år gammel kvinne på en fottur i regi DNT Oslo og
Omegn i 2019, ved at hun skled og falt ca. syv meter
ned en skrent.
SKILØPERE
Samme problem med statistisk grunnlag har vi
for omkomne skiløpere som ikke inngår i skredstatistikken.
Det anslås at det har omkommet 1 – 2 skiløpere i
gjennomsnitt pr. år av årsaker som kulde og fall.
JEGERE
Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) har oppgitt
at det i gjennomsnitt skjer 1 dødsulykke under jakt
med våpen annethvert år. I tillegg kommer eventuelle
dødsulykker som følge av fall etc. som det ikke finnes
oversikt over.
Da det av og til også omkommer jegere i forbindelse
med skred, kan en anta at det i gjennomsnitt har
omkommet inntil 1 jeger pr. år.
SPORTSFISKERE
Fra tid til annen blir sportsfiskere tatt av strømmen i
elva og drukner, eller forulykker i elva eller vannet på
annen måte. Fall fra båt omfattes ikke her.
Det anslås at 1 – 2 sportsfiskere i gjennomsnitt har
omkommet pr. år som en følge av «fall fra land».

FISKETUR: Det gjelder å være
stille, rolig og forsiktig når man
beveger seg langs elvekanten.
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SYKLISTER
Det skjer relativt mange ulykker med syklister. De første
10-årene av 2000-tallet omkom det i gjennomsnitt
9 syklister pr. år, men flertallet antagelig av andre
grunner enn friluftrelatert aktivitet. De fleste syklister
omkom ved at de ble påkjørt av tyngre trafikanter.
Det er vanskelig å fastslå om disse skal kategoriseres
innenfor friluftsliv og utendørs rekreasjon, da mange
sykler til og fra jobb og skole. Det finnes heller ingen
statistikk over hvor mange syklister som omkommer
på sykkeltur i skog og mark.
Gjennomen skjønnsmessig vurdering beregnes her
frilufts-relaterte dødsulykker med sykkel til 1 pr. år.
OPPSUMMERING
Tallene viser at dødsulykker under det noe uklare
begrepet friluftsliv, har vært forholdsvis stabilt i 20- års
perioden. Det er ingen dramatisk, negativ utvikling
i tallene. Snarere tvert imot. Drukningsulykker
som følge av fall gjennom is er svakt nedadgående.
Fritidsbåtulykker var mer hyppige i årene før år 2000
enn i 20-årsperioden vi omhandler her. Også tallene
22

for kano og kajakk viser en svakt positiv trend, selv om
antallet utøvere har vært stigende.
En negativ trend er at det i de senere år har vært en
økning i ulykker med utenlandske skiløpere (skred) og
klatrere (fall).
Når media er så på «hugget» når det gjelder
friluftsrelaterte ulykker, så har det både en positiv og
negativ side.
Den positive siden er å bli minnet om at det gjelder å
ta hensyn til vær- og føreforhold, samt å være forberedt
i forhold til klær, utstyr og ikke minst planlegging.
Den negative siden er at folk kan bli skremt fra å
komme seg ut i naturen. Da er det viktig å huske at det
aller farligste antagelig er å holde seg hjemme.

FATBIKE: Ulykker med
sykkel i naturen skjer,
men det mangler statistisk materiale for dette.
Foto: Steinar Væge

Kilde til stoffet er en rapport utarbeidet
av Andre Horgen, og inngår i skriftserien
fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 67.
Andre Horgen er dosent (PhD), friluftsliv,
kultur og naturveiledning.
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NÅR ALARMEN
GÅR…
TEKST: STEINAR VÆGE

REDNINGEN:
Ved ulykker med
skader på fjellet
vil helikopter
ofte være det
som er mest
hensiktsmessig å
benytte.
Foto: Steinar
Væge

AKUTTMEDISINSK KOMMUNIKASJONSSENTRAL(AMK)
I Norge har vi i dag disse regionale AMK sentralene:
AMK Oslo er regional AMK for Helse Sør-Øst, AMK
Stavanger for Helse Vest, AMK St. Olav, Trondheim
for Helse Midt-Norge og AMK Tromsø for Helse
Nord. Disse sentralene skal kunne assistere andre
AMK sentraler i sin region ved større hendelser og eller
katastrofer.
AMK-sentralene er lagt til de største sykehusene.
Sentralene mottar medisinske nødmeldinger og
overvåker ambulansetransporter. AMK-sentralene
mottar meldinger over nødnummeret 113, og det er
sentralen som bestemmer hva slags hjelp det er behov
for. De fordeler meldingene mellom helsepersonell,
politi, brann- og redningsvesen o.l. De tar også stilling
til hvilken prioritet meldingene skal gis, og velger
tiltak ut ifra behovet. De gir råd og instruksjoner til
innringer, og ved utrykning gis informasjon til lege og
ambulanse.
Et viktig prinsipp for nødmeldetjenesten er at
medisinsk faglig ansvar og kontroll skal tas fra
det øyeblikket publikum melder om en situasjon.
Tjenesten skal gi en mest mulig likeverdig tilgang til
beredskapsapparatet uansett bosted. Ved å ringe 113
(eller et lokalt legevaktnummer) kan befolkningen
melde behov for øyeblikkelig hjelp.

AMBULANSEHELIKOPTRENE
Samtlige ambulansehelikoptre er bemannet med pilot,
redningsmann og anestesilege. Helikoptrene er utstyrt
med avansert medisinsk utstyr og kan ta inntil to
bårepasienter.
Ambulansehelikoptrenes viktigste oppgave er å
tilby avansert akuttmedisinsk behandling utenfor
sykehus og bringe pasienter direkte til riktig nivå i
spesialisthelsetjenesten.
Det er et nært samarbeid med redningstjenesten,
og ambulansehelikoptrene benyttes ofte av hovedredningssentralene til enklere søk- og redningsoppdrag.
RØDE KORS HJELPEKORPS
Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren
innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset
rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.
Røde Kors Hjelpekorps blir kalt ut av politiet når
noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer.
Hver dag, hele året er ett eller flere hjelpekorps i
aktivitet for å hjelpe mennesker.
RKH er Norges største frivillige hjelpeorganisasjon
med over 300 lokale hjelpekorps over hele landet.
Hjelpekorpsene har om lag 15.000 medlemmer,
hvorav 5.000 er aktive medlemmer.
Med lokalkjennskap til områdene de operere i,
har hjelpekorpsene særlige forutsetninger for å løse
oppdragene.
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VIND: Det er alvor på fjellet når
det blåser opp til kuling. Den tynne
bjørkeskogen gir ikke mye ly for vinden.
Foto: Bjørn A. Esaissen
24
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DRAMATIKK PÅ

DOVREFJELL
TEKST: STEINAR VÆGE

Været er bra da gruppen på seks fjellvante karer
starter fra Åmotdalshytta på Dovrefjell, for å returnere
til Kongsvold Fjeldstue. Så endrer været seg, og
situasjonen blir nådeløs kritisk.
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Som medlemmer i en privat fjellsportgruppe, er alle
såkalt fjellvante og i god kondisjon. De har tilbragt
helga på Dovrefjell, slik de har gjort flere ganger før.
Været har vært strålende, og nå skal de bare returnere
hjem via Kongsvold Fjeldstue.
Da de starter fra hytta er været helt greit, og det
er aldri noen tvil om at de skal gå. Underveis øker
vinden på, slik at det til slutt blir vanskelig å holde
seg på beina. Vinden står rett imot, og til slutt er det
ingen framdrift lenger. De forstår at de må forsøke en
nødbivuakk. Velutstyrt som de er, har de spader, men
løssnøen er blåst bort, og spadene biter ikke på det
knallharde is- og skarelaget.
VINDEN VILLE TA HELE SEKKEN
De tar av seg skia for å legge de under seg, samtidig
som de tar fram vindsekkene. Leder for gruppa på
denne turen er Per Bjørner Myrbostad som forteller:
– Vi ble alle straks opptatt med å holde ting fast.
Ryggsekkene ble fylt av snø straks vi åpnet dem.
Når vi tok av oss en vott frøs fingrene stive, og når
vi endelig greide å fikle noe opp fra ryggsekken, ville
vinden ta det. Den ville ha hele sekken, lua, brillene,
vottene, ski og staver.
Jeg kryper inn i vindsekken, men den bare blafrer
og lager mer bråk enn ly. Jeg finner ikke glidelåsen,
det er full gjennomtrekk og kaos her inne. Jeg holder
hendene inn til øret, mulig å få litt stillhet? Jeg ber
til Gud, ber mekanisk. Alvoret siger inn over meg.
Jeg kjenner på redselen, kjenner at den fanger. Og nå
kjenner jeg kulden komme. Det er alvor nå, er dette
slutten? Hva gjør jeg inne i denne sekken, her vil jeg
bare fryse i hjel.
SÅ BLÅSER VI OVERENDE IGJEN
Hos de andre i gruppen er det like kaotisk og alle fryser
forferdelig. Noen er apatiske. Et par av karene greier å
kommunisere, de forstår at redningen er å prøve å ta
seg tilbake til Åmotdalshytta. Møysommelig kommer
gruppen seg på beina og begynner å gå tilbake, med
vinden i ryggen.
– Så går vi. Vi blåser over ende flere ganger alle
sammen, men vi reiser oss igjen. Vi kommer oss i
formasjon i ei lang rekke. Når noen ramler stopper
26

SLIK TAR DU KOMPASSKURSEN:
1.Legg en av kompassets hjelpelinjer (eller
kanten av kompasset) på kartet, fra det
stedet du er, til det stedet du skal. Pass på at
kurspilen (ikke kompassnålen!) peker i den
retningen du skal. (På et speilkompass er
retningspilen på speilsiden av kompasset.)
2.Vri kompasshuset til linjene i kompasshuset
blir parallelle med kartets nord-sør-linjer
(meridianer). Kompasshusets N-merke skal
peke mot nord på kartet (dvs. opp på kartet).
3.Løft kompasset opp fra kartet, hold det
horisontalt, og roter det til nord-pilen ligger
inne i sitt avmerkede hus. Kompassets
retningspil vil nå fortelle deg hvilken retning
du skal gå i.
NB! Husk at magneter, elektronisk utstyr
(mobiltelefon), metall (kniver) og sågar
klokken din kan være med å påvirke
kompassnålen din. La ikke slike gjenstander
komme for nær kompasset.

vi og støtter oss til stavene. Så går vi igjen, i null sikt.
GPS-mannen går som nr. 2 i rekka. Når jeg snur meg
og ser bakover og teller til seks fylles ansiktet av snø og
is. Jeg sklir på snøen og ramler fordi jeg bare har skifell
på den ene skia. Vinden tok den andre da den løsnet.
En stav blir knekt når en faller i ura. Pål skriker at vi
må gå, vi kan ikke bli stående. Så blåser vi overende
igjen, og reiser oss på nytt. En annen overtar GPS-en,
en som ikke har forfrosne fingre. Retningen blir pekt
ut på nytt. Jeg går 10 skritt, så må jeg ha retningen
igjen.
Skritt for skritt går det i riktig retning, og til slutt
skimter de Åmotdalshytta og redningen.
VI SKULLE SNUDD FØR
Myrbostad forteller om hvilke tanker som dukket opp
da situasjonen begynte å bli kritisk.
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– Hva sier prosedyren nå? Prosedyren er vel å bruke
utstyret vi bærer på? Vi er jo så godt rustet! Vindsekker,
søkestaver, søkeapparat, reservelue, reservevotter,
skitupp, spader, ekstra tøy, sovepose. Hva skal vi med
alt dette i denne vinden? Når du ikke greier å kle på
deg noe? Hva skal du i en vindsekk uten nok klær?
Hva skal du med spade når det ikke er snø å grave i.
Alt er til overs!
En gang på vei oppover spurte jeg om noen ville
ha mat. Men ingen ville ha noe, bare en tok litt
sjokolade. Jeg burde sørget for tvangsspising! Det var
feil nummer en. Feil nummer to: Vi skulle snudd før.
Når noen ble blåst overende, da skulle vi ha snudd.
Feil tre: Vi skulle ikke lagt oss ned, men valgt å snu
straks. Å gå var det eneste riktige, selv om vi stadig ble
blåst over ende. Fordi at da holdt vi varmen. Vi ante
ikke at det skulle bli slik, hadde ikke tenkt tanken på
krise.

FJELLVETTREGLENE
1.Planlegg turen og meld fra hvor du går.
2.Tilpass turen etter evne og forhold.
3.Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
4.Vær forberedt på uvær og kulde, selv på
korte turer.

5.Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe
deg selv og andre.

6.Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig
terreng og usikker is.

7.Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
8.Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9.Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

HVA KUNNE VI GJORT?
- Før avgang i dårlig vær, gjennomgå prosedyre for
hvordan man går i tåke og snøstorm. Gjør avtale
om prosedyren (leder foran, en bakerst som påser
at alle er med, GPS-mannen som nr. 2 i rekka,
hold rekka, alle må forsøke å holde samme tempo,
hvis stopp gjør alle unna alt som har med stopp å
gjøre). Dette fordi kommunikasjonen blir
vanskelig i sterk vind.
- Ha peanøtter eller sjokolade i lommene (unngå å
måtte ta av sekken).
- Spis og drikk før du blir sliten eller tom; mat
forebygger det psykiske mer enn du aner.
- Leder bør kommandere tvangsspising lenge før
noen går tomme, selv om ingen synes de er sultne.
- Snu før det blir kritisk, tenk at været kan bli enda
verre.
ERFARINGER MED UTSTYR
- Stor fordel med bukse med høy rygg og seler,
fordi fall, vind og sekk lett drar opp genser og
åpner for vind og snø rett inn på ryggen.
- Vindvotter eller Gore-Tex votter duger. Hansker
duger ikke.
- Reservelue og votter, varm genser, ekstra skift
med ullundertøy. Dette hadde vi alle. Og selvsagt
anorakk eller Gore-Tex jakke med hette,
vindbukse. Jeg hadde en tynn Gore-Tex jakke,
den revnet når jeg falt i ura. Har nå kjøpt
kraftigere type til neste tur! Det har flere av oss
gjort.
- En vindsekk pr. person. Når du først trenger den
er behovet så stort at alle må ha hver sin. Vi hadde
3 sekker på 6 mann.
- Alle er ansvarlig for selv og si fra når de er redd
eller slitne.
- Sørg for å ta på varme klær når dere stopper opp,
bruk vindsekken for å skape le slik at det blir
mulig å få på klær. Hjelp hverandre. Legg dere
tett. Pass på at alle får i seg mat og drikke!
- Reservesolbriller, gjerne slalåmbriller med bånd
rundt hodet. Men erfaringen; ingen briller
dugde, de ble dekket av snø og is. Vi så best uten
briller. I den grad det var noe å se.
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SKRED: Bildet viser situasjonen
etter at skredet stanset, og før alle
er gravd fri. De største snøblokkene
veier enkeltvis flere tonn.
Foto: Privat

TATT AV
SNØSKRED
28
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TEKST: STEINAR VÆGE

Da de fire kompisene seiler nedover fjellsida sammen med
snømassene, er det slutt på moroa. Heldigvis stanser den ville
ferden mens de fremdeles bare er delvis begravd.
Søndag den 16. desember 2018 er karene i tjueåra på
vei oppover Mannfjellet i Meråker, nord i Trøndelag.
De har reist fra Trondheim hvor de for tida holder til,
for å drive med brattskikjøring i Mannfjellet. De er
forholdsvis ferske i «faget», men har en del erfaring fra
forrige sesong. Før de dro sjekket de skredvarslinga,
men den dekket ikke akkurat dette området.
Så tidlig i sesongen er det forholdsvis lite snø på
fjellet. Dagen før snødde det en god del i Meråker,
uten at de har fått det med seg. De har godt med
sikringsutstyr, slik som søkestang, spade og sender/
mottaker for skredsøker.
ET STORT FLAK SPREKKER OPP
Da de starter turen er været rolig og snøen løs, tørr
og fin. Over tregrensa tiltar vinden, og det blir
snøfokk med dårlig sikt. De får problemer med å
tolke terrenget, men dropper en planlagt matpause og
fortsetter oppover mot toppen. De kommer inn i ei
renne i terrenget, uten at de egentlig er klar over det.
En av karene, Martin, forteller:
– Da hører jeg at Arne roper noe, samtidig som det
føles som om den ene skia mi sklir. Jeg registrerer at vi
befinner oss på et stort flak som er i ferd med å sprekke
opp. Så rutsjer vi i vei nedover mot en del stein og
en liten skrent. Jeg prøver å holde meg flytende oppå
skredet, men er helt uten kontroll. Da vi rutsjer utfor
skrenten på et par meter tenker jeg, at nå er det slutt og
at vi kommer til å dø alle fire, forteller Martin.
VAR HELT HJELPELØS
Omkranset av snømassene og med mjuk landing,
unngikk de å bli skadet av steiner og skrent. Plutselig
stoppet skredet.
– Jeg satt fast til midja, mens Arne var begravd
opp til brystet. Selv om jeg satt bom fast, hadde jeg
hendene fri. Derfor kunne jeg ta fram spaden fra
sekken, som jeg gav til Erlend. Han kom seg løs med
egen hjelp og startet straks med å grave fram Arne, som
var helt hjelpeløs. Jeg hadde heller ingen mulighet til

å komme meg fri av egen hjelp, og måtte måkes fram.
Skiene mine fikk vi også opp. Arne mistet imidlertid
den ene skia mens raset var i bevegelse. Bindingen var
knekt og revet løs, noe som forteller hvilke krefter som
var virksomme i skredet. Denne skia ble liggende igjen
et eller annet sted i skredet, og vi fant den ikke igjen,
forteller Martin.
Fjerdemann, Lars, hadde vært i utkanten av skredet
og ble ikke sittende fast.
Skredet anslår de til å ha vært om lag 20 meter bredt
og 40 meter langt. De mener at det stoppet i siste
øyeblikk. Hadde det fortsatt litt lengre ville de blitt
begravd.

NOEN FAKTA OM SNØSKRED
• Snøskred kan utløses i terreng
brattere enn 30 grader, i sjeldne
tilfeller også mindre bratt enn det.
• En av fire omkommer mens skredet
er i bevegelse. Av de som overlever
første fase, dør tre av fire om de ikke
blir gravd fram innen en time. Det som
gjelder er altså kameratredning. Er du
alene er det «game over».
• Flakskred kan oppnå en fart på 80
meter i sekundet, og er som regel
umulig å kjøre ifra.
• En kubikkmeter med snø, for
eksempel ei snøblokk som er en meter
bred, en meter lang og en meter høy,
veier om lag 0,5 tonn.
• Små skred kan være svært farlig, og
flere er omkommet fordi de har søkt
til bekkedaler for å finne le, eller fordi
terrenget rundt er snøfattig.
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ISKALDT
MØTE MED

VÅRISEN
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GJENNOM ISEN: Petter Wiik holdt
på å drukne da han på vei over et
islagt vann på ski, gikk gjennom isen.
Foto: Privat

TEKST: STEINAR VÆGE

Da Petter Wiik lå og plasket med ski, staver og
en 30 kilo tung ryggsekk i råka han selv hadde
laget, var det alvor.
Petter Wiik fra Sandnes gikk alene Norge på langs
i 2014. Han var noen ørsmå marginer fra å bli borte
for godt, da råtten våris sviktet under skiene hans på
vannet Øver Uman på svensk side. Uhellet hendte da
han bestemte han seg for krysse vannet, i stedet for å
gå rundt.
Her forteller han hva som da hendte:
«Etter cirka 4 kilometer på isen kom jeg til en lang
odde som jeg måtte krysse. Etter odden lå ei bukt foran
meg som jeg måtte gå over. Da jeg kom over kollen
la jeg merke til at isen så annerledes ut her, den var
mørkere. Tanken på å returnere for å gå rundt hadde

en bitter smak, så jeg bestemte meg for å prøve. Jeg
tok av meg sekken og gikk utpå, hoppet opp og ned.
Isen kjentes solid nok ut. Jeg gikk utpå med ski og
sekk, og staket av gårde. Det gjensto cirka 100 meter
til land da jeg merket at isen begynte å sige og lage
noen knirkelyder. Jeg stoppet, gikk to meter til og
knirkelydene ble høyere. Samtidig begynte det å piple
vann opp. Det kjentes ut som at jeg gikk på et tjukt
teppe på vannoverflaten. Hjertet begynte å banke, og
jeg bestemte meg for å snu. Etter en meter skjedde det:
FAEN, jeg gikk igjennom!» Dukket under flere ganger
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TYNN IS: Når vårsola skinner på isen,
forandres krystallstrukturen i isen, og det
blir dårlig binding mellom krystallene.
Illustrasjonsfoto: Friluftsliv

Nå måtte jeg handle raskt, og passe på at panikken
ikke tok over. Som forhåndsregel hadde jeg løst
opp hofte- og bryststroppen, men strammet til
skulderstroppene. Det siste angret jeg på nå, og det
tok ikke lang tid før fingrene ble vanskelig å bruke
i forsøket på å få av sekken. Panikken tok litt over.
Skiene satt fremdeles på beina, og jeg fikk problemer
med å holde hodet over vannet. Jeg dukket under
flere ganger. Med en hånd holdt jeg meg fast i isen,
mens jeg forsøkte å ta av meg skiene med den andre.
Det var en vanskelig oppgave, så jeg ombestemte meg
og forsøkte å ta av sekken først. Etter en del fomling
lyktes heller ikke det. Jeg strakk så armen bak for å nå
nødpeilesenderen på topplokket. Med seks forskjellige
knapper var det vanskelig å vite hvilken som var SOS.
Jeg ville helst unngå knappen som sender sms til mor
og far som lyder: «Alt vel, hjertelig hilsen Petter». Tre
minutter var gått, og enda hadde jeg ikke fått til noen
ting.
BRUKTE ALBUENE
Etter mye fomling og banning fikk jeg av meg venstre
ski, litt senere også den høyre. Det føltes som en seier.
Jeg hadde nesten gitt opp å få av sekken, Armene og
fingrene fungerte dårlig. Cirka 30 meter unna lå en
liten holme. Skulle jeg overleve måtte jeg komme meg
dit. Med albuene begynte jeg å knuse meg bortover.
Ja, isen var såpass dårlig. Dette gikk sakte og krevde
mye krefter, men det ble framdrift. Jeg fikk håp om
at det kunne gå. To meter senere ble isen hard igjen
og prosessen stoppet opp. Nå var jeg virkelig kald. Jeg
lå i ro i cirka ett minutt, og aldri har så mange tanker
flydd gjennom hodet på en gang. Jeg var skikkelig sur
på meg selv, og tenkte på alle jeg var glad i. Tenkte
på hvor jævlig det kom til å bli når kreftene tok slutt.
Til og med min egen begravelse krysset tankene. For
full hals ropte jeg «hjelp» fire ganger, men visste jo at
ingen kunne høre meg. Så prøvde jeg å komme meg
opp på isen, men sekken var blitt enda tyngre.
TRYKKET PÅ SOS-KNAPPEN.
Plutselig fikk jeg høyre arm ut av sekken, så den
venstre også. På ett eller annet vis fikk jeg lempet
den halvveis opp på isen. Jeg snudde meg rundt
og fant nødpeilesenderen og fikk trykket på SOSknappen med fingre som føltes mest som klumper.
Resten av kreftene brukte jeg til å sprelle med beina,
og plutselig lå jeg på magen oppå isen. Jeg spredde
meg ut for å fordele vekten, mens jeg karret meg bort
til holmen. Jeg spydde, vet ikke hvorfor. Cirka 90
minutter etter at nødpeilesenderen ble utløst hørte
jeg helikopterlyden.
6 - 2021 FRILUFTSLIV

Friluftsliv_062021_INN.indd 33

33

02/12/2021 16:35

FRILUFT RISIKO OG SIKKERHET PÅ VINTERTURER

SÅ TYKK BØR ISEN VÆRE:
0 – 3 cm er isen uten bæreevne.
3 – 4 cm er på grensen til at man bør gå ut på isen.
4 – 5 cm har isen bæreevne om kvaliteten er god (stålis), men vær obs på at tykkelsen kan
variere.
6 cm og mer har isen god bæreevne, men en må være obs på variasjoner i tykkelsen.

UTSTYR DU BØR HA MED UTPÅ ISEN VED TUR-SKØYTING:
• Staver med pigger (is-staver).
• Ispigger som henger i ei snor rundt halsen, gjerne med ei fløyte.
• Redningsline festet lett tilgjengelig i ryggsekken.
• Ryggsekk, helst med egenskaper som flytevest (f. eks med en oppblåst vinpose i bunnen).
• Turøks for å sjekke tykkelsen på isen.

OM DU GÅR PÅ SKI:
Går du på ski over frosne tjern, trenger du nødvendigvis ikke alt utstyret som er nevnt over.
Likevel anbefales det å holde seg til løyper som er tråkket opp, der det er mulig.
Selv om det er mindre sannsynlig at en går gjennom isen med ski på, er tilfellet mye verre
hvis det først inntreffer. Å komme seg opp med ski på beina, er svært problematisk. I tillegg
har en som regel dårligere kontroll på hvordan isen er hvis du har ski på beina. Derfor
anbefales alltid å ha med en øks i ryggsekken, slik at isen kan testes underveis.

DEN FARLIGE VÅRISEN:
Når vårsola skinner på isen, forandres krystallstrukturen i isen, og det blir dårlig binding
mellom krystallene. Krystallene blir hule og fylles gradvis med vann. Den totale tykkelsen
avtar, og fargen forandres fra hvit til blågrått. Foruten fargeforandring kan en merke
sviktende bæreevne ved at isen bølger under føttene. Men da kan det allerede være for sent.
Det er veldig skummelt at isen kan bære på formiddagen etter nattekulde, men mister på
kort tid bæreevnen når temperaturen stiger.

34
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FULLUTSTYRT TOPPMODELL
– NÅ MED REKKEVIDDE OPPTIL 64 KM
MÅNEDSPRIS MED 0,99 % KAMPANJERENTE
FRA 2.690,-

Pris levert Ski. CO2 22 g/km bl. forbruk 0,10 l/mil. Utelukker enkelte andre rabatter. Gjelder kontrakter signert tom. 31.12.21. Startleie/etabl.gebyr: 78.000,-. Mndsleie: 2.690,-. Totalpris: 175.000,- vil variere med
6 - 2021 FRILUFTSLIV 35
rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde 45000 km. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.
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TELTLEIR: Komforten kommer fort selv om det er
sprengkaldt ute. Så fort du har fått satt opp teltet,
fyrt opp primusen, rigget teltet med liggeunderlag,
sovepose, klesposer, matposer og annet nødvendig
utstyr så er det bare å starte med matlagingen.
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TELTTUR I
VINTERKULDA
Tekst og foto: Bjørn A. Esaissen

Å bo i telt på vinteren er ikke så dramatisk eller kaldt som
mange vil ha det til. Med de riktige forberedelsene på plass
kan du få det meget komfortabelt og behagelig.
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1

Her finner du noen gode råd og tips som kanskje kan
gi deg den nødvendige inspirasjonen til å dra på telttur
i mørketiden.
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
med kraftig vind og regn.
I utgangspunktet spiller det ingen rolle hvor du setter
opp teltet. For inni teltet ser det likedan ut uansett.
Men noen teltplasser er finere enn andre. Det er jo
bedre å våkne, titte ut av teltluka og se en kritthvit
fjellvidde enn biler som suser rundt deg der du ligger
midt i ei rundkjøring.
TYPE TELT
Skal du på lange ski- og teltturer i vinterkulda dreier
det seg om tre ting; rutine, rutine og rutine. Gjøre
de samme, trygge tingene om att og om att. Drilling.
Øving. Bli kjent med teltet og utstyret.
38

Hvilken type telt du skal velge, avhenger av hvor du
skal på tur. Skal du telte i flere netter oppå snaufjellet,
bør du ha et skikkelig vintertelt som tåler storm og
uvær. Skal du på tur i lavlandet eller i skogen, så er
ikke kravene til type telt like store. Men teltet bør være
stort nok. På vinterturer er det mye klær og utstyr som
skal inn i teltet. To personer på tur bør minst ha et
tremannstelt.
SLIK STARTER DU
Start gjerne med oppsett av telt og overnatting hjemme
i hagen eller i et skogsområde like i nærheten Etter
noen treningsnetter blir du trygg på hvordan du trer
teltstenger, setter opp teltet og rigger deg til for natten.
Finn en flat leirplass uten kuler og humper. Tråkk
på snøen med skiene slik at du komprimerer bakken.
Bruk gjerne ski og staver til å feste teltet. Eller du kan
kjøpe lange snøplugger. Er det småbusker eller trær ved
teltet, så bruk gjerne bardunene.
Grav ei kuldegrop på ca. en halvmeter bredde i
forteltet. Det er praktisk. Der kan du sitte med beina
nedi gropa og forvarme primusen.
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2

3

Når teltet er vel oppe så tømmer du pulken for
nødvendig utstyr. Kast inn liggeunderlag (helst to stk.),
sovepose, matpose, kjøkkenpose med kokeapparat og
den vanntette pakkposen med ekstra klær. Pulken kan
stå lukket og festet utenfor teltveggen om natta.
Pakk ting som må holde seg tørt i en vanntett pose,
som fyrstikker, toalettpapir, ekstra skift ullundertøy og
sokker.
FYR MED BENSIN
Er det skikkelig kaldt, så gjelder det å være litt kjapp.
Du blir fort kald om du bruker for lang tid på å slå leir.
Skift til tørre klær. Ullundertøy og gjerne ei dunjakke.
Behold ullua og vottene på. De fleste operasjoner bør
du klare med votter på.
Fyr opp brenneren så snart du har satt opp teltet.
Gass fungerer dårlig i kulda, så du må bruke en
bensinbrenner. Forvarmingen av brenneren skal du
være særdeles forsiktig med om det skal gjøres inni
teltet. Da skal du ha kontroll og rutine på hva du holder
på med. Teltprodusentene advarer mot forvarming
inne. Forvarmingen kan du gjøre ute i kuldegropa i

Allemannsretten gir oss lov til å telte i utmark,
året rundt. Men husk at teltet ikke må plasseres
nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og
hytter, og at man har lov å la teltet stå i to
dager.

1. SNØSVÆR: Utstyr som står utenfor teltet bør sikres godt før
natta. Det kan fort bli snøvær og vind.
2. VARME: En bensinbrenner er en absolutt nødvendighet om
du skal ha det varmt og godt inni teltet.
3. KONDENS: Problemer med kondens på innsiden av
teltduken må du nesten regne med på iskalde morgener.
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1

forteltet eller utenfor teltet. Men uansett… en brenner
er en absolutt nødvendighet om du skal ha det varmt
og godt inni teltet.
Når det er sprengkulde finner du ikke noe vann i
naturen. Du må smelte snø på brenneren for å få drikke.
Ta derfor med nok bensin. Beregn ca. en liter bensin
per døgn. Da bør du ha nok til matlaging, smelting av
snø og oppvarming av telt.
NATTA KOMMER
Gå på do før du kryper i posen. Drikk masse vann på
dagen og spis godt før du legger deg. Da fryser du mindre.
Putt vannflaska nedi soveposen. Blir du tørst på natta er
det godt å ha frostfritt vann i nærheten. Du må regne med
at det blir mange minusgrader inni teltet om natta.
Legg det viktigste utstyret i armlengdes avstand;
hodelykta, mobiltelefonen og kamerabatterier inni to
ullvotter.
40

Har du ikke en helt rå vintersovepose til dyre dommer,
så bruk gjerne to sommerposer. Putt den ene nedi den
andre. Det funker veldig bra; lag-på-lag-prinsippet
virker også på soveposene. En innerpose av fleece gir
også ekstra varme, i tillegg til at den beskytter soveposen
mot slitasje.
MEST UBEHAGELIG
De to aller mest ubehagelige periodene på telttur
vinterstid er: Når du skal rigge telt og slå leir for
kvelden, og når du skal opp av soveposen å rive telt i
sprengkulda om morgen. Da kan du bli kald. Så fort
du er ferdig rigget og har fått spent på deg ski og pulk,
så kommer varmen og komforten sigende etter hvert
som du er i bevegelse. Også er det bare å begynne å
tenke på neste teltplass og gjennomgang av de samme
arbeidsoppgaver; rutine, rutine og rutine.
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12 GENERELLE TIPS FOR VINTERTELTING:
• Ta noen overnattinger i nærheten av huset ditt først for å drille
oppsett av telt og bruk av utstyr. Øvelse gjør nesten mester.
• Bruk pulk. Ikke ryggsekk. Det er mye utstyr du skal trekke med deg.
• *Pakk alt av klær og sovepose i vanntette poser.
• Pakk bensinkanna inn i sikker/lukket plast, og på adskilt plass fra
matposen i pulken. Bensinlekkasje på mat gir dårlig mage… veldig
dårlig mage.
• Ikke legg våte klær og skisko nedi soveposen. Ta med ekstra sett
med tørre klær i stedet. De svette, våte og fuktige klærne legger du
bare i pulken.
• Lær deg å bruke bensinbrenner. Ikke bruk gass, men bensin.
Varme er livsviktig.
1. VINTERNATT: Det er
slett ikke skummelt og
ukomfortabelt å bo i telt på
vinteren. Det er magisk og
vakkert å bo ute under en
blinkende stjernehimmel.
2. FULLMÅNE: Å bo i telt på
vinteren er ikke så dramatisk
eller kaldt som mange vil
ha det til. Med de riktige
forberedelsene på plass kan du
få det meget komfortabelt og
behagelig.

• Ta med to stk. liggeunderlag. Igjen… varme og komfort er viktig.
• Føles det ut som du må på do? Gjør det før du kryper i posen.
Hopp ut. Ikke vent.
• Ta på deg tørre ullklær før du legger deg i soveposen.
• Spis og drikk godt før du legger deg.
• Bruk en sovepose som er tilpasset deg i lengde. Ikke for lang. Da
blir det kuldegrop i fotenden og kaldt.
• Sett teltåpningen vekk fra vindretningen og fest teltet med
snøplugger og barduner. Bruk lange snøplugger, ski- og skistaver.
Evt. stokker og trær som er i nærheten.
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PAKKELISTE FOR
LANG VINTERTUR
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det finnes ingen fasitoppskrift, men en del ting er helt nødvendig å ha med
seg. Man må hensynta terreng, værforhold, varighet på turen og hvor du
skal slå leir for natten. Denne pakkelista gjelder for lang vintertur med ski
og pulk med minimum tre overnattinger i telt. Er det flere som er sammen
på turen, er det greit å fordele en del av utstyret, som telt, teltstenger,
snøplugger, bensinflasker og brennere.
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KLÆR:
@ Ullklær; langarma, longs, ulltruse, vindtruse
@ Ekstra sett med tørt ullundertøy
@ Vindtett skalljakke og bukse
@ Dunjakke og dunsokker
@ Votter og lue ekstra
@ Mellomplagg; ullgenser eller fleecejakke
@ Ansiktsmaske, skjerf/balaklava/hals
@ Tykke ullsokker (minst to par)
@ Skisko og gamasjer
@ Leirsko
UTSTYR:
@ Fjellski med stålkanter
@ Staver med stor trinse
@ Pulk og drag
@ Telt og teltstenger
@ Spade
@ Søkestang og skredsøker
@ Liten ryggsekk (30-40 liter)
@ Feller og skismurning
@ Snøplugger
@ Vintersovepose
@ 2 stk. liggeunderlag (oppblåsbart, isopor/evt. reinskinn)
@ 3-4 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
@ 2 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, nøkler, penger
@ Vindsekk
@ Sag eller øks (om du telter i skogen og skal fyre bål)
@ Klesbørste (snøbørste)
@ Brenner, bensin og fyrstikker
@ Kjel og stekepanne
@ Tallerken, bestikk, kopp
@ Solbriller
@ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
@ Vannflaske og termos
@ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
@ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, kuldekrem, håndduk
@ Kart og kompass
@ Tau, kniv og multiverktøy
@ Sportstape, sølvteip, gnagsårplaster og førstehjelpsutstyr
@ Mini kamerastativ
@ Dokumenter og kortholder
@ Hodelykt og ekstra batterier
@ Dopapir og fyrstikker i vanntett pose
@ DNT-nøkkel (om du må søke ly i hus)
MAT:
@ Frysetørket turmat
@ Havregrøt
@ Brød og porsjonspakker med pålegg
@ Nøtteblanding med tørket frukt
@ Energibarer
@ Kaffe, te, buljong eller rett i koppen
@ Sjokolade
@ Noe sterkt og godt i glasset?
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TUSSMØRKET: I havpadling, akkurat som
i fjellet, blir marginene mindre om vinteren.
Kunnskapen må skjerpes ytterligere.
Dagene er kortere, noen ganger padler
man i tussmørket hele dagen.
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VINTERPADLING
TEKST OG FOTO: THOMAS PINDARD I NORGES PADLEFORBUND
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Stadig flere kajakkpadlere trekker frem
vinteren som en spesiell og fin årstid for
padleturer i skjærgården. Stillheten, roen og
stemningen gjør naturopplevelsen intens.
Bedre utstyr og lettere tilgjengelig kunnskap
gjør vinterturen mer tilgjengelig for flere.
For å komme i gang er det noen momenter å tenke på.
Generelt gir vinteren mindre marginer. Da gjelder det å
forberede seg godt til turen. Kanskje må man kjøpe mer
eller bedre klær? Eller bør man legge inn litt fysisk trening?
En vinterredning med mye klær og litt sjø er tyngre å
gjennomføre enn på sommeren.
HOLD DEG TØRR OG VARM
Tørrdrakt er essensielt på vinteren. Den trenger absolutt ikke
være av dyreste sort, men den må holde deg tørr. Ha nok tøy
under til at du klarer å padle på planlagt aktivitetsnivå uten å
bli altfor svett. Havner du i sjøen og er svett, blir det fortere
kaldt enn om du er tørr. Poenget med tørrdrakt forsvinner
jo om man padler seg søkk våt innenfra.
Under tørrdrakta er det best med ull eller fleece. Flere
tynne lag er bedre en få tjukke lag. Det gir fleksibilitet i
forhold til aktivitetsnivå. Vær nøye med å ta av og på lag
når mulighetene er der. Ei god vindtett overtrekksjakke som
går over tørrdrakt og vest må med. Denne kan med enkelhet
trekkes på om man får behov for mer klær under padlingen,
samtidig som den er god å ha på land.
Som kjent endrer værforholdene seg raskt om vinteren.
Uforutsett vær eller strømforhold kan føre til at padlingen
blir hardere enn planlagt og man blir svett. Veldig svett.
Dette kan fort bli kaldt hvis man bestemmer seg for å
hvile på en forblåst holme. For å få en god opplevelse på
skjærene vinterstid må ekstra ull og ei god primaloftjakke
eller liknende med i tørrpose i kajakken. Jervenduk blir
også brukt av mange på land. Jervenduken erstatter ikke
overtrekksjakka da den er vanskelig å padle med.
I prosessen med å holde seg varm er det viktig med nok
energi. Når det er kaldt bruker du mer energi enn på
varmere dager. Ta med en dugelig nistepakke og noe varmt
å drikke. Gjerne toddy. Kaffe er godt til lunsj, mens toddy
eller liknende er bedre om du er ute etter energien. Legg en
ekstra sjokolade i lomma på vesten.
Hode, hender og føtter må også ha godt utstyr. På hodet kan
det være greit å ha en tynn lue som er litt luftig under padling.
Det er da smart å ha en «surfskin scull cap» (badehette med
46

fleece inni) på kroppen som er enkel å finne frem og ta på
under padling. Er det kaldt og det blir aktivitet i vannet kan
en neoprenbalaclava være best.
Samme gjelder hendene. Det kan være varmt nok uten
hansker under vanlig padling, men behovet kan endre seg
fort. Det varmeste er padlevotter i neopren. Ulempen med
disse er at de har form som nettopp votter, og det kan bli
vanskeligere å gjøre enkle oppgaver. Her må man teste litt.
På føttene har man tykke ullsokker under sokkene på
drakta. Da må gjerne våtskoene utenpå der igjen være et par
nummer større enn sommerutgaven. I tillegg kan det være
lurt å ha fotposer i kajakken til man skal på land.
KAJAKKEN
Kajakken må være rustet til vinterpadling. Sjekk at du klarer
å få tak på dekkstauene (mange ganger er de for stramme)
og ellers bruke funksjonene som kajakken er utrustet med
også med vinterutstyr på. For eksempel varierer det hvor
enkelt det er å få ned senkekjølen eller roret med fullt utstyr
i kulda.
Hvis du liker de virkelig kalde dagene på sjøen kan wire
eller tau til ror eller senkekjøl fryse. Da bør kajakken være
manøvrerbar i røffe forhold uten disse hjelpemidlene.
Som ellers i året må havkajakken ha vanntette skott. Det kan
være lurt å sjekke om du får opp lukene vinterstid med kalde
fingre. Ikke alle modeller og løsninger fungerer like godt når
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1. FULL VINTER:
Magisk vinterstemning
på øya Tisler ytterst
i Hvalerskjærgården.
Rundt neste holme er
det åpent hav og været
er ustabilt. Viktig å legge
dårlig vær inn i planene.
2. LYS I
MØRKET: Kart og
kompasskunnskapene
må sitte her! På hodet er
Petzl-lykta og lanternen
er klar på akterdekket.
3. GLATT OG SLEIPT:
Is og slaps gjør
ilandstigningen sleip
og glatt. Like under den
mørke overflaten ligger
steiner som er minst like
sleipe. Påsydde sokker
på tørrdrakta sikrer tørre
føtter, selv om man
skulle plumpe.
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det blir kaldt. Prøv deg frem og finn noe som passer for deg,
men gjør det FØR du står og fryser på en holme.
KUNNSKAP OG FERDIGHETER
Skulle man havne i sjøen kjøper du deg tid med
tørrdrakt. Dette er ikke en overlevelsesdrakt, og selv med
overlevelsesdrakt må man plukkes opp etter en begrenset
tidsperiode. Hva kjøper man seg tid til, da? Førstelinjetiltak
vil være egen- eller kameratredning. Her må det trenes.
Bli kjent med deg selv. Hvor mye klarer du før trøttheten
kommer? Hvor mye klarer gruppa å håndtere?
Andre momenter man kan trene på er å ta på vindjakke i sjø
under padling. Alene? Ved hjelp av andre? Med en stødig
gruppe på tur kan man sette seg i flåte for å ordne små ting
48

som må utbedres undervegs. All trening må foregå i et sosialt
og kompetent fellesskap. Dette er både hyggelig og mye mer
sikkerhetsmessig forsvarlig.
Skulle alt skjære seg må man lenger ned i tiltakslista. Man
bør ha tenkt igjennom på forhånd når nødetatene kontaktes.
Husk at de må rykke ut og finne deg/gruppa før de kan hjelpe
deg/dere. Kanskje er de til og med på et annet oppdrag langt
unna? Da bør man ha lagt inn tid og overskudd til å vente
litt. Ikke vent til du er helt utkjørt med å tilkalle hjelp.
Gjør det til en øvelse i fellesskapet å gjøre seg kjent med
hvordan man arbeider i nødetatene. Sørg for eksempel for
at du vet hvor du er til enhver tid. Ringes det etter hjelp
trenger de å vite hvor du er. Ikke ideelt å tenke på det når du
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SIKKERHET: Padling vinterstid gir mye glede og mange
nye opplevelser i forbindelse med både padlingen
og kystfriluftslivet. Før du begynner med langtur i
havkajakken vinterstid, må de andre årstidene mestres.

TIPS TIL PADLETØY
• Tørrdrakt med sokker og hette.
Mange drakter har tisseluke, både
til kvinner og menn. Det reduserer
kuldeopplevelsen ved doturer på
forblåste holmer betraktelig.
• Lue (om du ikke har hette må den
være vindtett)
• Ull/fleece – på overkropp og ben
(flere tynne lag som gjør det enklere
å regulere varmen)
• Ullsokker
• Padlehansker/padlevotter
• Våtsko – finn noen med tykk såle.
Vinterskoene bør være ett til to
nummer større enn sommerskoene
for å få plass til ullsokker og sokkene
som er på tørrdrakta.
• Flytevest er selvsagt viktig for
oppdrift, men kan også regnes med
som et isolerende lag.
• Vindtett overtrekksjakke

allerede ligger i vannet og begynner å bli seriøst kald.
Ha gjerne GPS i lomma på vesten for eksakt posisjon. Andre
tekniske hjelpemidler finnes også, men de erstatter ikke
kartkompetanse og det faktum at du må vite hvor du er.
Gjør det til en rutine å kontakte kystradioen på kanal 16 med
VHF og informer dem om aktiviteten på forhånd. Da vet
noen hva dere driver med og hvilket område dere skal være
i. Har du ikke VHF er vanlig mobiltelefon bra. Kystradioen
kan nås ved å ringe 120. Bruker du mobiltelefon er det best
med «gammeldags» telefon som er vanntett med store gode
knapper som kan trykkes på med hansker. Selv om telefonen
er vanntett er det lurt å legge den i vanntett pose beregnet på
mobiltelefoner. Telefonen må være på kroppen.

SOSIALT FELLESSKAP
Læring og utvikling skjer i gode arenaer hvor fellesskapet er i
fokus. Det trenger ikke alltid være i formelle fora, men også
i vennegjengen.
I tillegg til at det er vesentlig tryggere å drive med vinterpadling
med andre, vil utbyttet være bedre for enkeltpersonens
egenferdighet. Planlegging og gjennomføring blir som regel
også bedre når man har andre å ta beslutningene sammen
med.
Mange padleklubber og miljøer har egne treninger og kurs
som tar for seg vinterpadling. Søk kompetanse og bli med i
et fellesskap i ditt nærområde.
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KLAR FOR

VINTERSYKLING!
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Det finnes en rekke gode grunner til
å sykle også i den kalde og mørke
årstiden. Helse og miljø er bare to av
dem. Viktigere er det kanskje at det
faktisk er gøy å kunne mestre snø,
hålke og kulde på to hjul.
Det er ingen tvil om at riktig utstyr er en nøkkel til
vintersykling. Her er noen tips som kan gjøre syklingen
tryggere og enklere:
Det er overrasker mange nordmenn som sier de hater
vinteren, og bruker masse energi på å irritere seg over
mørket og kulden. Kanskje det å akseptere den, og være
forberedt med skikkelig utstyr hadde gjort det enklere
å møte denne årstiden? Det har faktisk skjedd en rekke
saker på utstyrsfronten, som gjør det aktuelt for enda flere
å drive vintersykling.
En ekstra faktor akkurat nå er covid-19. Når dette
skrives, i slutten av november, er Norge og Europa på vei
inn i enda en smittebølge. Å stå trangt på en buss eller
tog frister lite for den som er bekymret for korona. Her
er sykkelen et trygt alternativ, på den er det veldig lett å
holde både en- og to-metersregelen til andre.
SYNLIGHET
Verdens beste dekk og bremser hjelper ikke, om bilistene
ikke ser deg! Synlighet er punkt nummer en for en
vintersyklist. For noen år siden kostet gode sykkellys
tusenvis av kroner. Nå får du fine små lyktesett som lades
opp via USB-kabel, og settes på sykkelen uten bruk av
verktøy, for bare noen få hundrelapper. Dette er lykter
som er sterke nok til å bli sett, men ikke så sterke at de
blender motgående trafikk. Baklykter kan festes både på
hjelm, sekk og setepinner.
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Relativt kraftige hodelykter (500 – 1000 lumen) er blitt
så små og lette at de kan brukes på hjelmen. De festes
enkelt med noen plaststrips. Pass på at de ikke kjører på
full styrke rett framover om du sykler i trafikken, da de
kan blende andre.
Reflekser, refleksbånd eller refleksvester i tillegg til
lykter, skader ikke. Nå får man også tak i ryggsekk-trekk,
og hele sykkeljakker, i reflekterende materiale. Det gjør at
man nesten blir selvlysende om man treffes av billys.
DEKK
Min erfaring gjennom mange vintre på sykkel, er at det
sjelden er virkelig glatt. Men det KAN være speilglatt, og
da er det kun pigg som hjelper. Selv om det kanskje bare
er noen få uker eller dager i året piggene er påkrevet, er
det umulig å vite akkurat hvor og når. Å ha på piggene
hele vinteren blir egentlig en rimelig forsikring.
Piggdekk har fra rundt hundre, til over fire hundre
pigger, og i kommer i de fleste dekk-dimensjoner.
Schwalbe, Nokian og Continental er blant de større
aktørene på piggdekk-markedet. Til vanlig transport/
pendlerbruk trenger du sjelden mer enn 160 pigger. Sykler
du på steder der du vet det ofte er lumske og uforutsigbare
forhold, bør du vurdere dekk med to hundre pigger eller
mer. Skal du ut på veier som ofte er helt dekket av snø,
kan det være greit med dekk med god bredde, rundt femti
millimeter for å flyte bedre på underlaget. Man kommer
ikke forbi at piggdekk er tunge (gjerne rundt en kilo pr
stk.), dyre og gir økt dekkstøy og vibrasjon. Men ved
siden av grep på is og snø har de fordelen at det skal enda
mer til før de punkterer.
PIGGDEKK MED GLIDELÅS
Synes du, som mange, at dekkskift er noe herk, kan du
sjekke ut den norskutviklede patenten ReTyre. De har
laget et grunn-dekk til sommerbruk, der egne piggdekk
på kort tid kan festes utenpå med glidelås(!). Denne
snedige løsningen gjør at hjulet ikke må tas av sykkelen.
Det er tilsvarende enkelt å ta av piggene når det er
sommersesong igjen,
Det er ellers blitt vanlig at sportsbutikker tilbyr seg å
sette på piggdekk til de som kjøper dem.
SKJERMER
Til vintersykling bør du sette på lange skjermer både
foran og bak. Det er fort grisete forhold med skitten snø
og saltsørpe, noe som kan føre til at klær og eventuelle
ryggsekk kan bli grundig skitne uten skjermer.
TREGE LÅSER
Låsen kan fryse igjen om den ikke blir smurt. Skulle du
oppleve dette er et tricks å varme opp nøkkelen med en
lighter. En måte å unngå hele problemet på er en kodelås.
KJØRESTIL
Siden vintertemperaturene og forholdene kan skifte fra
dag til dag, av og til fra time til time, bør man kjøre mer
defensivt og forsiktig, særlig i svinger. Andre steder man
52

bør ta det med ro med piggdekk, er på brostein, ved
kryssing av trikkeskinner, og på blanke steinheller.
Siden dekkene triller dårligere enn sommerdekk, og
vinterens slaps og snø gjør det tyngre å sykle, bør man
også regne litt ekstra tid på en gitt distanse.
Det er ikke alle som har dusj på arbeidsplassen, og det
er ikke fristende å starte arbeids- eller skoledagen med å
være svett. Men med litt øvelse i mange tilfelle kan sykle
akkurat så rolig at du er fortsatt er ganske fresh når du
kommer fram. Aktiv bruk av ventilasjon hjelper her.
RIKTIGE KLÆR
Passende bekledning avhenger selvfølgelig av hvor kaldt
det er, hvor hardt og langt du skal sykle, og om det er mest
nedover eller oppover på ruta. Generelt vil du ikke trenge
mye klær for vintersykling, siden kroppen produserer
en del varme. Du kommer langt med et sett med lette
skallplagg utenpå vanlig hverdagstøy. En ullbuff under
hjelmen og en i halsen/over nesa, er også deilig på kalde
dager. Ytterplagg med ventilasjons-muligheter i form av
for eksempel glidelåser under ermene, eller i siden på
bukser, gir fordeler for deg som har en kupert rute å sykle.
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1. SNØFØRE:
Piggdekkene triller
dårligere enn
sommerdekk, og
vinterens slaps og snø
gjør det tyngre å sykle,
bør man også regne
litt ekstra tid på en gitt
distanse.
2. PIGGDEKK: Å ha på
piggene hele vinteren
blir egentlig en rimelig
forsikring.
3. LYS: Baklykter kan
festes både på hjelm,
sekk og setepinner.
4. SØRPE: En vinter med
vekslende temperaturer,
slaps og saltede veier,
krever hyppig bruk av
oljeflaska/oljespray. Sjekk
kjedet jevnlig for rust,
smør det ofte.

3

4
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HENDER
Hendene er utsatt og ofte det første stedet man
begynner å fryse på sykkel. Votter er varmest, men gjør
det vanskeligere å betjene gir og bremser. Hansker gir
mye bedre kontroll – men er sjelden varme nok når
termometeret bikker under null. Hummerhanskene,
med todelt hånd-grep er en fin mellomløsning, som gjør
at du kan holde to fingre på styret, og til å bremse med.
Noen hummerhansker kommer med egen lomme på
håndbaken der man kan legge inn varmepakker.

watt som hjelper til. En ting man bør være obs på er
at rekkevidden for batteriet blir kortere jo kaldere det
er. Siden de færreste ikke drar på langtur når det er
kuldegrader, pleier ikke dette å være noe stort problem.

FØTTER
Vanlige vinterstøvler/støvletter vil ofte være varme nok
på turer på opptil ca. en halv time. Skal du sykle lengre,
eller når det er skikkelig kaldt, er fôrede og vanntette
sko-overtrekk for sykling en løsning. De kan være litt
plundrete å tre på utenpå fottøyet, så sørg for å kjøpe
dem store nok.

RUTINEN
Som med alt som er nytt; med rutine blir det enklere,
også vintersykling. Med erfaring lærer du hva du trenger
å kle på deg ved forskjellige temperaturer, hvor det kan
være særlig glatt og spesielle steder du må være forsiktig.
Min spådom er følgende; venner du deg til å sykle om
vinteren, vil du ikke synes det er noe ork, men heller
kvalitetstid, og en fin start på dagen. Se heller ikke bort
fra at du vil synes det er ekstra gøy de dagene det er tøft
vintervær, med snøfokk og kraftig vind! Da får du glede
av de kronene du har brukt på dekk og gode klær.
Og gjett hvem som virkelig er i stand til å sette pris på
de første vårtegnene og varmegradene, og er i god form
allerede før påske? Nettopp; de som har syklet gjennom
hele vinteren…

EL-SYKKEL
El-sykkelen er i ferd med å revolusjonere hverdagssykling
i Norge, og er minst like nyttig om vinteren som om
sommeren. «El-sykkel-smilet» er et kjent begrep,
de fleste synes rett og slett det er moro å sykle med
batteriassistanse. Antakeligvis vil mange oppdage at
terskelen for å tråkke seg gjennom snø og sludd blir mye
lavere, når selve syklingen blir vesentlig lettere, med 250
54

VEDLIKEHOLD
En tørr og kald vinter krever ikke mye vedlikehold. Men
en vinter med vekslende temperaturer, slaps og saltede
veier, krever hyppig bruk av oljeflaska/oljespray. Sjekk
kjedet jevnlig for rust, smør det ofte.

VINTERSYKLING:
Venner du deg til å
sykle om vinteren, vil
du ikke synes det er
noe ork, men heller
kvalitetstid, og en fin
start på dagen.
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Den mest omfattende Svalbard-guideboka.
Mer informasjon på:
www.spitsbergen-svalbard.no

FERDABILA
– til gagn for folk og natur!
Ferdabila er smidd og herda, og et
godt alternativ til tollekniv.
God å bære i beltet.

«Jeg føler at øksen
drar meg ut i naturen»
Gro Hylleseth

Gåvetips og prega navn inn i bila?
Ta kontakt med Solberg Sagbruk,
tlf. 91 91 51 10 post@solbergsagbruk.no
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ISEN
TEKST OG FOTO: FRODE VASSENDEN
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I romanen “L” fikk Erlend Loe det for seg at
Polynesia måtte være befolket av folk som kom
fra Sør-Amerika på skøyter, i en periode med
streng kulde. Teorien var basert på den vakre
syngende lyden man hører som skøyteløper. Loe
var sikker på at dersom Stillehavet frøs til så ville
sør-amerikanerne oppsøke denne lyden og til slutt
komme til Polynesia.
Det bare må være riktig!
En tur på langs av Gjevillvatnet 5. desember 2008 var
det første store fjellvannet jeg fikk oppleve. Da hadde
vi med oss noe erfaring på naturis på mindre vann
nærmere byen, men vi var ikke i nærheten av å være
forberedt på hvilken naturopplevelse som ventet oss.
Isen lå i skygge, bare opplyst av vinterhimmel og det
gule skinnet fra fjelltoppene rundt. Nede på isen var
det rimkrystaller, sprekker, bobler og råker i magiske
geometrier. Hvis vi så opp måtte nakken bøyes ganske
mye bakover for å se toppene som lå 1.000 meter
over oss. Turen tok hele dagen, og vi kom hjem med
istapper i barten og stivnede smil.
Siden den gangen har det blitt en egen hobby å a)
gå på skøyter tidligst mulig, b) gå på tynnest mulig
58

is, c) gå på flest mulig vann, d) lære å lese isen for å
unngå plumping, e) komme seg fortest mulig i tørre
klær etter et plump, og f ) gå på de vakreste stedene vi
kan finne. Vi har etterhvert lært mye om is-sikkerhet
og skøyting. Og vi har prøvd å få med oss flere ut på
glattisen, og holdt kurs om gledene og utfordringene
med ferdsel på is.
GLEDENE MED ISEN
Selve isen er vakker. Det ene er den store horisontale
flaten. Det blir litt som verdensrommet. Vi er
så små. Men også selve materialet is er vakkert.
Svart, blank og glassklar er et godt startpunkt. Så
kommer tallerkenbobletårnene, spiralsprekkene,
3-D-sprekkene, og de gjenfrosne råkene oppå der
igjen. Snøflekker som speiler blå himmel mot stålis
som speiler gule fjell. Kanskje en fisk, eller en innfrosset
frosk. Langs land er det isfosser, istapper, isflak, og
nydelige rekker av glassklare boblete istapper av vann
på vei ned i vannet. Noen bobler er fulle av metan.
De store kan man slå hull på, og tenne på gassen. Slik
kan man få ryddet opp i viltvoksende ansiktsbehåring.
Skøyteturer kan ta veldig lang tid noen ganger
Lyset er vakkert. Sesongen for is er da mange sitter
inne og klager over hvor mørkt det er. Egner fant ikke
på noe annet å si om november enn at den er mørk og
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trist og at barna må finne på moro selv. I virkeligheten
er lyset i november (og de andre ismånedene) helt
nydelig. Ikke sånn sterkt og påtrengende som i juli.
Nei, det er en nennsom fargepalett i rosa, lyseblå, lilla,
og mørkeblå morgen og kveld, og så litt blekt gult
sollys et par timer midt på dagen. Det får de ikke med
seg, de som sitter inne og finner på ting selv. De som
drar hjemmefra mens det ennå er mørkt, og befinner
seg på den store horisontale flaten med vid himmelsikt
får derimot med seg hele forestillingen, og får ladet
solcellene sine og fylt opp batteriene.
Lydene er vakre. Spesielt på kvelden, når det blir
kaldere igjen. Da trekker isen seg sammen, og det
blir spenninger i isen som utløses med et drønn. Det
er noen særegenheter med lydutbredelse i is: De lyse
tonene går raskere enn de mørke. I et drønn er det alle
mulige toner. Et drønn som høres ut som “bom” på
nært hold blir til “biiiooommm” på avstand. Det er
som når hvaler synger. Noen ganger hører du sprekka
starte i ene enden av vannet og beveger seg over til den
andre. Et slag mot isen kan utløse spenningene fra der
du står, da kan det fort glippe en liten dråpe innerst i
ullbekledningen. Men det er ufarlig. Jo mørkere smell,
jo tryggere is. Den tynne isen lager ikke lyd av seg
selv, den trenger litt hjelp fra våghalser på skarpe jern.
Den som går hører nesten ingen av sine egne lyder,
bare litt spraking. Men kompisene som står litt unna
hører en utrolig symfoni, en blanding av kyllingfjøs
og laservåpen.
Selve skøytingen er vakker, akkurat som Erlend
Loe skrev. Det å skli framover nesten uten friksjon.
Farten: det er ikke vanskelig å holde 20 km/t over
lange strekk. Lydene. Endringer i isen, humper, glatt.
Høydeskrekken som slår inn når du ser bunnen
mens du går. Istapper, sprekker, bobler. Følelsen av å
oppleve noe sjeldent. Noe av dette er like fint på ei
lita tjønn som på et stort vann. Ei lita tjønn kan til og
med være artigere, for da får du kjørt litt svinger. Men
tallmagikere som føler de må gå et rundt antall km
på en tur kan lett bli svimmel. Og det er litt kjedelig
å ikke komme noe sted. Derfor har store vann helt
klart sin sjarm, de også. Fremdriften, bevegelsen fra a
til b, det at det åpenbarer seg helt nye landskap når du
runder nes og øyer.

FARENE MED ISEN
Det gir mer drømmende nytelse å snakke om gledene
ved isen enn om farene. Men kunnskap om farene er
en forutsetning for gledene. Først når en vet at en kan
takle å gå gjennom isen så kan man nyte skjønnheten
uten forbehold. Dessverre er det slik at når du går som
førstemann på naturis så er det alltid en risiko for å
plumpe, uansett hvor tykk isen er der man starter, og
nesten uansett hvor godt man sjekker og leser isen.
Iskunnskap handler ikke bare om å unngå å bli våt, men
også å bli raskt tørr igjen hvis du skulle havne i vannet.
Uten iskunnskap blir det kanskje ikke noe tur i det hele
tatt, for den flotteste og glatteste isen ser så farlig ut.
Eller et verre utfall: Det blir tur som starter bra, men
som ender katastrofalt. Et kortfattet slagord er at det
ikke finnes trygg is, bare trygge skøyteløpere.
Hvorfor er ikke isen trygg? Det er på grunn av
variasjonene i isen. De kan oppstå fordi ulike deler av
vannet fryser til ulik tid, for eksempel fordi vanndybden
varierer eller fordi vind kan holde et område åpent mens
gammelisen ved siden av vokser seg feit. På store vann
kan vinden bryte opp deler av godisen, og så kan råka
fryse igjen. Da kan en skøyter som har hygget seg på
store områder med is som kan bære en hest plutselig
havne i tynn nyis som ikke bærer noe som helst. Tykk is
kan også tynnes inn mot land, under trær og bergvegger,
i sund, og nær bekker. Det vanligste er at overgangen
er både skarp og synlig. Den gyldne regelen er aldri å
krysse en grense før man vet hva som er på andre sida.
Og da er det ikke nok å bare se, for tynn is ser ofte ut
som tykk is. Det eneste du vet er at det er greit der du
står (siden du ikke allerede svømmer). Så vet du at på
den andre sida av grensa kan det være annerledes. Enten
er det bra eller så er det dårlig.
Et slag med ispiken, isstaven, er den kjappeste måten
å finne ut om det trygt å krysse grensa. Stikker du lett
gjennom på ett slapt slag så er det bare å snu, da er det
3 cm is eller mindre, og det bærer ikke. Trenger du to
slag er isen 5-6 cm. Det bærer, og det kan kanskje gi
deg mulighet for å krysse ei smal råk, eller komme deg
inn til land, men det gir for lite margin for å gå langt
på. Is du ikke klarer å slå gjennom kan du trygt gå på.
Alternativet til ispiken er øks, men det tar fort litt for
mye tid hvis det er mange grenser. Og alle grenser må
sjekkes.
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Men det er altså noen grenser du ikke ser, kanskje
fordi grensa er diffus, lyset er vanskelig, grensa er
snødekt eller nedrima, eller du er blitt for sløv til å
sjekke skikkelig, Da havner du fort i vannet. Men ikke
fortvil, det er bare å snu 180 grader og komme seg
opp på isen du kom fra. Ved hjelp av ispigger er du
normalt oppe i løpet av ett minutt. For unntakene
hvor det er mye tynn is å brekke av før du kommer til
bærende is så kan du slenge ei kasteline til kompisene
dine, så drar de deg opp. Eller de kan prøve å treffe deg
med sine kasteliner. Oppe på isen vrenger du av deg
på overkroppen, finner to tørre ullskjorter som ligger
øverst i en vanntett pose i sekken, og topper med en
lett regnjakke som er vind- og vanntett (beskytter mot
den våte sekken). Så henter du opp et sitteunderlag
som du kan stå på når du vrenger av deg på beina.
Etterpå ligger truse, to stillongser og en regnbukse klar
i vanntettposen. Til slutt blir det sokker som du trer en
brødpose utapå før du stikker foten i den våte skoen.
Hvis du får hjelp av kompisene til å finne frem tørre
klær fra sekken og knyte opp og igjen skoene dine så er
du på tur igjen 10 minutter etter at isen brast. Denne
idrettsgrenen heter “duathlongs”.
IS-SPANING
Det er bare undersøkelser på stedet som duger for å
avgjøre om du skal gå ut på isen, og om du skal krysse
grenser på isen. Men det finnes etterhvert en del gode
verktøy som kan støtte beslutningen om vi skal starte
kjøreturen fra byen. Det er ikke verd to timer kjøring
hvis Gjevillvatnet er helt åpent eller helt snølagt.
De enkleste hjelpemidlene er Facebook og Instagram.
Søk opp #kranglebygda og du får opp de flotteste
bilder av Gjevillvassdalen, hvor du kanskje kan
avgjøre om det er potensial for en kjøretur. Akkurat på
Gjevillvatnet funker webkameraet på Gjevillvasshytta
også godt, men Instagram er mer generelt. På
Facebook kan man spørre folk som bor nær vannet.
Men husk aldri å spørre om isen er trygg. Si heller at
du har planlagt kanotur og lurer om det er mulig nå.
Sosiale media er flotte ryktespredere, og det er lett å
plukke opp at noen har vært utpå et vann.
NVE har en tjeneste som heter iskart.no, hvor du
kan finne observasjoner av islegging, istykkelse og
skøytbarhet. Systemet er avhengig av at publikum
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legger inn slike observasjoner.
Man kan følge med været og værmeldingene. En
observasjon av at vannet var åpent etter siste snøfall
sammen med flere dager med kalde værmeldinger kan
løse ut en kjøretur.
For de mer avanserte kan satellittbilder gi
beslutningsstøtte. Optiske bilder fra Sentinel-2,
radarbilder som viser overflateruhet to ganger pr dag fra
Sentinel-1, også fint visualisert på IS-SAR-sida. NASA
Worldview gir IR-bilder som viser temperaturen på
sjøen. Artig for de som liker slikt.
Felles for alle metodene er at de trygt kan brukes for å
starte kjøreturen fra byen. Når du kommer til isen har
du hele ansvaret selv. Du kan ikke stole på et eneste
rykte eller Facebook-bilde, du må observere og sjekke
selv akkurat der du er. Det er ingen vei utenom.
VELLYKKET TUR
Slutten av 2020 og starten på 2021 var kald i
Trøndelag. Det var kommet snø i Trollheimen, men
Gevillvatnet ble observert åpent under skiturer fra
Storlidalen i romjula. Søndag 3/1 så vi den første isen
som dekket hele den vestlige delen av vannet, med
en annen iskvalitet inn mot land. Samme dag sendte
en venn et bilde av ny is i østenden. De neste dagene
var det jamt -10 til -15 grader, klar himmel og lite
vind, og på onsdagen stablet vi en liten ekspedisjon
på beina og kjørte fra Trondheim til Osen i østenden
av Gjevillvatnet. Vi kom dit kl. 9, det var -15 og
vindstilt, og hele Gjevillvassdalen var rosa. Toppene på
Blåhø og Gjevillvasskammene begynte å bli gul-rosa.
Isen var svart, og så glassklar i småbåthavna at vi så
helt ned til bunnen, til stein og trær og bildekk og alt.
Vi målte isen til 14 cm i småbåthavna, og hogg på nytt
litt utafor: 13 cm. Da begynte vi å gå. Det var mange
grenser å sjekke, mellom ulike nyanser av svart, men
til slutt følte vi at vi kunne gå fritt.
Etter en stund bestemte vi oss for å gå i land ved
idylliske Reinsbekksetra for lunsj. Da måtte vi krysse
beltet som hadde hatt annen farge på søndagen, og
det viste seg at der var isen tynnere. Innerst var den
enda tynnere. Sulten og uoppmerksom gled jeg inn
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NOEN ANDRE FINE
TURER I TRØNDELAG
I Trollheimen er det en mengde småvann som fryser
tidlig. En god strategi er å ha med skøyteutstyret på
alle turer fra oktober og utover.
Tovatna i Storlidalen er et halvstort vann som har
hatt fin skøyteis i en kort periode nesten hvert år i
det siste. Kommer snøen før barfrosten er det fint
å gå på ski oppover, på oppkjørt løype fra Storli.
Tovatna ligger i et amfi av majestetiske Storlidalsfjell:
Nonshø, Ottdalskammen, Storsalen og Kringelhø,
Det er 7 km tur fra østenden inn til demningen i
nordvest. Det er egentlig tre vann etter hverandre,
og sundene mellom vannene er vanligvis åpne. Det
er også et åpent område ved kraftverksinntaket i
sørøsthjørnet. Ofte fryser vannet først øst i det første
vannet, og ofte litt senere i vest i det første vannet.
De to andre vannene er vanligvis enda litt seinere.
Vanligvis får man ha vannet for seg selv, men ett år
traff vi åtte nederlendere som var på isturné i Norge.
De hadde kjørt bil opp skiløypa...
Skarvatnet på Oppdal har hatt flott is de siste årene.
Det er 3 km langt, og man kan kose seg hele dagen
der. Isen legger seg tidlig til å være et så stort vann, det
får relativt lite snø, og det er lite strøm. Omgivelsene
er mer hyttefelt enn villmark, men fint likevel. Det
er romslig og ordna parkering på campingplassen.
Jonsvatnet. Lille Jonsvatnet fryser alltid først, og

tiltrekker seg halve Trondheim når førstemann har
vært utpå. Lille Jonsvatnet er skjermet for vind og
bølger, og har ofte fin is overalt, men ikke alltid.
Store Jonsvatnet er litt mer bingo, og fryser gjerne
en gang mellom desember og april. Det er så stort at
vindkreftene får tak, og kan være ganske uberegnelig.
Noen år har det vært åpne områder midt i tykk fin
stålis. Andre år har det vært heldekt. Jonsvatnet
er drikkevann, og det er mange restriksjoner
på aktivitet. Derfor er det også veldig sparsom
tilrettelegging, og så godt som ingen parkering.
Leirsjøene-Skjelbreia i Bymarka. Disse vannene
ligger i et dalføre samler kaldluft fra hele Bymarka,
så de får ganske ofte fin is. Parker i Granåsen (eller
ta buss dit) og gå veien opp til demningen på Store
Leirsjø. Ta på skøyter ved demningen eller en av de
første buktene i nærheten. Gå så hele sjøen vestover
på langs, og er du heldig kan du gå et stykke oppover
elva også, men der kan det også være alt for tynt. I
så fall må du gå til fots til Lille Leirsjø, ta et nytt
skøytestrekk, og så et nytt strekk til fots opp til
Skjelbreia. De beste årene har det gått an å gå på
skøyter tvers over Skjelbreia, for å ta en tur oppom
Grønlia for en kanelbolle. Men Skjelbreia er stort
nok til å være lunefull, og mange år har det vært
åpne råker og store variasjoner.
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mot land, kun med blikk for en rykende kaffekopp,
og uten å rygge når alle strukturene i isen ble borte.

DET VAR IKKE LURT. ISEN BRAST, OG JEG
SANK NEDI.
Heldigvis var turfølget godt drillet, og med en
kollektiv innsats hvor noen hjalp meg og andre filmet,
så var jeg på isen etter ett minutt og i tørre klær etter
10 minutt. Tidsfaktoren er viktig i -15 grader. Turen
kunne fortsette som normalt etter badingen, jeg kom
fort i varmen igjen, og gikk 60 km til etterpå...
Vi kom tilbake til bilen i tretida. Himmelen i nord
var ikke lenger rosa, men lilla. Så begynte jordskyggen
å krype oppover. Det er en blå rand nederst på
himmelen, som vokser oppover etter som sola går
lenger under horisonten. Jordskyggen er et tegn
til at kuene må begynne å dra hjem fra beite, og at
skøyteløpere må finne frem hodelyktene. Det var for
fint til å dra hjem, så det ble en siste runde ut mot
Langodden for å se Gjevillvasskammene mørkne bort.
Da hadde vi ikke lenger mulighet til å lese isen, men
følte det ikke var nødvendig fordi vi gikk akkurat der
vi hadde gått flere ganger før..
Vi sov godt den natten. Kilometerne satt i lårene, og
bildene satt i hodet. Og der blir de sittende, lenge.

FAKTABOKS
Kurs om skøyting og sikkerhet: https://www.
youtube.com/watch?v=KHLT4hY2ccQ&t=1s
Mer om sikkerhet: https://varsom.no/
isskolen/?ref=mainmenu
Radarsatellittbilder: http://www.trampofoil.com/issar/
Satellittbilder: https://apps.sentinel-hub.com/
sentinel-playground/
Isobservasjoner Norge: https://iskart.no/
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SKRIMFJELL

– HERLIG SKITERRENG HELT SØR I KONGSBERG
TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

TELTLEIR: Telttur midtvinters på
Skrim kan virke kaldt og kjølig, men
suset av ekte villmark varmer.
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Skrim eller Skrimfjella som det gjerne kalles,
ligger i sin helhet i Kongsberg kommune i tidligere
Buskerud, vest for Numedalslågen, ca. 20 km sør
for bysenteret. Skrimfjella er også nær fylkesgrensa
mot både tidligere Vestfold og Telemark, så det
er særlig populært som vinterutfartsområde for
hytteeiere og dagsturister også fra disse traktene.
De viktigste innfallsportene er på østsiden av skogog fjellområdet, og Skrimfjellas høyeste punkt er
toppen Styggmann (871 moh).
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SKRIMFJELL

Det knirker i snøen da vi går ut fra
parkeringa ved Omholtseter, snaue
600 moh. Kulda har satt seg, og med
Skrimfjell i sikte ser vinterdagen herlig ut
når vi setter skiene i bevegelse mot nord.
Oppover mot Stølefjell begynner det å føyke
litt i det åpne landskapet. Men hva gjør vel
litt sur vind, når sola smiler? Skiløypa har vært
skuterkjørt før helga, så det er fast og fint å gå.
Nå er vi inne i verneområdet, og her brukes
det ikke store løypemaskiner.
1. NYSNØ:
Skiløypa mot
Styggmann
(871 moh.) er
skuterkjørt, for
dette er midt inne i
naturreservatet.
2. SKOGSTUR:
På ski inn i Skrims
eventyrskoger.

En snau time tidligere startet vi skituren fra
parkeringsplassen ved Omholtseter på Skrim.
Opp hit kommer du ved å følge skogsbilveien
som starter nede ved Passebekk i Lågendalen,
ca. 20 km sør for Kongsberg. De mange
hyttene på Skrim ligger nesten alle utenfor
de store verneområdene som strekker seg vest
for Omholtseter. Denne turen går i hovedsak
innenfor grensene til Skrim og Sauheradfjella
naturreservat.
Etter at vi har starta klyvinga oppover mot
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Stølefjell, har vi fått lagt mye av barskogen
bak oss. Den skuterkjørte skiløypa slynger
seg oppover i det herligste skiterrenget du
kan tenke deg. Du må unne deg en stopp på
toppen av Stølefjell (750 moh.) og virkelig nyte
den vakre utsikten. Store deler av Buskeruds
fjellverden kan du skue herfra, og rett vest
ser du dagens neste turmål, Styggmann,
Skrimfjellas høyeste punkt med sine 871 moh.
Ned fra Stølefjell er det fint å kjøre på ski.
Synes du det er litt for bratt i skuterløypa,
er det bare å krysse seg nedover i det åpne
terrenget på sidene. De tøffeste utforbakkene
er imidlertid i dalen som ender nede på
isen av Store Stølevann, men du kommer
deg nok helskinna ned der også. Der du får
”landkjenning” etter å ha kryssa isen på
vannet, tar du løypa til høyre. Du tar til høyre
to ganger til i de neste løypekryssene, videre
krysser du Store Kongstjern, og etter en stund
kommer noen friske utforbakker før du står
nede i Lønstøldalen. Her starter nye stigninger
opp mot turens geografiske og bokstavlige
høydepunkt, Styggmann.
Du får to kilometer med mye motbakker,
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2

STYGGMANN (871 MOH.)
Skrimfjellas høyeste punkt er
Styggmann (871 moh), vest for
Støledalen. Navnet Styggmann
viser nok at toppen ble oppfatta
som både bratt og ugjestmild i
gamle dager. Da folk flest hadde
mer enn nok med sitt daglige
strev for å overleve, gikk ingen på
topper for rekreasjonens skyld. Et
gammelt sagn forteller også at det
bodde et stygt troll her som ble
kalt Styggmann. Trollet er borte for
lengst nå, men Styggmannshytta
til DNT Tønsberg og Omegn (DNT
TO) er en spesiell attraksjon.
Steinhytta ble opprinnelig bygd
som brannvaktstue for grunneier
Treschow-Fritzøe i 1927, og i dag
leies hytta kun ut til medlemmer i
DNT TO.
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men det er vakker og vekslende natur omtrent
bak hver eneste sving i skiløypa. Derfor gjør det
ikke noe om pulsen blir høy, for du får godt betalt
for strevet. Skiløypa runder fjellet på nordsida, før
du til slutt tar avstikkeren opp til toppen mot sør.
Er det godt skiføre og fint vær, blir du neppe alene
her oppe. For toppen Styggmann og den gamle
brannvakthytta er et populært turmål for mange
skigåere på Skrim.
På toppen er det et praktfullt rundskue. Østover
ser du Stølevannet og Stølefjell i ”nærområdet”.
70

Hever du blikket en smule, og hvis lufta er klar og
fin, kan du observere båttrafikken på Oslofjorden!
Hvem skulle ha trodd det var mulig i Kongsberg
kommune? Nordover ser du mot åsene rundt
Kongsberg med Blefjell og Norefjell i bakgrunnen.
Videre rundt dukker noen av fjellene i Telemark
opp, som Lifjell og Sondalsfjella, og sørover ser
du blåne bak blåne nedover mot Vestfold og
Telemark.
På hjemturen tar du samme vei ned til Store

FRILUFTSLIV 2021 - 6

Friluftsliv_062021_INN.indd 70

02/12/2021 16:37

SKITUR: SKRIMFJELLA FRILUFT

SKRIM OG SAUHERADFJELLA
NATURRESERVAT
Reservatet er på hele 123
kvadratkilometer, og det ligger i Skien,
Midt-Telemark og Notodden kommuner
i Vestfold og Telemark fylke, samt
Kongsberg kommune i Viken fylke.
Skrim og Sauheradfjella naturreservat
ble opprettet gjennom ”frivillig vernordningen” i 2008 for å bevare et stort
og sammenhengende skogområde
med mange naturkvaliteter. Området
har regional betydning for friluftsliv,
og det er mange merkede stier og
preparerte skiløyper her. Formålet
med naturreservatet er å bevare et
stort og sammenhengende økosystem
med alt naturlig plante- og dyreliv og
naturlige prosesser i skog. Området
har gode forekomster av død ved,
og er levested for en rekke sårbare
og hensynskrevende arter. Skrim
og Sauheradfjella naturreservat har
særskilt vitenskapelig og pedagogisk
verdi på grunn av sin størrelse.
Her er det stor variasjon mellom fattige
og mer rike vegetasjonssamfunn.
Det finnes et stort mangfold av arter
knyttet til naturlig granskog, og det er
registrert noen rødlistearter som lever
i gammelskogen. Av rødlista soppog lavarter i reservatet, kan kjukene
dråpekjuke, lappekjuke, granrustkjuke
og rynkeskinn nevnes, samt lavartene
trollskjegg og huldrestry. Sistnevnte
er for øvrig ”modellen” for våre dagers
glitter på juletreet.

VAKKERT: Herlige
vinterdag på Skrim.
Bildet er tatt på
Stølefjell på Skrim.

Kongstjern, men i løypekrysset på østsida av
vannet blir det en vri. Nå skal du ta skiløypa rett
fram, og etter snaue tre kilometer står du oppe på
toppen av Fantefjell (690 moh). Deretter følges
skiløypa som går nord for Krokvannet, Fiskelaus
og Øyangen. Vest for Fjellseterfjellet er det åpent
og fint med flere myrpartier før skiløypa får en
kursendring, først øst- og deretter nordover
(på sørsida av Grønvannet). Snart er du i det
samme løypekrysset du sto i tidligere på dagen,
sør for Stulstjernet. Resten er ”plankekjøring”

tilbake igjen til parkeringsplassen. Da har du
tilbakelagt mellom 25 og 30 kilometer i et
fantastisk skiterreng.
Vær klar over at det er mange løypekryss og
mange velpreparerte skiløyper på Skrim. Derfor
kan du velge mange andre alternativer enn
denne tilbaketuren fra Styggmann, både lengre
og kortere løyper. Sjekk www.skisporet.no om
hvilke løyper som er preparert den dagen du
skal dit.
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

FULLMÅNELYS: Midnatt, men lyst som på høylys dag. En trenger ikke
hodelykt på sene kvelder som dette.
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FAKTA OM FOTOGRAF OG TEKSTFORFATTER

FOTOGALLERIET FRILUFT

BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med Hanne
Staff. To barn Fanny (2006) og
Kaja (2009). Friluftsentusiast og
naturfotograf 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 og arbeider som
daglig leder for WorldSkills Norway.
BILDEBLOGG:
WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NO

VINTERNATT
Det første store snøfallet pakket inn skogen og forvandlet landskapet til en eventyrverden
av de sjeldne. Med klarvær og kulde ble fullmåneturen på Romeriksåsen i Viken fylke en
magisk opplevelse. Det er midnatt.
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A ROOM WITH A VIEW: Fredagskveld på toppen av Rundkollen
på Romeriksåsen. Termometeret viser 20 blå og månen lyser opp
landskapet. Trafikken på riksvei 4 sees som en lysende slange langt der
nede i dalen.
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FRILUFT FOTOGALLERIET

MORGENSTEMNING: Månen henger som en kule over vakkert
vinterlandskap. Sola og kulda farger himmelen med pastell. Vakrere blir
det nesten ikke i en slik morgenstemning fra teltåpningen. En liten time
før solen kommer opp er det magisk vinterlys over snøkledd skog.
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HVIT NATT I SKOGEN: Fullmånen kaster lange, gule skygger i den
blå vinternatten. En er heldig når en får sette det første sporet innover
skogen.
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INFINITY
ALPINE JACKET

MASTERS OF INSULATION
The toughest days can be the most rewarding, so when the forecast is grim, pack the Infinity Alpine
Jacket. Pairing new GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® with ethically sourced goose down,
this windproof down jacket stands up to regular use in harsh weather.
80

FRILUFTSLIV 2021 - 6

Friluftsliv_062021_INN.indd 80

WWW.RAB.EQUIPMENT

02/12/2021 16:38

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM
v

GO’BITEN S.82 | SPISE SNØ S.84 | TURBEKLEDNING S.86 | SKI OG UTSTYR S.88 | VINDMØLLER S.90 | VINTERBÅLET S.94

RETT I GARNET

– HISTORIEN OM FISKERENS ULLKLÆR
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

I kulde, vind, regn og snø dro den norske fiskerbonden
ut på fiskefeltenes lunefulle farvann. Boken «Rett
i garnet» handler om fiskerens klær på sjøen, fra
1700-tallet og frem mot 1900-tallet.
Inspirert av disse tradisjonelle plaggene, har
Line Iversen og Margareth Sandvik laget nye
strikkeoppskrifter på gensere, jakker, luer, votter,
vester og undertøy – tilpasset kvinner og menn i vår tid.
Boka er like mye ei historiebok som ei bok med
strikkeoppskrifter. Den handler ikke bare om
strikkeplaggene, men også om folkene som brukte
plaggene. Fra å holde sau for å få ull som råstoff, til
ferdig utrusting før fisket tok til. Boka forteller om
livet til fiskerbonden og familien hans, og hvilke kår
de levde under. Historiske kilder viser oss hvilken
bekledning fiskerbonden brukte, hvem som lagde den,
hvor den ble brukt, samt import og mote i fiskerdrakter
fra utlandet.
Oppskriftene i boka er enkle, men de som ønsker nye
utfordringer, kan la seg inspirere til å sette sammen
ulike mønstre og prøve ut nye fargekombinasjoner. For
eksempel å strikke en islender i sine egne farger.
Boka er rikt illustrert med bilder av plagg som nevnt
ovenfor, fotografert i miljøet som plaggene benyttes
i. Det er så en kan kjenne duften av ramsalt sjø og ull,
mens en blar gjennom boka.
Et litt artig poeng er at folka som viser plaggene ikke er
modeller, men mannskapet på bankskøyta Storeggen
av Aalesund. Til og med skipshunden Attila har fått
være med på bildet til genseren «Spitsbergenbanken».
Om forfatterne:
Line Iversen er konservator og fagansvarlig for tekstil
i Viti (Musea på Sunnmøre). Margareth Sandvik er
professor i norsk på OsloMet – storbyuniversitetet.
Mer info:
Boken utgis av Museumsforlaget, Trondheim
www.museumsforlaget.no
post@museumsforlaget.no
Pris: 390,-
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GO’BITEN

SCOTCH EGG
TRUDEWITZELL.NO

– EN ENERGIBOMBE
TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

Jeg elsker å være ute, så om du
ikke finner meg bak kameraet,
så er jeg enten på vtur, lager
mat eller aller helst alt på en
gang. Etter at jeg utdannet meg
til fotograf i Oslo hadde jeg to
flotte år på Vestlandet, før jeg
endte opp i Trondheim. Her
jobber jeg som frilansfotograf
og journalist.
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Opprinnelsen på denne retten er ikke fra Skottland, selv
med navnet, men er visstnok fra Yorkshire i England. Og i
England er dette en populær snack som typisk er med på
en skikkelig piknik, eller man bare er litt småsulten. Scotch
egg kan spises både kald og varm, og med høyt innhold av
kalorier og proteiner, så er dette den perfekte energibombe på
en vintertur. Om du varmer de opp i stekepanna med en god
porsjon fries til, så har du et skikkelig herremåltid
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SCOTCH EGG
Kok eggene i 7,5 minutter, avkjøl de i kaldt vann og rensk de.
I mellomtiden knekker du et egg i en skål og pisker lett sammen. Kna kjøttet
godt sammen før du deler opp i 4 deler. Legg en del mellom plastfolie (både
under og over) og klem nesten helt flatt. Lag 4 slike flate emner. Ta ett egg
om gangen, rull det i melet, legg det deretter på
kjøttet, ta bort plastikken og pakk kjøttet
godt rundt egget. Pass på at det ikke
er noen sprekker. Dypp eggebollen
deretter i mel, så i pisket egg og til
slutt rull det i brødsmulene. Legg
det så på en smurt ildfast form.
Gjør dette også på den andre
eggene. Stekes i stekeovnen
på 200 grader i 20 minutter.
Eggene holder seg i
kjøleskapstemperatur.

4 egg
300 gram kjøtt, jeg brukte
rå krydret kjøttpølse (om
du ikke får tak i det så bruk
svinekjøttdeig)
tilsett 1 ts timian, 1 ts persille,
litt salt og pepper og bland
godt sammen
100 gram mel (vanlig hvetemel
eller bokhvete)
100 gram brødsmuler eller
griljermel
1 egg til pisking

SØTPOTET
FRIES
En middels stor søtpotet holder
til to porsjoner
1 søtpotet
rosmarin
salt
kokosolje
majones

Skjær opp en søtpotet
i 1 cm tykke strimler (om
du gjør dette hjemme, så
legg strimlene i en pose og
hell over 2-3 ss olivenolje). Ha godt
med kokosolje i stekepanna (slik at det
dekker hele panna og en halv cm opp på kanten)
ha oppi halvparten av strimlene og stek. Stekes
på høy varme i ca. 10 minutter, rør/rist ofte slik at
søtpotetene ikke brennes. Strø over litt rosmarin
og flaksalt. Serveres med majones.
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PENSUM SNØ

SNØSPISING: Det er trygt
å spise ren og fin snø rett
fra bakken når du er på
skitur på fjellet.

Å SPISE SNØ
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Vi har vel alle hørt dette da vi var små: «Spis
ikke snø, du kan få mark i magen.» Er det sant?
Å fortelle barn at de får mark i magen av å spise
snø er bare tull. Vi kan betrygge oss med at den
skremselspropagandaen vi ble utsatt for som barn,
og som vi utsetter våre barn for i dag, baserer seg
på en løgn.
Det er trygt å spise ren og fin snø rett fra bakken.
Men det koster kroppen mye energi å smelte snø
til vann. Spiser du betydelige mengder snø, kan
du bli nedkjølt innvendig, og du må spise enorme
mengder med snø for å få i deg en halvliter med
vann.
Er du på skitur og begynner å gå tom for vann på
drikkeflaska, så fyll gjerne flaska med ren, fin nysnø.
Rist på flaska så snøen blander seg med siste rest av
vannet. Pytt flaska innom jakka mot kroppen slik at
84

snøen smelter.
Det sier seg selv at du bør unngå å spise skitten
eller gul snø. Snø fra isbreer bør du heller ikke spise.
Isbreen inneholder alger, og fra dem kommer det
en slags gift. Algene gir deg ikke mark, men vondt
i magen. Spis heller ikke snø langs veiene, mest på
grunn av dieselpartikler og asfalt som er revet opp
av piggdekk.
Å spise snø i nærheten av fuglebrett, kan by på
problemer. Ifølge Folkehelseinstituttet bør du unngå
å sette opp fuglebrett i nærheten av lekeplasser og
barnehager. Bakken under fuglebrettene kan nemlig
lett bli forurenset av avføring. Da kan du få i deg
diaréfremkallende bakterier på grunn av avføring fra
fugler.

FRILUFTSLIV 2021 - 6

Friluftsliv_062021_INN.indd 84

02/12/2021 16:38

SNØ PENSUM

HVA ER SNØ?
Vi har snøflak, snøfnugg, snøfiller, sludd, tørrsnø, snøkrystall, iskrystall… Men
hva er egentlig snø? Snø er nedbør i hvite eller halvgjennomsiktige iskrystaller,
ofte sammensatt til snøfiller. Det meste av nedbøren på våre breddegrader
dannes som snø. Når nedbøren faller som regn, skyldes det at snøen har
smeltet før den når bakken. Nedbørpartiklenes størrelse varierer fra enkle
krystaller med tverrmål på få millimeter til store snøflak på fem seks centimeter.
Grunnen til at snøkrystallene i naturen blir forskjellige, er at ingen av dem har
vært igjennom akkurat den samme turen fra de ble dannet for eksempel 20
kilometer over bakken. På veien ned blir snøkrystallen blåst rundt, de kolliderer
med hverandre, deler av dem smelter, dråper fryser fast til dem og kommer
inn i luft med forskjellig fuktighet og temperatur. Resultatet blir uendelig mange
ulike snøflak, eller snøkrystaller. Selv svært små forskjeller i temperatur
og luftfuktighet under veksten fører til at krystallene blir ulike. Jo høyere
temperaturen er, desto mer finurlig blir formen på krystallene.
Snøfnugg inneholder gjerne også skydråper som dels kan være underkjølte,
dels frosne. I mildt vær og når skyene ligger lavt over bakken, vil innslaget av
underkjølt vann være ganske stort og prege konsistensen. Snøen vil da lett
feste seg til for eksempel trær. Fallhastigheten til disse snøflakene er så lav
som 0,5-2,0 meter per sekund.

SNØ OG KRYSTALL:
Nærbilde av iskrystaller
på ei grein. Store, blanke
og fine. Bare spis!

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

FRILUFTSKLÆR
FRA PELS TIL PLAST
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Klimaet her i landet stiller krav til hvordan
vi kler oss, spesielt på turer på fjellet.
Under ekstreme forhold kan klær utgjøre
forskjellen på liv eller død.
Både Fridtjof Nansen og Roald Amundsen oppsøkte
inuittene og samene for å lære hvordan de skulle kle
seg for ekstreme forhold. Det er ingen tvil om at
klærne var en viktig faktor for suksessen de oppnådde
på polarekspedisjonene. Varme, praktiske klær og sko
laget av skinn fra sel og reinsdyr, var det som fungerte
i det tøffe klimaet. Og anorakken fra Grønland lever
fremdeles i beste velgående i varierende stoffer, i
butikkene for fritidsklær.
FRA SKINN TIL SYNTETISK
Behovet for å kle seg praktisk og fornuftig etter
forholdene, er akkurat det samme i dag som da de
første menneskene befolket landet etter siste istid.
Typer klær har ikke forandret seg mye. Sko, bukser,
kjoler, overdeler og hodeplagg er omtrent som for
tusener av år siden. Stoffene i klærne har imidlertid
hatt ei kolossal utvikling, fra skinn og ull til dagens
mange syntetiske stoffer. Er klær i dagens moderne
stoffer bedre enn i eldre tiders naturstoffer?
DET ELDSTE BEVARTE PLAGGET
Det er nok først og fremst framstillingen av klær
som har endret seg, og den er kolossal. Sommeren
2011 ble det funnet en kjortel i ull på Lendbreen
mellom Lom og Skjåk. Alderen er beregnet til
1700 år, og dermed det eldste bevarte plagget som
er funnet i Norge. Kjortelen var mest trolig brukt
som et ytterplagg. Det anslås at jernaldermennesket
som laget kjortelen, må har arbeidet i omlag 760
timer med å spinne ulla med handtein, veve trådene
sammen og sy stoffet om til en kjortel. Med en slik
innsats for å framstille et plagg, var det nok lite rom
for «bruk og kast».
ARBEIDSKREVENDE PROSESS
Skinn er et naturlig, fornybart og nedbrytbart
materiale. Slitesterkt som det, er varte klærne i mange
år. Før skinnet kunne bli til klær, måtte det garves
med naturlige råvarer som bark og vatn. Det var en
86

langvarig, arbeidskrevende prosess. Garverifaget er
et gammelt handverk i Norge, og er nemt i Magnus
Lagabøtes lov fra 1276.
Dagens kjemiske garving er gjort på et blunk, og
foregår for det meste i land med billig arbeidskraft.
I dag stilles det spørsmål ved garvingens rolle i en
miljø- og klimasammenheng.
MYE HAR FORANDRET SEG
De eldste bildene av fjellturister i Norge, viser bilder
av menn med hatter og slips, mens damene har side
skjørt. Mye har forandret seg siden den engelske
overklassen inntok fjellheimen og satte standard for
«fjellmoten» for godt over 100 år siden.
Først på 1980-tallet slo de angivelig pustende og
vanntette skallklærne gjennom. Bruken av syntetiske
fiber har eksplodert, og utgjør i dag globalt 60 –
70 prosent av fiberproduksjonen. Når klær vaskes
blir mikroplast skylt ut, og ender i vassdrag og hav.
Mikrofiber og annen plast blir oppfattet som mat av
dyr, fugler og andre levende organismer.
VIL TVINGE FRAM ENDRINGER
Det er liten tvil om at den fokus som rettes mot
stoffer og klær i miljø- og klimasammenheng, vil
tvinge fram endringer. Et mulig svar på spørsmålet
om klær i dagens materialer blitt bedre enn før kan
være: De er nok blitt mer praktiske, og framfor alt
billigere å produsere. Men at klær i naturmaterialer
fungerte for våre forfedre, er hevet over enhver tvil.
Vil utviklingen gå i retning tilbake til naturfolkenes
materialer og holdninger til klær?

Kilde for artikkelen er utstillingen «Kledd i natur» ved Norsk
fjellsenter i Lom i tiden 21/5 – 10/10-2021. Utstillingen
var et samarbeid mellom skinngarver Sofie Kleppe og
villmarkguide Roni Øhman i ULU, seniorforsker Ingun
Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og Norsk fjellsenter.
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TURBEKLEDNING PENSUM

1

2
1. NYE JAKKER: Her
er en ny grønn GoreTex-jakke og en ny
oransje bomullanorakk.
Først regnet det og
jakkene ble våte. Så kom
kuldegradene. Begge
jakkene frøs til is og sto
av seg selv på snøen. Er
klær i dagens moderne
stoffer bedre enn i eldre
tiders naturstoffer?
Foto: Bjørn A. Esaissen
2. SKO: Det er et
stort sprang fra
steinalderfolkets fottøy til
dagens Gore-Tex fjellsko.
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PENSUM SKI OG UTSTYR

1

VALG AV SKIUTSTYR
– NOK MED ETT SETT?
TEKST: BJØRNAR S. PEDERSEN
ILLUSTRASJONSFOTO: FRILUFTSLIV

Polariseres skiturene? Sportsbutikkene
rapporterer om godt salg av spesialutstyr som
randoneeski, alpint, langrenn osv. Brede fjellski
med lærstøvler selges det stadig mindre av.

1. FJELLTUR: Det gjelder å klare
seg med kun ett sett skiutstyr
slik at man kan velge rute fritt
underveis både i sporet og
utenfor. Her i Storstyggsvånådalen
mot fjelltoppen Larstinden (2108
moh.) på Dovrefjell.
2. SELSKINN: Skifeller av selskinn
anbefales. De gir fantastisk god
gli. Med slikt allround-utstyr klarer
du deg godt over alt.

88
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SKI OG UTSTYR PENSUM

2

Åmotdalshytta (nord for Snøhetta) med 34 senger
hadde for 2 år siden bare 4 gjester pr. helgedøgn i
skisesongen. På Trollstigen i mai da veien igjen er åpen,
ser du flokker av randoneefolk på de 3-4 turene der det
bare er oppover. I de flate eller kuperte områdene er
det tilnærmet folketomt.
Denne spesialiseringen gir flere ulemper:
Veldig dyrt.
Ikke resirkulerbart avfall.
Du kan ikke gå på en «kombinert» tur.
Kan vi klare oss med kun et sett skiutstyr slik at vi
kan velge rute fritt underveis både i sporet og utenfor,
takle ulike forhold og ikke være avhengig av maskiner
og CO2-produserende diesel for å nyte vinterens
eldorado?
Selv har jeg hatt bare ett sett i mange tiår. Dette brukes
i løypene (ved siden av «trikkeskinnene»), egne spor
i løssnø, langturer i fjellet, hundekjøring, toppturer,
alpinbakker osv. Herlig å slippe og velge skiutstyr før
turen og kunne velge «kombiturer»!
Hva slags utstyr bør du så velge?
Jeg og mange av mine venner klarer oss utmerket med
«telemarkutstyr» som allround-utstyr. Skiene er like
lange som meg, og har bredde på 7-9 cm som gir god
flyt i løssnø. Bredere ski kan gi problemer for anklene
i skråbakker. Stålkanter trengs for å takle harde
skråbakker. Fangreimer hindrer at du mister skiene
ved eventuelt fall.
Høye lærstøvler (over 20 cm) som vedlikeholdes godt,
anbefales. Det gir både fleksibilitet, god støtte nedover
og stort sett tørre føtter.
Bindingstypen er 75 mm tåbinding med kabel bak
slik at en kan bestemme vinkelen på skien i vanskelig
terrenget. Unngå bindinger med pigger som står opp
i bindingen. Hvis hullene i støvlene er tette med is
eller snø, bøyes støvlesålen opp og kan til slutt brekke.
Bindingstypene BC og NNN kan medføre at støvler
med is/snø under ikke lar seg feste til bindingene.
Hælløfter gjør de bratte motbakkene enklere.
Stavene bør ha store trinser slik at de ikke forsvinner
i løssnøen. I tillegg bør stavene være regulerbare
da utforkjøring er mye enklere med kortere staver.
Dessverre produseres slike staver bare med nærmest
avrundet tupp som ikke biter på hard skare og is. Men
mange forhandlere kan skifte til en spiss tupp.
Mange bruker skifeller av nylon eller mohair. Korte
feller gir dårlig gli og ofte dårlig feste. Lange nylonfeller
gir stort sett spikerfeste, men elendig gli. Skismurning
eller skifeller av selskinn anbefales.
Med slikt allround-utstyr klarer du deg godt over alt,
men det krever noe mer teknikk i bratte utforkjøringer.
Med spesialutstyr som langrenn eller randonee får du
store begrensinger på hvor det er greit å gå.
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PENSUM VINDMØLLE

ROTORBLADENE TIL
FRØYA VIND KUTTET
DEN ENE VINGEN
TEKST: STEINAR VÆGE
FOTO: JAN-EGIL EILERTSEN

Rypa som ble funnet i live med avkuttet vinge
under vindturbinene på Frøya, er nok et
eksempel på lidelsene som fugler blir utsatt
for i vindkraftanleggene.
Vindkraftanlegget på Frøya ble satt i drift 1. oktober
2020. Anlegget til selskapet Frøya Vind består
av 14 turbiner med en høyde på 112 meter, der
rotorbladene måler 136 meter. Det høyeste punktet
på Frøya, som ligger utenfor kysten av Nordmøre og
Trøndelag, er 76 meter over havet.
EN SÆREGEN ART
Jan-Egil Eilertsen er medlem av Aksjonsgruppa Nei
til vindkraft på Frøya. Utpå vårparten i år tar han en
tur til området ved turbinene. Der finner han ei rype
med avkuttet vinge, og som fremdeles er i live. Han
avliver naturligvis rypa på stedet.
Det viser seg at rypa tilhørte en særegen art
som holder til på større øyer på Nordmøre og
Trøndelagskysten. Den skiller seg fra vanlig lirype
ved at den i vinterdrakt ikke blir helt hvit, slik som
ryper lenger inn i landet. Denne varianten beholder
en del brune fjær gjennom hele vinteren.
STORE MØRKETALL
At denne rypa er av en særegen art og spesiell for
dette området er ikke poenget her, selv om det er ille
nok. Poenget er de lidelser som fugler av alle arter
blir utsatt for av vindturbinene. På forholdsvis kort
tid etter åpningen av anlegget, er det funnet både
skjærpiplerke, enkeltbekkasin og havørn drept av
rotorbladene. Det er all grunn til å tro at det finnes
store mørketall. De fleste fuglene som skades og
drepes, blir mest sannsynlig aldri funnet. Kadavre av
fugler og dyr forsvinner på utrolig kort tid i naturen.
I statistikken over drepte fugler i vindkraftanleggene,
90

er det bare de som blir funnet som registreres.
MANGE TILFELLER
Rypa som fremdeles var i live etter at vingen ble
kuttet av, er en parallell til havørna på Smøla
som vi skrev om i nr. 2-2021. Det er også funnet
skadet havørn på Frøya som var i live da den ble
funnet. En må kunne anta at det er mange tilfeller
der fugler ligger igjen i terrenget og pines med
skader etter møtet med rotorbladene. Ikke bare på
Smøla og Frøya, naturligvis, men over alt der det
finnes vindturbiner. Slike dyreetiske hensyn blir
ikke vektlagt når vindkraftanlegg skal etableres. I
konsekvensutredningen legges det kun vekt på om
bestander påvirkes. Lidelser hos fuglene finnes det
ikke rom for å vurdere.
FORLANGER AT ANLEGGENE FJERNES
Som kjent har Høyesterett avgjort at
vindkraftanleggene som Fosen Vind har etablert
på Fosen i Trøndelag, krenker samenes rett til
kulturutøvelse ifølge FNs konvensjon.
Dette er noe reindriftssamene har hevdet hele
tiden.
Roan vindkraft med 71 turbiner (åpnet i 2019) og
Storheia vindkraft med 80 turbiner (åpnet i 2020) er
de to største vindkraftanleggene i Norge. I skrivende
stund er det uklart hva som kommer til å skje med
anleggene, men samene forlanger at turbinene skal
demonteres, og at naturen skal føres tilbake til sin
opprinnelighet.
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VINDMØLLE PENSUM

KAPPET VINGE: Denne smølalirypa
fikk den ene vingen kappet av i møtet
med rotorbladene, men var fremdeles
i live da Jan-Egil Eilertsen fant den.
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Abonner på

fordelene er mange!
» Du får magasinet levert hjemme.
»
»
»
»

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

Neste utgave (1utg)		

kr 89,-

Send FRI3 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Ett års abonnement (6utg)

kr 499,-

Send FRI6 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

To års abonnement (12utg)

kr 749,-

Send FRI12 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Tre års abonnement (18utg)

kr 999,-

Send FRI18 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Kun nettutgaven 			

kr 399,-

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

IL

Foto: Bjørn A. Esaissen

PÅ
BESTILL IV.NO
SL
F R I LU F T A I L T I L
.NO
E LLE R M
UF T SLIV

Gratis velkomstgave
til nye abonnenter
Lue fra Aclima i 100 % merinoull.
Veiledende pris på lua er kr 399,-.
Så fort vi har registrert din innbetaling, sender vi deg nyeste
utgave av magasinet og ei Aclima-lue.
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PENSUM VINTERBÅL

BÅLKOS: Et bål som gir
både lys og varme er ikke
bare koselig, men kan
være en nødvendighet
i denne kalde, mørke
årstiden.

VINTERBÅLET

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Å få fyr på et bål med snø på bakken
er ikke alltid like lett.

Skal du lage et lite bål for en kort rast, så fyrer du oppå
snøen. Da legger du flere lag med stokker/pinner på
snøen. Disse bør være minimum ca. 5 cm tykke. Stokkene
plasserer du annenhver vei, slik at du bygger opp en
høyde på 4-5 lag med grunnved. Pagodebål heter det.
Finn så bark og tørre småkvister og tenn et vanlig
bål oppå haugen med stokker. Etter hvert som bålet
brenner, vil det spre seg gnister, glør og varme nedover i
laget med grunnved. På den måten får du et flott og solid
kaffebål, som varer i en times tid.
Skal du derimot ha et varmebål som varer i flere timer
utover kvelden, så må du lage ei bålgrop. Da lønner det
seg ikke å fyre oppå snøen. Er det dyp snø, bør bålgropa
være stor, brei og gå helt ned til bakken. Det er viktig at
det er litt trekk nedi gropa, slik at du ikke får all bålrøyken
i ansiktet.
94

HER ER NOEN GRUNNREGLER
DET KAN VÆRE LURT Å FØLGE:

• Vis tålmodighet. Bruk god tid på å finne
riktig bålplass. Samle sammen mye ved
før du fyrer. Småved, tørr never (helst av
bjørk) og bark er en god start.
• Pakk gjerne avispapir, never og fyrstikker
vanntett i ryggsekken eller i pulken.
• Ta med ei lita øks eller ei tursag.
• Grav vekk snøen slik at du kommer helt
ned til bakken.
• Legg noen kraftige kubber på den
fuktige bakken og legg papir, never og
småved oppå.
• Vind slukker lett fyrstikkflammen. Bruk
derfor 3-4 fyrstikker inntil hverandre når
du tenner.
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ANNONSER

DITT LIVS ÄVENTYR!

NATURBRUK

NATURTURISM &
DJURVÅRD

SPENNENDE UTDANNINGER INNEN NATURTURISME
ÄVENTYRSTURISM SPORTFISKE
NATURGUIDE & VILDMARKSKOCK HUNDSPORT JAKT & VILTVÅRD
forshagaakademin.se

BESTSELGENDE
LYKTER FRA FENIX

HÅNDLYKTER // HODELYKTER // CAMPINGLYKTER
Kjøp direkte eller finn din nærmeste forhandler på tenoastro.no

Nyh

et!

Kun 11 cm

Kraftig hodelykt med lang batteritid

HM70R

Testvinnende hodelykt

HM65R

Kraftig og kompakt håndlykt

LD30

Veiledende pris

kr 1.199,-

Veiledende pris

kr 999,-

«BEST AV DE BILLIGE»
Dinside.no mars 2019

Veiledende pris

kr 1.299,-

#1 TEST VINNER
mars 2020

100t batteritid

-35° til 45°C

USB-C lading

USB-C lading

Vanntett IP68

1600 Lumen

Støtsikker 2m

Vanntett IP68

Hvitt og rødt lys

Spotlys og flomlys

5000 mAh batteri

Mikro USB lading

Vanntett IP68

Støtsikker 2m

Spotlys og flomlys

Støtsikker 1m

205m rekkevidde

1400 Lumen

3400 mAh batteri

1600 Lumen

3400 mAh batteri
Finn din nærmeste forhandler på tenoastro.no

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

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
På disse sidene presenterer Friluftsrådenes Landsforbund
i samarbeid med de lokale friluftsrådene aktuelle
friluftstiltak, informasjonsmateriell og annet av interesse
for friluftsfolk.Friluftsrådene er interkommunale
samarbeidsorganer som sikrer og forvalter
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter,
initierer aktivitetstiltak og er høringspartnere i
saker som angår friluftsliv. Friluftsrådene har valgt
forskjellige arbeidsformer, men alle svarer gjerne på
spørsmål om friluftsmuligheter og arrangementer i
egen region. 28 Interkommunale friluftsråd med 235
medlemskommuner, som dekker over 80 % av landets
befolkning.

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD
Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Oslofjorden Friluftsråd
www.oslofjorden.org

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/
trondheimsregionen

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no
Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no
Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no
Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.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
Fjordane Friluftsråd
www.fjordanefr.no
Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no
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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

MORTEN DÅSNES,
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

FRILUFTSLIV OG
FRIVILLIGHET
Slektskapet mellom friluftsliv og frivillighet er mer enn ordlikhet.
Derfor står friluftsliv sentralt når vi i 2022 skal markere frivillighetens
år. Det store tilbudet av velholdte stier og skiløyper, friluftslivsgrupper
for barn og unge og organiserte turtilbud for alle, ville ikke vært mulig
uten frivilligheten. Friheten og den frivillige ramma er kjerneverdier i
friluftslivet. Gjennom dugnad skapes et unikt sosialt fellesskap.
Strandryddeuka og Friluftslivets Uke er to av hovedarrangementene
i Frivillighetens år. De er viktige uker hvert år. Det er ikke om å
gjøre å lage mange nye tiltak i Frivillighetens år, men å synliggjøre og
aktualisere, øke kjennskap og anerkjennelse av alt det positive som skjer.
Det kan inspirerer flere til å bli med.
I friluftsrådene møter vi frivilligheten hver eneste dag. Vi samarbeidet
tett og godt med Norsk Friluftsliv – paraplyorganisasjonen for de
medlemsbaserte friluftslivsorganisasjonene, for å bedre de samla
rammevilkårene for friluftsliv. Det skal vi markere når vi sammen
inviterer til landskonferanse friluftsliv i Bodø til våren og setter
friluftslivets bidrag til bærekraftarbeidet på dagsorden. Nasjonalt har vi
supert samarbeid med Den Norske Turistforening om viktige tiltak som
turportalen UT, Friluftsskolen, Kystleden og Stisatsing.
Lokalt tilrettelegger friluftsrådene for at tusenvis av mennesker
årlig deltar i rydding av strender og annen forsøpling i naturen. Vi
kunne aldri rydda så mange tonn søppel uten den enorme frivillige
innsatsen. I tillegg bidrar engasjementet og det praktiske arbeidet fra
folk i alle aldre til miljøbevissthet. Folk opplever at små bidrag fra hver
enkelt gir resultater. Mange friluftsråd koordinerer og markedsfører
friluftsorganisasjonenes tilbud. Naturloskatalogene med tilbud om
flere hundre organiserte turer er et godt eksempel. Det gode samspill
illustreres når friluftslivsorganisasjoner fyller friluftslivsområder som
friluftsrådene har tilrettelagt, med aktivitet.
Frivillighetens år er en god anledning til å feire, rekruttere og sette
frivillighetens rammevilkår på dagsorden. Deltakelse i frivillighet er
ikke et offer, plikt eller plage. Det er livsglede, trivsel og fellesskap.
Administrative oppgaver, skjemavelde, kontrollrutiner og annet
byråkrati må ikke kvele frivilligheten. Frivilligheten skal være fri og
uavhengig. Når sykkelturen fra Nordkapp ankommer Arendalsuka
i august, kan nasjonale politikere fortelle hvordan frivilligheten skal
ivaretas og fremmes etter Frivillighetens år 2022. Det er viktig også for
utviklinga av friluftslivet i Norge.
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PLASTHAVET!

Slik ser det ofte ut langs kysten. Mye plast. Tildes sprø plast som fort smuldrer
opp og forsvinner inn i magen til fugler, dyr og fisk. Foto: Asgeir Knudsen

På fotoet ser du fra premieren forsker Geir Wing Gabrielsen, Marte Haave
forsker fra Norce og programleder Kenneth Bruvik som presentert serien og
innledet til en paneldebatt hvor vi deltok og snakket naturens og friluftslivets
betydning for folk, for naturen og for hvorfor det er så viktig at vi bidrar med å
rydde.
Foto: Asgeir Knudsen

Friluftsrådene har mye engasjement for naturen, og for en natur
hvor det ikke finnes søppel. Det er ikke en lett oppgave å være på
barrikadene for en søppelfri natur. Det er mye søppel på avveie og
spesielt plastikk i naturen. Og det er en stor oppgave å gjøre noe
med det, men Friluftsrådene bidrar.
I 2020 deltok om lag 18000 frivillige i aksjoner koordinert av
friluftsrådene for å rydde egne nærområder.
Nå blir det mer debatt og ikke minst tror vi vi mye engasjement
rundt problematikken forsøpling og plast når NRK nå i løpet av
november og desember viser programserien Plasthavet. Her vil de
sette lys på hva gjør all denne plasten på avveie med naturen, med
oss mennesker og livene våre?
Serien hadde en førpremiere og paneldebatt på Universitetet i
Bergen hvor Friluftsrådenes Landsforbund deltok.
Hva skjer?
Serien reiser viktige problemstillinger for hva skjer når hval og fugler
spiser plast, fisk spiser tidvis plast og insekter både spiser og bygger
hus av plast. Og hva skjer med naturen, dyrene og omgivelsene
rundt oss, når plasten ender opp over alt? Ender plasten inni
kroppene våre? Programleder Kenneth Bruvik har gjennom serien
ønsket å finne noen svar. Et godt og grotesk eksempel finner vi
på Lisle Lyngøy utenfor Bergen hvor forskerne har funnet et slags
«laboratorium» i naturen. Her har store mengder plast akkumulert
seg over tid, trukket ned i myr og vegetasjon og blitt til mikroplast.
Marte Haave i NORCE (Norwegian Research Centre AS) sier til
NRK at når det har kommet til dette stadiet er det fullstendig ute
av kontroll og vi har ingen mulighet til å plukke det opp.
På Svalbard ser finner vi mer og mer plast i magen til havhestene,
sier forsker Geir Wing Gabrielsen.
Ingen rask kur
Det er på tide å ta skikkelig fatt i problemet, det er ingen kvikk
fix, men litt kan alle bidra med, og om vi starter der så kan også
systemene påvirkes og ansvaret adresseres. Det er et av budskapene
fra mange av aktørene som hver på sin tue, og sammen prøver å
gjøre noe med de store utfordringene plast på avveie gir oss.

PRAKTBOK OM PERLENE I
RYFYLKE FRILUFTSRÅDS RIKE!
Ryfylke friluftsråds med bok om fjordane i Ryfylke, frå
Håsteinsfjorden og Kvitsøy i vest til Riskahavet og Lysefjorden i aust,
frå Byfjorden i sør til Saudafjorden i nord. Det er eit stort område
med hundrevis av viker, sund, øyar, holmar og skjer, og som alle har
ei historie det ikkje er så lett å få auge på. Med utgangspunkt i dei
mange områda som Ryfylke friluftsråd har lagt til rette for at folk flest
kan nyte friluftslivet utan å setta for sterke fotavtrykk, presenterer
friluftsrådet ei brei framstilling av stader og folk dei har møtt. Det
er blitt ei historiebok om perlene i Ryfylke til glede for både båtfolk
og landkrabber.
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Ingrid og Ellen i Friluftsrådenes Landsforbund
er glade for at barnehagepermen nå er
tilgjengelig i digitalt i vår læringsportal
Foto: Ingebjørg Stedje

VIRKELIGHETSNÆR LÆRING!
JEG HØRER OG GLEMMER.
JEG LESER OG HUSKER.
JEG GJØR OG FORSTÅR.
BARNEHAGE I FRILUFT – NÅ OGSÅ GRATIS PÅ NETT!
Barnehage i friluft er nå tilgjengelig i vår portal for læringsopplegg!
Barnehage i friluft er opplegg, tips og aktiviteter for barnehagen
og er nå endelig tilgjengelig i vår nettportal. Friluftsrådenes
pedagogiske prinsipp er at barn får en større forståelse ved å lære
«om virkeligheten i virkeligheten»; lære om naturen i naturen,
om samfunnet i samfunnet og om nærmiljøet i nærmiljøet. Den
beste læring skjer når barn selv får erfare og bruke mange sanser
samtidig. Dette er ingen ny tanke; urgamle ordtak for eksempel
det kinesiske fra lenge før Kristi fødsel sier det samme: «Jeg hører
og glemmer. Jeg leser og husker. Jeg gjør og forstår.» Barnehagene
har en lengre tradisjon innen praktisk aktivitetspedagogikk enn
skolene. I tillegg har de uformelle læringssituasjonene hatt sentral
plass. I ny rammeplan for barnehagene vektlegges læringsbegrepet

nå i større grad enn tidligere. Resultatet kan fort bli: Vi lærer inne
og leker ute. Derfor formidler vi gjennom denne idépermen gode
læringsaktiviteter knyttet opp mot fagområdene. Videre er det er
naturlig å se uteaktiviteten i sammenheng med det som skjer inne;
planlegging, bearbeiding og sette ny kunnskap inn i en større
sammenheng. Men selv om læring ikke er et hovedmål, kan vi lære
noe av alt, bare vi tenker oss om. Å lære noe nytt gleder barn og gir
de gode mestringsopplevelser.
I portalen finner du også alle våre opplegg som er rettet mot skoler
1.-10. trinn. Disse er også koblet mot fagene i grunnskolen og
kompetansemål.
Les mer på www.friluftsrad.no velg «læring i friluft» under
hovedvalgene.

En million nihundrefemtientusen turer så langt i 2021!
– og nærmere 80 000 ivrige brukere!
TellTur, StikkUt, UtiNord og Perletur er friluftsrådenes system for
digital turregistering. Et velfungerende system, og en enkel og fin måte
å holde seg i aktivitet på. Friluftsrådene har en sterk posisjon i sine
områder. Tallene fra turregistreringene våre er et godt bilde på at mange
liker denne type aktivitet. Det er helt enorme tall og viser at folk bruker
naturen. Og det beste av alt er at mange av turmålene er nærturer og det
viser vel på en illustrerende måte at folk liker det nære friluftslivet.
Slår fjoråret grundig
Tallenes tale er klar, så langt i år har vi grundig slått antall turer som
ivrige turgåere har gått i hele fjor. 1 951 000 turer klokket inn i år mot 1
362 005 turer i hele 2020.
I tillegg har nesten 20 000 nye turgåere meldt seg på, og dermed har
friluftsrådene nesten 80 000 spreke turgåere i sine annaler. Et resultat
som viser hvor viktig natur og nærfriluftsliv er for oss her i Norge.
Pandemiåret 2020 ga en sterk vekst i bruken av friluftsrådenes
turregistreringssystemer. 2021 gir en enda større vekst, og vi antar
det er fordi mange oppdager gleden ved å finne friluftsrådenes
«poster» som i hovedsak er digitale, samtidig som mange opplever en
sterk naturopplevelse i eget nærmiljø og mange blir også motivert av
poengskalaene rundt om. En annen grunn til at dette slår an skyldes nok
også friluftsrådene tette samarbeid med kommunene.
Folkehelse i stort monn
Folkehelseverdien av at så mange av en kommunes innbyggere deltar
på et slikt tiltak kan ikke overvurderes. Vi ser det spesielt i Møre og
Romsdal som har en formidabel oppslutning om Stikkut, ikke bare
blant innbyggerne, men også hos kommuner og fylkeskommune. Det
samme ser vi andre steder i Norge.
Gode turmål
Kommuner og andre samarbeidspartnere som idrettslag, historielag osv.
har gjort en strålende innsats for å få frem gode turmål. Ved et tett lokalt
98

samarbeid får vi frem bedre turmål kan vi også kanalisere trafikken der
det gir minst slitasje. Et turmål kan bety så mye, det kan være med på
å skape historier om naturen alene og sammen og sammen med andre.
I tillegg kan turmålene gi deltakeren verdifull kulturhistorie servert
samtidig som de går tur i sitt nærmiljø. Det er ikke toppturene som er
hovedmålet, men nærturen.
Vi ser også at mange går turer uten å ville være med på noen konkurranse.
De bare bruker turmålbeskrivelsene og noe friluftsrådene veldig glade
for å se.
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UTSTYR
LØPE UTE PÅ VINTEREN?

TEKST OG FOTO: PRESSEMELDING FRA ICEBUG

Ja, det er mulig. Vinteren er kanskje ikke
den sesongen folk flest forbinder med løping
utendørs. Det er mørkt, kaldt og kanskje litt glatt.
Icebug ønsker å oppfordre til å bruke naturen
året rundt, uavhengig av vær og sesong.
Er du nybegynner og ønsker å få en god
løpeopplevelse er noe av det viktigste er å ikke
tenke at man skal bli verdensmester med en
gang. Det beste er å starte rolig og deretter
gradvis øke belastningen i form av lengde og
varighet på økten.
Icebug sier at den viktigste faktoren for løping
på vinterstid er å ha gode sko som passer til
ens eget behov. Man må ta i betraktning hvilken
løpestil og tempo man har, hvor på foten man
lander, og om foten din er bred eller smal, stiv
eller fleksibel. I tillegg vil hva slags terreng
du løper mest på være avgjørende for hvilke
løpesko som blir best for deg. Kle gjerne på deg
lag på lag, men ikke for mye klær. Husk at du blir
varm!

TIPS FOR GOD LØPETEKNIKK:
1. God holdning med fokus på å få frem hoften
er essensielt for å få mest ut av løpingen.
Husk å se fremover i samme retning som du
løper.

JOGGING: Icebug
ønsker å oppfordre til
å bruke naturen året
rundt, uavhengig av
vær og sesong.
PIGGSKO: Det
anbefales å bruke
sko med pigger som
vil gi deg et godt
grep, i tillegg til å kle
deg godt!

2.Bruk armene dine godt! La armene pendle
fra skulderleddet, og forsøk å få minst mulig
rotasjon i overkroppen. Armene skal pendle
rett frem i fartsretning.
3.Husk at det er leggene som bærer hele
kroppen din, så det er viktig å holde de
sterke. Tåhev er en fin og enkel øvelse for å
styrke leggene før løpeturen!
4. Sist, men ikke minst: Ha det gøy! Varier
både underlag, tempo og type økt du
gjennomfører.
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TEST AV
UTSTYR

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

DEN STORE

ENERGIBARTESTEN
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD
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TEST UTSTYR

Alle vet at grovbrød med leverpostei eller ost er sunn og god
hverdagsmat/ turmat. Men de færreste har med seg matpakke
på en flere-dagers tur, eller på en treningstur. For mange er en
eller annen form for energibar da et godt alternativ underveis. Vi
har sett nærmere på tilbudet av slike barer, og oppdaget store
forskjeller både på smak og næringsinnhold.
Det startet med at jeg oppdaget at min favorittbar,
Corny Big peanut & chocolate, var borte fra min
lokale Rema 1000 i Oslo. Det viste seg at ikke
bare denne butikken, men hele Rema-kjeden
hadde sluttet å ta den inn. Krise!
Da jeg begynte å gå hyllelangs etter en mulig
erstatning, oppdaget jeg at det finnes et
mye større antall barer enn jeg var klar over.
Nysgjerrigheten min var vakt, var det mye
forskjell i næringsinnhold, sukkerinnhold og
ikke minst smak? Bare en måte å finne ut dette
på; å kjøpe inn og prøvesmake. Underveis, via
kontakt med den tyske fabrikken og en distributør
i Sverige, fikk vi rede på at Corny pr i dag selges
gjennom Rusta-kjeden i Norge, og ble dermed
med i testen.
ET SUNT ALTERNATIV?
I utgangspunktet er barer et ganske snedig
produkt. De krever ingen tilberedning, er kjappe
å spise, har lang holdbarhet, er søte, men likevel
med mindre sukker enn vanlig godteri. Barer er
liksom innafor også på en hverdag.
Det er tydelig at barene ønsker å bli knyttet opp
mot aktiv livsstil, friluftsliv, sport og helse. Mange
har påskrifter som nutrition, calorie control,
complete meal, restitution, bio organic etc,
merkelapper som skaper et bilde av noe sunt
og bra for kroppen. Men det er store forskjeller
ute og går på ingredienser og næringsinnhold.
Enkelte barer er nesten helt uten sukker, mens

andre har over 30 prosent sukker og nærmer seg
sjokolade, som typisk ligger på rundt 50 prosent.
Fett og proteininnhold varierer tilsvarende.
Noen har tilsatt palmeolje, andre har kunstig
søtningsstoffer. Hvorvidt de er mye sunnere enn
sjokolade kan derfor diskuteres.
STØRRELSE OG PRIS
Barene som er testet varierer fra Synnøves
fruktbar på 20 gram, til Proteinfabrikkens Big,
på 100 gram, altså fem ganger så stor. Det er
forskjellen mellom en munnfull, og et måltid.
Prisen pr bar varierer kraftig fra kr 4 (Cornys
barer i seks-pakk) opp til 30 kroner pr stk.
Sekspakningene med mellombarene fra
Eldorado har jeg sett på tilbud til 10 kroner,
som gir en pris på kr 1,70 pr stk. I og med at
barstørrelsen varier mye, kan det også være
interessant å se på kilopris. Her er det også store
forskjeller, fra kr 171 kroner for Coops nøttebar,
og opp til 591 kroner kiloen for Nestlè Cheerios.
SMAK
Barene inneholder mye energi og mange har
innslag av sunne ingredienser som nøtter, havre
og fruktbiter. Men alt dette er lite verdt om de
ikke smaker godt. Innpakningene lokker med
varianter som mørk sjokolade, kokos, cookie,
honey, cream, brownie, fudge, karamell og
banan. Likevel har barene jevnt over påfallende
lite smak. Mange oppleves som tørre, noen
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som litt for søte. Andre har en kunstig søtsmak
og en emmen ettersmak som opplevdes smått
kvalmende, det gjaldt særlig proteinbarene.
Vi har tatt dem for oss og satt opp en tabell med
fakta om næringsinnhold, noen kommentarer om
smak og konsistens, og en karaktet på en skala
fra en til seks.
SLIK BLE TESTEN UTFØRT KARAKTERSETTINGEN
Med på testen var turkompis Bjørn Erik, som er
ivrig på toppturer på ski, klatring og kajakkpadling
og har mye erfaring med diverse turmat.
Barene er handlet inn i diverse dagligvarebutikker,
med unntak av Corny som vi fant på Rusta. Vi
skar av små biter, rundt fem gram av hver bar, og
smakte på dem i en tilfeldig rekkefølge. Noen tok
vi en ekstrabit av. Noen få prøvde vi på nytt etter
å ha gått gjennom alle først. Vi drakk litt vann eller
kaffe mellom hver bar.
Når man smaker på 25 barer fortløpende risikerer

102

man absolutt å få en overdose. Det skal ikke
nektes for at vi var noe kvalme mot slutten, noe
som kan ha vært medvirkende på karakter- og
smaksvurdering.
Vi ga karakter fra en til seks, med mulighet for å
gi halvkarakter, på følgende skala:
6=perfekt, 5=svært god, 4=god, 3=ganske
nøytral, 2=mindre god, 1=fæl.
Vi var to som gjorde vurderingen, oppgitt karakter
er et snitt av våre vurderinger.
BRUKSOMRÅDE
Undertegnede har spist hundrevis av barer, i
hovedsak muslibarene fra Coop og Eldorado. Jeg
synes de er et brukbart alternativ i settinger der
man trenger energi fort, og i situasjoner der det
ikke frister å sette seg ned og spise en matpakke,
for eksempel på skitur når det er skikkelig kaldt,
eller på tur når det regner. Alternativt som raskt
lite energipåfyll før jeg skal ut på en treningstur.
Jeg pleier ellers alltid å ha med noen ekstra i
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Barene fra tyske Corny gjorde det
best i denne testen, her ved sjokolade
& banansmak-varianten.

CORNY DARK CHOCOLATE
sekken når jeg skal på tur. Det gir energi i tilfelle
turen blir lengre enn planlagt, noe som skjer
ofte. Barene kan også fungere som tillegg i en
matpakke, noe man spiser på jobben mot slutten
av arbeidsdagen, etc.
Noe de ikke duger til, er å satse på å ha dette
som hovednæring på en flere-dagers tur. Lettvint,
raskt – ja, men det er litt som med sjokolade, best
i små doser. Noen av barene gjorde oss kvalme
etter bare en femgrams bit. Å spise ti slike pr. dag
for å få i seg nok kalorier fort, er en dårlig plan!
OG VINNEREN ER…
I vår test vurderte vi flere som lite gode, en del
som ok, og noen få som direkte gode. Vi kårer
Corny dark chocolate som den beste. Den minnet
mest om vanlig sjokolade av alle barene, men har

samtidig en del mindre sukker. Den inneholder
20 prosent mørk sjokolade, foruten blant annet
hvetemel, maismel, rismel, bygg og havreflak.
Den var en av få barer vi uten videre kunne
tenkt oss å spise to stykk av. Cornys andre
smaksvarianter, med banan og kokos var også
gode, men kanskje en anelse for søte. Coops
muslibarer var også bra, myke og med en mild
og tiltalende smak.
Dette er ingen fasit, kun vår vurdering. Skulle
testen ha gjort deg nysgjerrig på bar-tilbudet,
skal du vite at det faktisk finnes mange flere på
det norske markedet enn de vi har testet, for
eksempel i sportsbutikker. Vårt tips er bare: ikke
smak på 25 stykker på en gang!
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Merke/navn

Vekt gram Kcal pr.
100gr

Fett pr.
100gr

560

34

8

53

52

529

35

19

30

27

Referanseprodukt
næringsinnhold:
Melkesjokolade
Coop nøttebar
med tranebær

35

Protein pr. Karbohydr. Sukker pr. Veil pris
100gr
pr. 100g
100gr
kr. pr stk

6

Pris pr. kg Kommentar om
næringsinnhold og
smak

171

*mest fett
*mest kalorier
Mektig, ikke for søt,
mettende, solid
nøttesmak
Karakter: 4+

Coop brownie
proteinbar

50

382

11

40

28

1,6

20,5

40

*høyest proteininnhold
*svært lavt
sukkerinnhold
Mektig, emmen
søtsmak, tørr ettersmak
Karakter: 2

Coop muslibar
m/hvit sjokolade
& jordbær

23

376

7,3

12

63

21

4,30

186

Tørr, grei jordbærsmak,
en liten touch av
sjokolade, virker sunn,
men ikke en man ønsker
å spise flere av.
Karakter: 3

Coop muslibar
med ristede
hasselnøtter

23

415

13

11

61

20

4,30

186

Tørr nøytral på smak,
store nøtte-biter,
havrekjeksaktig, virker
sunn.
Karakter: 4

Coop muslibar
med kokos og
melkesjokolade

23

438

18

7

60

25

4,30

186

God, men for søt.
Sukkersmaken
overdøver kokosen.
Karakter: 3

Eldorado
mellombar salt
karamell

23

412

11

8

68

22

4,30

186

Noe hard, ganske søt, litt
godteriaktig men også
tam.
Karakter: 2+

Eldorado
nøttebar med
bringebær og
havre

40

Eldorado
mellombar
med banan og
melkesjokolade

23

Eldorado
mellombar med
sjokolade krisp

23

462

25

12

44

20

15

375

En av de større barene.
Tørr, seig, ikke mye
smak.
Karakter: 3

420

13

7

66

22

4,30

186

God mild smak, litt tørr,
passe søt.
Karakter: 3+

412

11

7

70

27

4,30

186

*mest karbohydrater
Virker sunn! Litt tørr,
svak smak.
Karakter: 3

Merke/navn

104

Vekt gram Kcal pr.
100gr

Fett pr.
100gr

Protein pr. Karbohydr. Sukker pr. Veil pris
100gr
pr. 100g
100gr
kr. pr stk

Pris pr. kg Kommentar om
næringsinnhold og
smak
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Merke/navn

Vekt gram Kcal pr.
100gr

Fett pr.
100gr

560

34

8

53

52

393

11

28

44

37

Referanseprodukt
næringsinnhold:
Melkesjokolade
Protein-fabrikken
Big 100 banana
dark chocolate

100

Protein pr. Karbohydr. Sukker pr. Veil pris
100gr
pr. 100g
100gr
kr. pr stk

25

Pris pr. kg Kommentar om
næringsinnhold og
smak

250

*størst
*nest mest
sukkerinnhold
*mye protein
*mest kalorier pr. bar
Tekst ”can you handle
this!?” Nei, alt for stor!
Mild banansmak, kan
passe om man trenger
en stor dose energi,
men ikke for kos.
Karakter: 3

Maxim energy
bar banana &
chocolate

55

401

11

6

69

40

29

572

*nest mest sukker
*nest mest protein
Dette var godt, fin
banansmak, fin å tygge.
Karakter: 5

Maxim chunky
peanut

55

394

17

35

26

4,3

26,50

481

*mye protein
*lite sukker
Noe kvalmende og rar
søtsmak
Karakter: 2

Nestlè Cheerios
honey

22

451

19

7

61

24

13

591

*dyrest pr. kilo
Veldig tam på smak, tørr.
Karakter: 2

Powerking
peanut butter
proteinbar

40

390

10

32

43

29

20

500

Seig, beskjeden smak,
kunne smakt mer
peanøtter.
Karakter: 3

Tine YT Peanøtt
restitusjonsbar

65

401

10

31

46

28

26

400

Tørr, lite smak, kjip
ettersmak, litt for stor
Karakter: 3

Corny Coconut

25

473

24

5

58

31

4

166

*rimeligst
God smak! Minner mye
om sjokoladen Bounty.
Mektig høyt fettinnhold.
Karakter: 5

Corny
Chocolatebanana

25

480

15

5

67

36

4

166

*rimeligst
*mye sukker
God! Chunky og fin
tyggemotstand, men
såpass søt at man ikke
orker mange.
Karakter: 4+

Merke/navn

Vekt gram Kcal pr.
100gr

Fett pr.
100gr

Protein pr. Karbohydr. Sukker pr. Veil pris
100gr
pr. 100g
100gr
kr. pr stk

Pris pr. kg Kommentar om
næringsinnhold og
smak
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Merke/navn

Vekt gram Kcal pr.
100gr

Fett pr.
100gr

560

34

8

53

52

452

17

6

65

33

Referanseprodukt
næringsinnhold:
Melkesjokolade
Corny Dark
chocolate

25

Protein pr. Karbohydr. Sukker pr. Veil pris
100gr
pr. 100g
100gr
kr. pr stk

4

Pris pr. kg Kommentar om
næringsinnhold og
smak

166

*Rimeligst
Best smak, minner mest
om sjokolade av alle
barene
Karakter: 5

Star nutrition
Delicious cookie
& cream

55

356

10

36

25

3,5

29

572

*Minst kalorier
*nest mest protein
*nest størst
*lite sukker
Ser god ut. Falsk
cookiesmak, emmen
kunstig søtsmak, ikke
god.
Karakter: 1

Synnøve fruktbar
med havre mega
mango

20

383

12

5

61

27

7,40

370

*minste bar
Litt seig havrebar, skiller
seg ut på konsistens,
smak av havre og frukt,
virker sunn.
Karakter: 4+

Nutrilett chunky
peanut bar

56

370

12

24

40

22

25

446

Merkelig kunstig smak,
tørr, og litt kvalmende.
Karakter: 1

Real caramel

40

401

10

4,5

72

41

19

475

*mest sukker
*minst protein
Seig, søt, god, karamell.
Karakter: 4+

Rema 1000
Ladbar muslibar
med mandler, frø
og honning

35

512

30

15

42

16

10

285

*nest mest kalorier
*mye fett
*lite sukker
Smak av nøtter, sikkert
sunn, men nesten
smakløs.
Karakter: 2+

Rema 1000
Nødbar muslibar
med mandler,
melkesjokolade
og hasselnøtter

35

Rema 100
Turbar muslibar
med peanøtter,
tranebær og
mandler

35

Merke/navn

106

512

30

18

42

18

10

285

*nest mest kalorier
*mye fett
Bra tyggemotstand, mild
smak, smak av nøtter.
Karakter: 4

438

19

9

56

28

10

285

Mektig nøttebar, god ide
med tranebærsmak.
Karakter: 4+

Vekt gram Kcal pr.
100gr

Fett pr.
100gr

Protein pr. Karbohydr. Sukker pr. Veil pris
100gr
pr. 100g
100gr
kr. pr stk

Pris pr. kg Kommentar om
næringsinnhold og
smak
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no

Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

SYNNFJELLHYTTA
950 87 811
SYNNFJELL@GMAIL.COM
SYNNFJELLHYTTA.AS

5 HYTTER SOLGT, 2 NYE HØYSTANDARD HYTTER KLARE FOR OVERTAGELSE JANUAR`22
SYNNFJELL ER FJELLOMRÅDET MELLOM LILLEHAMMER OG FAGERNES
HYTTENE ER BYGD PÅ ÅSSÆTRA, 2 1/2 TIMES KJØRING FRA OSLO, AVKJØRING PÅ DOKKA
FANTASTISK FRILUFTSOMRÅDE MED SKILØYPER, STIER, FJELLVEGER, JAKT OG FISKE
SNØSIKKERT, 830 MOH, LØYPENETT PÅ 350 KM SOM PASSERER 150 M FRA HYTTENE
SYNNFJELL LIGGER RETT SØR FOR LANGSUA NASJONALPARK
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UTSTYR TEST

SAMEKNIV 9”
ORIGINAL

BESKRIVELSE:
Kniven produseres av samer. Knivens form
i dag er den samme som for århundrer
siden. I beslagene på skaftet har det alltid
vært benyttet messing. Messing har siden
før kristentiden av samene vært betraktet
som «det hellige metall». Den skulle holde
onde ånder borte fra brukeren. I skaftet er
det benyttet saktevoksende bjørk som er
behandlet med kokt linolje eller oljebeis, tørket
over et helt år for å unngå at den sprekker.
Skaftet er romslig for å kunne benyttes også
med store votter på hendene. Knivbladet
(laget av karbonstål) nærmest skaftet brukes
til grovarbeidsom klyving og annet. Midtre del
av knivbladet brukes til presisjonshugging.
Ytterdelen av bladet til slakting, filetering og
finarbeid.
Vask ikke kniven i oppvaskmaskin. Hold bladet
tørt etter bruk, for å unngå rust. Settes inn med
olje ved langtidslagring. Bruk ikke smergel, det
kan ødelegge herdingen i eggen.
OPPLEVELSE I BRUK:
Denne kniven har vært min følgesvenn på
utallige turer i over 15 år. Den har erstattet
både øks og sag i det aller meste av leirarbeid.
Jeg har brukt den til alskens reparasjonsarbeid
og som et allsidig verktøy til; klyving av ved,
hugging av trær og greiner, matlaging, sløying
og filetering av fisk, skraping av klister under
skia og mye annet…

PRIS: CA.1.400,BRUKT: I OVER 15 ÅR TIL ALLE ÅRSTIDER
BLADLENGDE: 23 CM
TOTALLENGDE: 35 CM
MER INFO: WWW.KNIVSMED-STROMENG.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Dette er mer enn bare en kniv. En samekniv
fra Strømeng er en turvenn for livet! Den er
et redskap og et dønn solid verktøy. Dette er
et allround-redskap som er et «must» å ha
med på tur til alle årstider, enten i pulken eller
i ryggsekken. Den er litt tung, men det er også
meningen. Tyngden gjør at den er så effektiv til
leirarbeid der man kan utnytte knivens tyngde
og «svingkraft» med korte «krappe» hogg.
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VIKAFJELL CRUISER
DRIKKESEKK
BESKRIVELSE:
Drikkesekk med væskebeholder på 1,3 liter. To
glidelåslommer, polstret mesh-stoff i ryggen.
Mesh i bærestropper. Bryst og hofterem med
klips. Stramme-mulighet av hovedrommet med
to stropper. Kompresjons-strikk på nederste
ytterlomme. Bærehåndtak. Refleksdetaljer.
Fås i hele ti farger.

OPPLEVELSE I BRUK:
Drikkesekker er en type produkt du aldri trodde
du trengte. Men når man første har vendt seg
til den, så føler man seg nesten naken uten,
på sykkeltur i terrenget. Drikkesekken gir
ikke bare kjapp drikke, men kan også gi noe
beskyttelse av ryggen ved at drikkeblæra
kan ta imot en del av støtet om man skulle
være uheldig og gå over sykkelstyret ved en
bråstopp. Selv om det å gå over styret helt ikke
skal skje, er noe de aller fleste terrengsyklister
har vært med på.
Vikafjell Cruiser har foruten vannblære og
drikkeslange, to rom. Det største har plass til
for eksempel en reserveslange, multiverktøy,
pumpe, en tynn regnjakke og et kart. Det
øverste og minste rommet har plass til mindre
ting som nøkler, mobil, noen energibarer, etc.
Selve drikkeposen er lett å fylle via en ganske
stor åpning, som stenges med et skrulokk.
Drikkeslangen har en stoppekran like ved
munnstykket, noe som hindrer søl når sekken
for eksempel ligger i bilen eller baggen.
Skulderstroppene er laget av to lag netting,
fin og grov, og man kan se rett gjennom.
Dette er med på å gi ventilasjon. Det er
også god ventilasjon av ryggen ved at to
vertikale polstrede nett-puter løfter sekken en
centimeter vekk fra ryggen.
Ved at man både kan få strammet inn
hovedrommet, og samtidig stramme inn brystog hoftestropp, får man en tight følelse der
sekken sitter godt på kroppen, også på en
stisykkeltur over røtter og stein.
Glidelås-dragerne er såpass store at de uten

problem man brukes med hansker på, eller om
man er litt kald og stiv på fingrene.
Drikkeblæra på en drøy liter er ikke blant
de største, men holder til turer opp til et par
timer. Skulle jeg ønske noe ekstra, er det liten
lomme på skulderstropper eller hoftebelte der
man kunne hatt lett tilgang på en energibar
underveis.
En sekk til denne bruken blir unektelig utsatt
for mer svette enn vanlige ryggsekker. Sportoutlet opplyser at Cruiser-sekken kan vaskes
for hånd med mild såpe. Det kan være en
fordel for å holde sekken nogenlunde fresh.
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Det er lite å utsette på denne drikke-sekken
fra Vikafjell. Drikke-systemet, stropper og
glidelåser fungerer og sekken viser foreløpig
ingen tegn på slitasje. Prisen ligger på under
halvparten av mange av alternativene, og jeg
anser dette absolutt som et godt kjøp.

PRIS: 375,VEKT: 590 GRAM
BRUKT: CA. 15 STISYKKELTURER
MER INFO: WWW.SPORTOUTLET.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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Vil du være med å gjøre
fritiden din litt mer
bærekraftig?
Pinsj er en digital plattform for
grønne valg. Snart kan du leie og leie
ut eget utstyr, samt kjøpe og selge
brukt - på ett og samme sted.
Og dette er bare starten.
Bli med oss på www.pinsj.no
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PRIS: CA. 2.999,BRUKT: TESTET I HØST. CA. 20 BRUKSDAGER
MER INFO: WWW.FJALLRAVEN.NO
TESTET AV: MATTIAS JANSSON

FJÄLLRÄVEN
LAPPLAND-BUKSE

Når vinteren har kommet ønsker man ofte å dra
på tur med både ski og truger. En dag går du
langt og blir varm, neste dag sitter du stille og
isfisker eller ser etter dyr med kikkert. Det er ofte
vanskelig å finne den rette buksen til så varierte
aktiviteter som fungerer både når det er litt
varmere, men også når kulden biter. Jo kaldere
det er, jo mer kondens dannes det også i stoffet
og det er viktig å lufte ut fuktighet. Skallbukser
fungerer godt i sterk vind og regn, men blir noe
klam når det er kaldt om vinteren.
Fjällräven har løst dette ved å sy opp en bukse i
resirkulert ull, dette stoffet ble tidligere kalt vadmel
og er varmt, vindtett og samtidig ventilerende.
BESKRIVELSE:
Dette er en middels kraftig bukse i ull med
forsterkninger i G-1000 Eco. Denne Lapplandbuksen er basert på den velkjente Keb-modellen
som mange har erfaring med. Buksen har to
lommer for hendene øverst, samt to benlommer
på lårene med lokk. På det ene låret er det
også en lomme for en kniv. Over knærne er det
forsterkning i G-1000 og plass til knebeskyttelse,
nede ved foten er det forsterkninger og mulighet
for å feste buksene rundt støvlene. Det er også
kroker nederst for feste til skolissene. Over
baken er det G-1000 stoff og et mer elastisk
stoff i skrittet for maksimal bevegelsesfrihet. Alle
knappene har gummideksel slik at de er stille
ved bruk. Stoffet er også av ”silent”- modell for å
motvirke støy. Perfekt for fugletitting eller jakt og
fotografering.
OPPLEVELSE I BRUK:
Dette er en bukse som har vært godt brukt høst
og tidlig vinter. Perfekt når det er kaldt og litt
surt ute, samtidig som du er varm og behagelig
når du sitter stille over tid. Ettersom det ikke er
ventilasjon på lårene, bruker du gjerne buksen
når det er litt kaldere ute. Når du først blir svett
eller litt våt av regn eller snø, varmer ullen fortsatt
godt og den tørker uten å gjøre benene kalde.
G-1000 stoff på de riktige stedene forhindrer at
snø setter seg fast, samtidig som slitestyrken
øker.
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
På høsten og vinteren når det ikke regner, er
dette favorittbuksen for lav eller middels aktivitet.
Spesielt hvis du må sitte stille lenge mellom
øktene, er denne perfekt. Personlig skulle jeg

gjerne hatt både ullstoff og G-1000 i baken
for økt varme. Med dagens fokus på miljø og
bærekraft er materialet i resirkulert ull og G-1000
Eco perfekt. Ettersom modellen har en tidløs
design og av kraftig ull, er dette en bukse som
varer lenge.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Resirkulert ull (80 % ull, 20 % polyamid) med
forsterkninger i G-1000 Silent Eco (65 %
polyester, 35 % bomull).
Vekt ca. 785 gram (størrelse 48).
Buksen har vanlig snitt og har 5 lommer.
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UTSTYR TEST

TEKST OG FOTO: MATTIAS JANSSON

Magasinet Friluftsliv har testet ut noen forskjellige produkter med tanke på julegavetips,
både til deg selv eller noen du er glad i og vil glede i disse tider. Et gjennomgående
tema for disse julegavetipsene er at det skal være varmt og godt. Enten gjennom ull,
og varme luer, eller med kaffe eller varm drikke ute i naturen.

FJÄLLRÄVEN ÖVIK STRIKKEGENSER
Dette er en varm og god ullgenser for herrer med deilig
gammeldags design og flere farger å velge mellom.
Genseren er strikket i et luftig men varmt ullgarn og
har forsterkninger over albuene. Den har rund hals
og genseren oppleves som middels tykk. Den passer
som et varmt plagg under jakken når du sitter stille
på leirplassen eller ved utsiktspunktet, samtidig som
den også fungerer under litt hardere aktiviteter der
du svetter. Ullen har den gode egenskapen at den
ventilerer godt, samtidig som den varmer selv om den
er fuktig. Det fine mønsteret på genseren gjør også at
den kan brukes til hverdags, perfekt hvis du vil ut på
tur rett etter jobb. Vekten er ca. 450 gram i størrelse
medium. Prisen er ca. 1.799 kr. Ullen er sporbar og
uten mulesing. Les mer på www.fjalllraven.no

112

PRIMUS KLUNKEN VAKUUMFLASKE 0,5L
Med på turen passer det kanskje med en termoskopp
kaffe eller varm kakao? Primus har produsert en kopp
med et lekkert retrodesign. Dette er en vakuumflaske
i stål, som fungerer som en kombinasjon av termos
eller drikkeflaske. Materialet er 18/8 rustfritt stål
som ikke trekker til seg smak og er lett å rengjøre.
Plastkorken inneholder ikke BPA kjemikalier og
toppen er med kork og har en stropp som du kan
feste til ryggsekken så du ikke mister flasken. Flasken
holder godt på varmen og 100 grader vann holder 45
grader etter 8 timer ute i rundt 0 grader. Åpningen
er tilpasset vannrensefiltre slik at flasken også kan
brukes på utenlandsreiser og holder drikken kald på
turer i varmere strøk. Volumet er 0,5 liter og flaskens
vekt er 270 gram og finnes i mange forskjellige farger.
Prisen er 549 kr. Les mer på www.primusshop.no
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NORDIC HEATER LUE
Når kulda biter og snøfokk fyker, er det godt å søke
ly inne i en varm «pelslue» fra Fjällräven. Dette er
en lue i klassisk «trapperstil» som passer godt på
vinteren eller kalde høstdager. Luen er lett og luftig
samtidig som den varmer godt når det er kaldt.
Det som skiller denne luen fra andre modeller er
den syntetiske pelsen som varmer godt. Den har
nedfellbare øreklaffer som varmer ekstra og en stropp
med spenne under haken for å sitte fast under vind
eller aktivitet. Luen er laget av polyamid og akryl og
behandlet med fluorkarbonfri impregnering. Vekt 160
gram. Finnes i tre farger og passer for både menn og
kvinner. Den koster 899 kr og er tilgjengelig på www.
fjallraven.no

PRIMUS ESSENTIAL TRAIL KIT
Både på korte og litt lengre turer er det ofte nødvendig
å raskt lage litt kaffe, eller varme vann til en suppe
eller litt turmat. Med «Essential Kit» fra Primus får
du enkelt det du trenger med i sekken. Hele kittet
får plass i en liten pose med et kokekar i eloksert
aluminium på 1 liter, samt en stekepanne som også
fungerer som lokk. Inne i pannen kan du oppbevare
gassbrenneren og en liten gassboks. Brenneren har
tre stabile armer som holder kokekaret, som er riflet i
bunnen så den ikke sklir av kjøkkenet. Hele kittet låses
med ett av håndtakene. Stekepannen har et belegg
som hindrer maten i å brenne seg, så å steke noen
kantareller med hvitløk og smør å ha på brødet på tur
er ikke noe problem. Brenneren er på 2500 watt og
koker en liter vann på under 4 minutter under riktige
forhold. Hele settet veier 382 gram uten gassboksen.
Brenneren har ingen piezolighter, så fyrstikker eller
ildstål må tas med. Dette er et fleksibelt lite kjøkken
som alltid kan være med i sekken hvis kaffetranget
plutselig skulle oppstå. Prisen er ca. 899 kr. Les mer
på www.primusshop.no
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PRIS: CA. 1.099,VEKT: 460 GRAM
BRUKT: TESTET JEVNLIG UNDER HØSTSESONGEN
MER INFO: WWW.FJALLRAVEN.NO
TESTET AV: MATTIAS JANSSON

BESKRIVELSE:
Dette er en liten og enkel ryggsekk som veier lite,
men som rommer mye for kortere turer. Sekken er
tilgjengelig i flere farger og passer for både menn
og kvinner. Sekken har en åpning av «brettetypen»
som stenges først med glidelås og brettes ned og
festes med en krok. En praktisk og enkel løsning.
Volumet er på 24 liter, noe som er nok til en enkel
dagstur, samtidig som den rommer en mindre
laptop på 15 tommer uten problemer, dersom
sekken også skal brukes til hverdagsbruk.
Sekken er laget av resirkulert nylon, veier lite
og er vannavstøtende. Sekken har to åpne
sidelommer for snacks og vannflaske, samt en
litt større lomme med glidelås foran for kikkert,
kamera eller lignende. Inne i sekken er det en liten
lomme med glidelås for småting med innvendig
nøkkelkrok, samt en større lomme mot ryggen for
laptop, sitteunderlag, kartmappe eller lignende.
På sidene er det to remmer som gjør at sekken
kan strammes sammen, eller for å feste utstyr
som teleskopstaver, et tynt liggeunderlag eller
lignende. Bunnen av ryggsekken er forsterket med
et grovere syntetisk stoff kalt Bergshell og består
av 31 % resirkulert nylon.

FJÄLLRÄVEN
HIGH COAST
FOLDSACK 24

OPPLEVELSE I BRUK:
Ryggsekken sitter godt på ryggen og har en tynn
polstret plate inni som motvirker at utstyr gnager
seg inn i ryggen. Den har både en smal midjeremm og en justerbar bryststropp slik at den kan
strammes opp så den sitter godt. Begge remmene
kan tas av om ønskelig. Er du veldig kraftig over
brystet, kan skuldre- og brystremmene derimot
oppleves som litt korte. Glidelåsen i åpningen vrir
seg litt de første gangene, men etter litt trening
så er den enkel i bruk. Toppen kan da festes i
ulike lengder slik at sekken blir kompakt uansett
mengde innhold.
OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Dette er en fin liten og praktisk ryggsekk som
passer til dagsturer. Siden den kun veier 460
gram og kan rulles sammen, kan den også enkelt
tas med i bagasjen på reiser eller lange turer
med storsekk, for å gjøre spontane småturer i
nærområdet. De mange detaljene bidrar til at
dette er en ordentlig funksjonell sekk på tross av
den lave vekta. De mange stramme-mulighetene
gjører også at sekken kan brukes til mer sportslige
aktiviteter i tillegg til vanlig tur og friluftsliv.
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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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FJÄLLRÄVEN DUN

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

Fjällräven Expedition-serien
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.

Friluftsliv_062021_OMS.indd 1

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.

www.fjallraven.no

WWW.FRILUFTSLIV.NO

Føl deg aldri kald igjen

