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TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer i slutten av mars.
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Kaha betyr på maori   
«styrke og støtte». 
Til tross for sin svært lette 
innpakning tilbyr
Kaha GTX begge deler! 
Vibramsåle som gir trygt grep,
GORE TEX membran 
holder deg tørr og varm

HOVEDREPORTASJEN BLIR OM VÅR 
FANTASTISKE LANGTUR PÅ VEGAØYAN PÅ 
HELGELANDSKYSTEN. ET PADLEELDORADO MED 
ET MYLDER AV ØYER, HOLMER OG SKJÆR.

ANNONSE
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kompresjonsstrømpen
Den sporty

Har du kjent på tunge eller rastløse 
ben før, under eller etter trening?

Farge

Sort/grå

Sort

Kompresjonsstrømper tar vare på bena dine, uansett 
aktivitet. Bruk JOBST Sportsstrømper når du går tur, 
trener, sitter eller står mye. Passer for både kvinner og 
menn og har flere fordeler:

• Forbedrer blodsirkulasjonen

• Holder bena tørre med mikrofiber

• Puster og reduserer lukt

• Gir ekstra støtte rundt akillessenen
Rosa/grå

Frihet.
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LYSREGLER I 
BY OG FJELL
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.

Stavanger er en av få kommuner i landet som har 
laget en egen lysplan. Den har tidligere vunnet Norsk 
lyspris. Det er allerede innført en dimmetabell for 
gatebelysning, der lysene gradvis dimmes utover 
kvelden og natten til 40 prosent. 22.000 lyspunkter 
i kommunen skal bli dimmet om natten, fra 100 
prosent tidlig om kvelden, til 40–50 prosent nattetid. 
Samtidig er blålig lys skiftet ut med et mer behagelig 
gulaktig lys. Dimmingen skal muligens også skje på 
turstiene, og det kan også bli aktuelt å skru lyset helt av 
på turstier som ikke har så høy menneskelig aktivitet, 
og der naturhensyn veier tyngre.

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

Tro det den som kan, men i naturlandet Norge er 
det ingen regulering. Landet som er hjemstedet for 
detz spektakulære nordlyset har ingen tiltak mot 
lysforurensing, selv om lysforurensing er en del av 
forurensingsloven, som ble vedtatt i 1981. En annen 
side ved saken er selvsagt energiforbruket. Inn i det 
grønne skiftet vil noe av det enkleste kanskje være å 
bruke mindre lys ved hjelp av sensorer, eller at vi rett 
og slett bruker mindre kunstig lys i fremtiden.

Mange forskningsrapporter har allerede påpekt 
at for mye kunstig lys om natten er skadelig for 
naturmangfoldet. Det kan forstyrre nattesøvn og 
døgnrytme hos mennesker, og samtidig har det en 
estetisk side. På verdensbasis øker lysforurensingen 
med 2 prosent hvert år. Nå regulerer vi alle andre 
elementer som er skadelige for miljøet. Da er det på 
høy tid at også lysforurensing blir regulert.
En del hytteeiere lar kraftige utelamper stå på, selv når 
hytta er tom. Det store spørsmålet er: Hvem er det de 
lyser for?

Ansvarlig redaktør
Bjørn Andreas Esaissen  

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

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

 
STEINAR VÆGE

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

KJØPT MAGASINET I 
LØSSALG?
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!
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Atlas Helium BC er et par truger 
som er designet for å takle alle type 
snø- og isforhold. Denne modellen 
har en 19 graders binding som gjør 
at trugen ikke kaster snø når du går. 
Perfekt til snowboard, topptur og jakt!

2299,–

Osprey Talon/Tempest er laget for 
å klamre seg fast til ryggen som en 
forskremt apekatt. Skikkelig bra 
dagstursekk som alltid vil være  
med på tur.

20/22 liter 1100,–

Bergans Trollhetta er på en måte to sekker i én. 
Du får en stor og god sekk til langtur. Og når du 
kommer frem til leir og får lyst til å fly opp på 
nærmeste topp, så tar du bare av topplokket 
og bruker den som en lett dagstursekk.

75 liter 3130,–

Beltlamp Hikebeam er en ladbar 
beltelykt som du fester på hoftebeltet 
i stede for på hode. Da lyser du opp 
både der du tråkker, samtidig som du 
får lys langt fremmover. Føles vektøs 
og blender ikke. Norsk oppfinnelse.

1691,–

Rab Ascent 900 er en sovepose med romslig 
snitt og meget god krage. Posen er fylt 
med 650+ cuin ren gåsedun som gir en 
komforttemperatur ned til –8 grader.

4299,– 2999,–
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LAST NED 113-APPEN 
PÅ TELEFONEN DIN
Det kan redde livet ditt. 
Appen Hjelp 113 er 
utviklet av Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse, og er en 
nødapp i tilfellet du trenger 
ambulanse-helikopter på 
tur. Den sender automatisk 
melding om hvor du er, enten 
du ringer 110, 112 eller 113 
fra appen.

Du kan også finne den 
nærmeste hjertestarteren 
i appen, i henhold 
til det offentlige 
hjertestarterregisteret. Med 
Hjelp 113 har du mulighet 
til å la nødsentralen benytte 
seg av kameraet på mobilen 
din, noe som kan gi en bedre 
oversikt over situasjonen.

FOTO: ATLE OMMUNDSEN

TARE TEKSUM PÅ NYE EVENTYR
Døvblinde Tare Teksum blir pilegrim på to hjul når han i år tråkker til med en 
ekspedisjon til alle landets stavkirker.

Denne sommeren er reisemålet landets 28 stavkirker, og han får velsignelse fra 
Fortidsminneforeningen, pilegrimsbevegelsen og kirken.

De fysiske testene viser at balansen er blitt mye dårligere. Han kan ikke gå 
på ski lenger. Hørselen er ganske god takket være implantatene, men synet 
svekkes hele tiden. Nå ser han kun litt kontrast, og må ha med seg ledsager 
hele tiden. For å gjennomføre neste års utflukt har Teksum kjøpt seg en 
elektrisk tandemsykkel til 60.000 kroner.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FJELLÅRET 2022
FN har vedtatt at året 2022 skal være det 
internasjonale året for bærekraftig bruk 
av fjellet. DNT har laget en omfattende og 
ambisiøs strategi for bærekraftig fjellbruk. I juni 
skal DNT dele ut sin egen bærekraftpris og 
bærekraftstipend.

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv mener det 
kan være aktuelt å markere fjellåret i kampanjer 
som de har på gang.

FOTO: STEINAR VÆGE  

altafolkehogskole

Ingen søknadsfrist. Støttet av Lånekassen.
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Ingen søknadsfrist. Støttet av Lånekassen.
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FRILUFTSLIV GIR PÅFYLL AV D-VITAMINER
Det viktige D-vitaminet får en blant annet av 

sollys. Legene merket seg raskt at mange som 
ble syke i pandemien hadde for lite D-vitamin. En 

forskningsstudie med 35.000 deltagere som startet 
våren 2020, viser at de som tok tran fikk mindre covid 

enn andre.

Vitaminet påvirker immunsystemet, og en viktig kilde til 
D-vitamin er sollys. Om vinteren er den beste tiden for 

påfyll via sollys midt på dagen. Sollyset må treffe ansikt 
og hender «ei god stund». Det kan være individuelt 

hvor stort D-vitaminbehovet er for den enkelte.

RUNDT 8000 DYR OMKOMMER PÅ NORSKE VEIER
Vinteren er høysesong for viltpåkjørsler, melder NAF. Man bør senke farten når en kommer 
til skilt som varsler viltfare. Det er viktig å huske at elg, hjort og rådyr ofte opptrer flere i lag. 
Om ett dyr krysser veie, er sjansen stor for at det kommer flere.

Hvis en er uheldig og kjører på et dyr, skal en markere stedet og varsle politi eller viltnemd. 

I områder med mye vilt, bør en følge godt med på sideterrenget langs veien. Dyr kommer 
plutselig, og litt lavere fart gir større sikkerhetsmarginen.

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

ROVDATA MELDER AT 111 – 116 ULVER ER 
PÅVIST I NORGE I VINTER
I tillegg har 13 – 14 ulver usikker grensestatus. 44 – 45 av 
ulvene er påvist i helnorske revir, mens 54 – 57 holder til 
på begge sider av grensen mot Sverige. 

De aller fleste er konsentrert til fylkene Innlandet og Viken. 
En ulv er påvist i Pasvik øst i Finnmark, mens en er påvist 
på begge sider av riksgrensen i Trøndelag.

Antallet registrerte i Norge og grenserevir forrige vinter var 
109 – 114. Antallet er altså stabilt for de to siste vintrene.

FOTO:WIKIPEDIA COMMONS 
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ANNONSER

Ideell på fottur,
ingen irriterende blending.

Info / webshop: 
www.beltlamp.com HIKEBEAM, 400 lumen HODELYKT, 400 lumen

NY TURLYKT, 
FØLES FJÆRLETT!

Design og plassering gir 
klarere belysning i hele 
nærområdet fra føttene, 
til sidene, og langt fram. 

Friluftsliv_halvsides_10.indd   1 28.01.2022   15:44:53

Nye bilder på veggen?

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

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

FRILUFT
SKITUR I VINTERSKOG S.16  |  SYKLING PÅ ISLAGTE VANN S.22  |  ÅRETS FUGL S.28

FRILUFTSLIVPROFILEN S.30  |  FOTOGALLERIET S.36  |  FJELLTUR S.42

I denne boka finner leseren mye inspirasjon til skiturer, 
både nært Drammen og litt fjernere. I tillegg til skiturer 
i Drammenstraktene, er det nemlig også med noen 
smakebiter fra litt mer høytliggende områder under 
to timers kjøring fra Drammen. Dette er steder der 
snøen og skiføret starter tidlig og slutter seint, men 
uansett beskrives skiturer i områder lett tilgjengelig fra 
Drammensområdet. Her er det mange muligheter rett 
utenfor de vanlige tråkk man ellers går.

11 skiløypeområder er omtalt, med imponerende 
61 forslag til skiturer. Turbeskrivelsene er selvsagt 
supplert med kart, men også med flotte bilder og mye 
interessant informasjon om verneområder, geologi, 
historie rundt gårder og hytter og så videre. Denne boka 
bør absolutt inspirere til friluftsliv på “nye” steder.

DNT Drammen og Omegn har bidratt til denne boka 
gjennom samarbeid med Forlaget Tom & Tom. 

Bli med Tom Helgesen på 61 flotte skiturer i skog- 
og friluftsområdene i Drammensdistriktet. Det vil si 

skogområdene i kommunene Asker, Lier, Drammen, 
Holmestrand, Øvre Eiker og Modum. I dagligtale 
snakker vi om Vestmarka, Kjekstadmarka, Røysjømarka, 
Svelvikmarka, Østskauen, Vestskauen, Konnerudmarka, 
Strømsåsen, Mjøndalsskauen, Finnemarka, Holtefjell 
og Ormåsen. I tillegg vil det bli noen smakebiter fra 
litt mer høytliggende områder under to timers kjøring 
fra Drammen. Dette er områder der snøen og skiføret 
starter tidlig og slutter seint, som Skrimfjell, Blefjell, 
Norefjell/Haglebu, Vassfarfjella i Flå, Vikerfjell og 
Krokskogen. Da vil også kommunene Kongsberg, 
Flesberg, Sigdal, Krødsherad, Flå, Ringerike og Hole bli 
berørt.

Mange går gjerne den samme skituren hver helg, men 
i dette område finnes det utallige variasjonsmuligheter 
når det gjelder skiturer. Det skal denne boka prøve å 
vise. Boka er på 240 sider, rikt illustrert med fargebilder, 
kart og faktarammer.

v

SKITURER I 
DRAMMENSTRAKTENE
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FRILUFT  SKITUR I VINTERSKOGEN

MYE SNØ: På en vinterovernattingstur er 
det enklere å dra alt det tunge utstyret i en 
pulk enn å bære alt i en ryggsekk.
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Vinterdagene er korte og ofte med ruskete vær og vind. Da er det godt å 
telte i skogen med ly under trærne og med god tilgang til bålved.

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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vinterskogenTELTTUR I
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Vi dro på tredagerstur i furuskogen i Nordmarka i 
Trondheim. Snøen som hadde lavet ned, var kanskje 
litt i meste laget. Det ble tungt å trekke pulk i dypsnø 
der vi stedvis måtte lage skispor selv. Heldigvis var 
det oppkjørte løyper i starten på strekningen fra 
parkeringsplassen og inn i turområdet.

Med 20 minusgrader og masse snø er det godt å få 
fyrt et digert varmebål. Vi fant en fin leirplass under 
noen store furutrær. Før vi satte opp teltet og rigget 
leir, brukte vi et par timer på å samle ved. Det lå masse 
gamle og tørre furugreiner på bakken rundt omkring 
leirområdet.

Mørket kom sigende. Det var på tide og få satt opp 
teltet og rigget leir. Bålet ble klargjort med småved 
og bark før vi tente på. Større stokker var hugget opp 
og lå klar ved siden av bålet. Nå var det på tide med 
middagslaging på bålflammene. Etter middagen var det 
bare å lene seg tilbake i snøgropa og la blikket hvile opp 
mot stjernene på den mørke himmelen.   

1. BRATT: Terrenget i Nordmarka er snilt og 
stort sett flatt, men enkelte kneiker er tøffe å 
ta seg opp. Spesielt når man har en tung pulk 
på slep.

2. IDYLL: Det er godt å sitte ved varmebålet 
og se på de flakkende flammene på en iskald 
vinterkveld.

3. MAT: Det er alltid koselig å lage mat på 
bål. Når man teller etter så er det ikke mange 
kveldene i løpet av året at man gjør akkurat 
dette. 
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NORDMARKA
Nordmarka ligger øst for Klæbu sentrum og sør for 
Jonsvatnet i Trondheim. Terrenget er markert med 
mange flotte furutrær. Området er småkuppert, fint 
og familievennlig. Nordmarka består i stor grad av 
barskogskledde åser og åpne myrområder med 
små vann, bekker og dyrkamark. I sør går det 
skogkledde terrenget bratt ned mot Selbusjøen. I 
øst grenser området opp mot kommunegrensen til 
Selbu. I nord ligger Jonsvatnet og Trondheim by. 
Langåsen er høyeste punkt med 516 moh. 
Nordmarka er lett tilgjengelig. Utgangspunkt 
kan være fra Klæbu sentrum, via bomveg til 
parkeringsplassen ved Gjenvollhytta eller fra 
parkeringsplassen på Saksvikvollen i Trondheim.
Langåsen-området ble fredet som naturreservat i 
desember 1990. Formålet var å bevare et større, 
variert oseanisk preget myrområde i skogregionen.
Skiterrenget som går ut fra Gjenvollhytta i 
Klæbu er meget snøstabilt og her er det ofte 
skiløyper lenge før andre steder i området. Det 
er kjørt skispor i området mellom Jonsvatnet og 
Selbusjøen et terreng som er slakt og lettgått og 
innbyr til fine skiturer.
Lengde på rundturen er 15 kilometer.
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1

Sent på kvelden så vi plutselig en antydning til 
nordlysaktivitet på den skarpe og stjerneklare 
nattehimmelen. Vi var ikke sene med å få satt opp 
fotostativet. Vi sto klare med kameraet og ventet på at 
nordlyset skulle bli sterkere. Og det ble det. For første 
gang klarte vi å ta drømmemotivet med; telt, bål og 
dansende nordlys.

Neste morgen fikk vi øye på en elg som kom tuslene ut 
fra et skogholt et par hundre meter unna leiren. Også 

kom det en elg til…og en til…totalt fem elger gikk rolig 
på rekke og rad. Elgene kjente nok lukten av bålrøyk, 
men det virket ikke som de ble redde av den grunn. 

Tre dager og to netter i telt i vinterskogen var over. 
Vi tok oss ned til de maskinoppkjørte skiløypene og 
tuslet tilbake til bilen i det sola gikk ned. Nordmarka i 
Trondheim er et flott turområde som anbefales på det 
sterkeste.
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1. SOLNEDGANG: Det er vakkert 
i skogen når blåtimen nærmer 
seg. Kuldegrader og masse nysnø 
skaper en nydelig stemning.

2. NORDLYS: Nordlysets dans over 
himmelhvelvingen følger ofte et 
mønster, det blir som et skuespill 
i fem akter. Det begynner med en 
grønn glød lavt på nordhimmelen.
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Facebook.com/HillebergTheTentmaker

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

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

Bestill 2022 / 2023-katalogen 
fra Hilleberg nå.

Hilleberg: 
Telt for allslags 
eventyr i 50 år.

Urruty Benoit/@benoiturruty
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Det er blekt vinterlys, korte dager og rimfrost på 
bakken. Bare et tynt lag hard og isete snø, elendig 
skiføre og glatte veier. Hva skal man finne på?

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

VINTERLYS: Isoverflaten hadde en 
rekke sjatteringer og nyanser, fra 
”speilglatt” til ganske enkel sykling.

ISSYKLING
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ØSTMARKA
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1. PIGGDEKK: Et dekk 
med god bredde og 
mange pigger er det 
beste valget for denne 
type tur, hybrid-dekket til 
høyre er mindre egnet.

2. MYE IS: Vertikal is 
møter den horisontale.

3. ISPIGGER: Det er en 
rimelig livsforsikring for 
den som ferdes på isen.

Reise dit: Følg E18 ut av Oslo 
sørover, ved Klemetsrud ta av på 
Fv155 mot Enebakk. Ta så av ved 
Fjell/Bindingsvann, kjør inn til P-plass 
ved Bysetermåsan.

Distanse: Avgjør du selv, men regn 
med 20 – 25 kilometer om du ønsker 
å gjøre deg brukbart kjent på denne 
innsjøen.

Vår rute: https://ridewithgps.com/
routes/38419373 

Hytter ved Børtervann: https://
ut.no/hytte/10773/bvelstad, https://
ut.no/hytte/101362/vresaga 

Andre aktuelle sjøer i området: 
Langen-sjøen sør for Siggerud, og 
Mosjøen nordvest for Børtervann

Aktuell nettside: www.iskart.no, 
info om is-tykkelse og sikkerhet.

BØRTERVANN

1
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Bjørn Eirik slår på tråden, – har jeg lyst til å være med på sykkeltur 
i Østmarka i Oslo, en tur garantert uten motbakker? Ingen 
motbakker – ja den turen blir jeg med på!

Fra Bysetermåsan i Enebakk sykler vi en søndagsmorgen fem 
kilometer inn til Øvresagahytta ved vestsiden av Børtervann. En 
diger isflate ligger foran oss, men det er ingen isfiskere å se, heller 
ikke skøyteløpere. Det har vært litt mildt de siste dagene, er isen 
egentlig helt trygg? Vi har plan både B og plan C, med isskruer, 
fangliner, ispigger og reservetøy i vanntette poser. Likevel, å gå 
gjennom isen og ligge å kave i isvann, hører definitivt ikke med til 
naturopplevelser som står på ønskelista mi. Førsteinntrykket er at 
isen er tykk nok der vi står, men hvordan er den andre steder, for 
eksempel i sund eller bekkeos? Jeg er litt betenkt, men da Bjørn 
Eirik, som er en vektklasse over meg, tilbyr seg å sykle foran, lar 
jeg meg overtale. 

UT PÅ ISEN
Vi tråkker oss forsiktig opp i fart ut på sjøen. Vi ser etter hvert 
at isen holder en jevn og god tykkelse på mellom 15 og 20 
centimeter. Bjørn Eirik stiller med nesten 400 pigger pr dekk på 
sin terrengsykkel, jeg med 240 foran og kun 160 pigg bak, på min 
hybridsykkel. Jeg har egentlig utstyrt den for bybruk, men det er 
alltid interessant å prøve utstyret sitt litt utenfor komfortsonen. 
Vi finner en marsjfart på rundt 15 kilometer i timen, og gjør 
svingkurvene store for å sikre grep. Vi suser forbi halvhøye åser, 
furukledte småøyer og felt med digre istapper nedover bergsiden.  

LANG STRANDLINJE
Vi finner ut at Børtervann er noe for seg selv. Det var opprinnelig 
ti mindre sjøer, som gjennom flere oppdemminger blitt til ett stort 

vann. I luftlinje er den drøyt fem kilometer fra nord til sør, og med 
et areal på to og en halv kvadratkilometer, er det blant de større 
i Oslomarka/Sørmarka. Men det som gjør denne sjøen så spesiell 
er at den er så forgrenet at strandlinjen er på hele tretti kilometer. 

Å utforske denne sjøen er spennende, den har dype viker, 
diverse trange sund og mer enn femti øyer. Å få oversikt i denne 
labyrinten, tar tid. Jeg prøver å se etter steder som kunne vært fine 
teltplasser på kanotur, og her er det absolutt muligheter. 

Vi cruiser av gårde, og selv om isen selvfølgelig ikke har noen 
motbakker, er underlaget overraskende variert. Selve is-overflaten 
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veksler mellom å være mer eller mindre svart, glassklar og virkelig 
glatt, til diverse variasjoner av mer eller mindre ruglete is, med 
rester av smeltet snø. På de glatteste partiene tør jeg knapt svinge 
eller bremse, og må sykle veldig kontrollert. For å sjekke grepet tar 
jeg innimellom et hardt tråkk. Om jeg da spinner, er det et klart 
signal om å ta det med ro. Andre steder er isen fortsatt ganske jevn, 
men matt og med en nærmest sandpapir-aktig tekstur, her kan vi 
gi skikkelig gass. 

VANSKELIGE FOTOFORHOLD
Jeg prøver å ta bilder i fart. Det er noe jeg egentlig ikke vil anbefale, 
da jeg i korte øyeblikk må se i kamerasøkeren, i stedet for på isen. 
Å ta bilder superkjapt under slike forhold gir ofte en skrå horisont, 
eller har bevegelsesuskarphet, mange av dem blir dårlige. De store 
kontrastene mellom lys og skyggepartier, mørk eller lys is gir også 
utfordringer for lysmåleren. Men nettopp det at det vanskelig, gjør 
det mer tilfredsstillende med de få bildene som blir bra.

SPOR PÅ ISEN
Det dukker opp mange merkelige hull i isen, omringet av et slags 
strålemønster med lange sprekker ut fra sentrum. Det ser nærmest 
ut som meteorittnedslag. Hva som har foregått her aner jeg ikke. 
Andre steder ser vi frosne dyrespor i gammel issørpe. De ser ut 
som digre hundepoter, og går i ganske rett linje, og har ingen 
avtrykk i av sko eller støvler i nærheten. Vi vet at ulven finnes i 
denne marka, kanskje er det den vi ser avtrykk etter? Bare tanken 
på det, gir turen en ekstra dimensjon av villmark. 

BØVELSTAD
Etter å ha syklet i medvind helt til sør-enden, snur vi og setter 
kursen mot Bøvestadhytta i nordenden. Den sure motvinden får 
godt tak over sjøen, og det går merkbart tyngre. Bøvelstadhytta 
eies av DNT Oslo & omegn, og er en ubetjent hytte med hele 17 
sengeplasser. 

Hytta er ryddig og tvivelig, vi varmer oss med en kaffe og noen 
brødskiver, mens noen vedkubber i ovnen lager en liten lunk i den 
kalde stua. Klokka nærmer seg to. Sola vil snart gå ned, vi retter 
framhjulet mot Trangen-vika, der vi startet. Siste etappe på den 
kuperte turveien til parkeringsplassen ved Bysetermåsan gjør at vi 
får opp varmen igjen. 

TROSS ET PAR TRYN GJENNOM DAGEN HOS UNDERTEG-
NEDE, ER DET BARE Å INNRØMME; ISSYKLING ER GØY! 

UTSTYRSTIPS
Vanligvis regner man desember som den beste måneden for is-
aktiviteter; etter at isen har fått tilstrekkelig tykkelse, men før 
snøen har lagt seg. Når dette skrives, i slutten av januar, har det 
lille som var av snø i Oslo smeltet, og så frosset til.  

ISMØNSTER: Hva er dette, 
egentlig? Denne type 
”stjernehull” i isen så vi en 
rekke steder, og ser ikke ut 
som noe laget av isfiskere.

Resultatet er en rekke skumle issvuller rundt i byen, men også gode 
forhold for issykling på innsjøene. Dette gir ikke bare en mulighet 
for friluftsliv, men også et trygt og bilfritt sted å øve seg litt på sykling 
under glatte forhold. 

Av utstyr er piggdekk med minst 240 pigger et godt utgangspunkt. 
Det kan være et tips å ha ta ut litt luft av dekkene, slik at en større del 
av dem kommer i kontakt med isen. 

Å ferdes på isen er kaldt for føttene; bruk det varmeste fottøyet 
du har. Og sist, men ikke minst; ha alltid ispigger tilgjengelig, slik at 
du kan komme deg opp av vannet om du skulle være så uheldig å gå 
gjennom.
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RØDSTILK ER 

   Årets Fugl i 2022
TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

BirdLife Norge (tidligere Norsk ornitologisk forening) har 
valgt rødstilk til Årets Fugl. Arten er vanlig i våtmark og 
kyst over hele landet, men minker nå i antall.

Den er ikke til å unngå å høre når man er ute 
på tur og nærmer seg områder med våtmark. 
I vannkanten nær elver og tjern flyr den opp og 
varsler at fare er på vei inn i hekkeområdet.

VÅTMARKAS VAKRESTE?
Rødstilken er en vakker fugl. Den tilhører 
snipefamilien og er på størrelse med heilo. Den 
måler 27–29 cm; vekt 85–155 g; vingespenn 59–
66 cm. Hunnen blir gjerne litt større enn hannen.

Hekkedrakten er spraglet i askebrunt og hvitt. 
Den har rødt nebb og lange, røde ben. Hunnene 
er ofte litt blekere enn hannene. Vinterdrakten er 
noe mer grålig. Under flukt viser den et tydelig 
langsgående hvitt vingebånd, som skiller den fra 
de vanlige slektninger, som gluttsnipe, grønnstilk 
og skogsnipe.

Rødstilk hekker i Norge over det meste av 
landet, fra skjærgården til over skoggrensa.

FLYR TIL AFRIKA OM VINTEREN
Arten er primært knyttet til ulike typer 
våtmark, men finnes også i fuktige gressmarker i 
landbruksområder. Man har funnet at det er seks 
underarter.

Rødstilk er i hovedsak langdistansetrekkfugl, 
selv om noen fugler på Island og i Vest-Europa kan 
regnes som standfugler. De som hekker i Norge, 
overvintrer trolig hovedsakelig i Afrika. De som 
overvintrer på vestkysten av Norge, kommer trolig 
hovedsakelig fra Island.

NÆR TRUET PÅ RØDLISTA
Arten er vurdert til nær truet (NT) på den nyeste 
Norsk rødliste for arter. Kategorien kommer av 
reduksjon i populasjonsstørrelse.

Den norske hekkebestanden ble i 2015 anslått å 
være i intervallet 50 000-70 000 individer, og den 
ble da vurdert som i nedgang.

Samlet for Europa har bestanden vært i 
markant nedgang (54 prosent). I følge BirdLife 
International er både hekke- og vinterbestanden i 
Europa i nedgang.

Intensivt jordbruk, drenering og utbygging 
av våtmarker, samt klimaendringer er potensielt 
negative påvirkningsfaktorer.
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FOTO: ALEXANDER BENJAMINSEN OG CAROLINE HARGREAVES

FRILUFTSLIV-
PROFILEN
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TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Shinrin-Yoku, er en kunnskapsbasert metode for å 
understøtte helse, velvære og overskudd gjennom 

nærkontakt med skog og andre naturlige miljøer. I Japan 
kalles det ”Shinrin-Yoku,” direkte oversatt til ”skogbad” eller 

”å bade i skogens atmosfære.” Studier har vist en rekke 
helsefordeler, særlig i hjerte-karsystemet, immunforsvaret 

og i stabilisering og forbedring av humør og mental tilstand. 
Vi har tatt en prat med en av de sertifiserte norske 

skogsbad-guidene.

NATURGUIDE I 
SKOGSBADING
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 – Hva har du jobbet med før du ble naturguide?
Jeg har alltid hatt et sterkt behov for å forstå årsakene til 
verdens kriger og konflikter. Før jeg ble økoterapeut på 
heltid, jobbet jeg som diplomat for Utenriksdepartementet. 
Jeg var utstasjonert i Nepal, hvor jeg fikk kjenne smerten 
av klimaendringene på kroppen i møte med snøsmelting 
i Himalaya-regionen og forurensningen av økosystemene. 
Jeg har også vært valgobservatør for flere internasjonale 
organisasjoner og fulgte fredsprosessene i Myanmar, Sri 
Lanka, Afghanistan og Colombia tett på jobben. Samtidig 
var jeg engasjert som frivillig i Nordic Ocean Watch og 
miljøbevegelsen hjemme i Norge, og kjente et sterkt kall 
til å ‘reise meg fra røttene’, å dyrke indre fred med naturen 
som arbeidsgiver. 

Erfaringene har ledet meg på en kronglete sti med sterke 
kontraster og verktøy som jeg opplever at nå kommer 
sammen for at jeg skal kunne forstå balanse og helhet i meg 
selv og omgivelsene mine. 

 – Caroline, hva var det som vekket din interesse for 
skogen, hvorfor ble du skogsbad-guide?
  – Jeg ble skogsbad-guide først og fremst for å finne den 
dype følelsen av fred i meg selv. Siden jeg var liten, har 
naturen vært min største kilde til inspirasjon og helhet. 
Vi er utrolig privilegerte som får vokse opp i et land med 
tilgang til rene elementer. Jeg vokste opp med besteforeldre 
som tok meg med dypt inn i urskogene våre og fortalte 
eventyr og sagn fra fjernt og nær. I dansen med naturen får 
jeg også tilgang en tidløshet og forståelse som gjør det godt 
å være menneske.

  – Jeg er veldig inspirert av verdens urfolkstradisjoner 
og stammer som lever i dyp harmoni med naturen og har 
brukt mye tid på å studere naturbaserte ritualer fra Nepal 
og Mexico til Canada og Brasil. I Japan har de for eksempel 
en tradisjon som kalles Yamabushi, innenfor Shugendo-
retningen. Yamabushiene er krigermunker som lever i 
fjellene, hvor de tilegner seg sesongenes hemmeligheter 
og har som oppgave å se sammenhenger og inspirere 

Navn: Caroline Hargreaves

Hvem: Grunnlegger av Norwegian Sage, Pinecone 
Leadership og nestleder i Norsk forbund for natur- og 
skogterapi. Naturguide siden 2019.

Bosted: Ved foten av Sølvsberget på Gran, Hadeland.

Favorittområde: Kystnaturen i Vestfold.
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mennesker til å følge sin sanne natur. 
Store deler av barndommen min ble tilbrakt i Ula i 

Vestfold, kjent for vill kystnatur og Ulabrands stødige 
losvirksomhet. 

I den sårbare tiden vi lever i er det tydelig behov for flere 
veiledere som kan navigere etter de indre og ytre stjernene, 
skape trygghet i livets bølgedaler og lede oss trygt i havn. 
Skogsbadutdannelsen hjalp meg å finne veien tilbake til 
min egen essens og mening, og herfra er det lettere å guide 
andre. 

 – Hvordan gjennomfører du vandringen, og hva du 
legger mest vekt på underveis?
 – Vi sier ofte at naturen er terapeuten, og at guiden 
åpner dørene til opplevelsen. Guidens rolle er å gå inn i et 
partnerskap med økologien på stedet (som fordypes over 
tid) og skape broer mellom menneskene og naturen. I mine 
vandringer vektlegger jeg koblingen vår til pusten og hjertet, 
to av våre viktigste lærere på veien gjennom livet. Jeg er 

også opptatt av at hver enkelt kommer tilbake til sin egen 
sannhet og livsgnist. Hvis deltakerne i tillegg får kjenne 
på dyp hvile og et glimt av skogens magi kan jeg si meg 
veldig fornøyd med dagen. Vandringen avsluttes med en 
te-seremoni med ferske eller tørkede urter fra nærområdet. 
Her får vi muligheten til å dele litt om plantenes medisinske 
egenskaper og uttrykke takknemlighet for tiden sammen i 
skogen. 
 – Hva er det med nettopp skogen som gir vandringen 
her en helseeffekt?
 – Forskning fra flere verdenshjørner tilsier at skogsbad 
kan bli en av det moderne menneskets viktigste metoder 
for å unngå stress, depresjon, frustrasjon, høyt blodtrykk 
og søvnproblemer. Internasjonale eksperter råder nå folk 
til å gå tur i skog og mark for å styrke immunforsvaret 
og vår mentale helse. Flere uavhengige studier har vist at 
skogsbad kan redusere stresshormoner og blodtrykk og at 
disse helseeffektene varer mange dager etter praksis. 

Japan er et av landene som ligger langt foran oss på å 

FOTO: ALEXANDER BENJAMINSEN OG CAROLINE HARGREAVES
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kartlegge helsefordelene og har blant annet kommet frem 
at personer som tilbringer bevisst tid i skogen får bedre 
evne til konsentrasjon (også hos barn med ADHD), raskere 
helbredelse etter operasjon eller sykdom, bedre søvnkvalitet, 
og økt energi. 

 – Hva gir det deg personlig å være en naturguide og 
jobbe med skogsbading?
 – Jeg kommer fra en familie hvor natur og friluftslivet alltid 
har hatt en stor plass. Min fars side er preget av en sterk 
tilknytning til havet, med seilere og admiraler. På min mors 
side har jeg en spesielle bånd til Japan, Finnmark og New 
Zealand og den nomadiske arven. Selv er jeg dypt inspirert 
av zenbuddhisme og dypøkologiske prinsipper, med 
inspirasjon fra Arne Næss, Thich Nath Hahn, Per Fugelli, 
Ailo Gaup, Joanna Macy og det biologiske mangfoldet vårt. 

  – Jeg håper at praksisen min kan sette spor og så noen 
frø for at flere begynner å ta vare på sin indre og ytre natur, 
og at ringvirkningene etterhvert vil spre seg utover som 
ekstatiske regndråper på et klart fjellvann. For meg selv gir 
naturen tilgang til det helligste – til trygghet, glede og vekst 
for meg og familien min  – fra poesi til sang, livsrytme, 
stillhet og gode minner. De sier at friluft og stillhet er den 
nye luksusen. Det er et privilegium å ha overskuddet til å 
virkelig nyte tiden i skog og mark. Å gi jorda beskjed om at 
vi er klare for fred.

Vil du vite mer om skogsbad eller er nysgjerrig på 
utdanningen? Følg Caroline på @norwegiansage, 
besøk www.naturogskogsterapi.no eller følg 
Norsk Forbund for Natur og Skogsterapi på 
Facebook!

NYHET!

Hemmeligheten ligger i luften
Aclima WoolNet® er den originale ullnetting som er laget for aktiviteter med høy intensitet, der fukttransport, vekt og
pusteegenskaper er aller viktigst. Visste du at luft isolerer? Nettingen skaper små luftlommer som gir god isolering 
uten at man føler seg klam og overopphetet. Naturens eget supermateriale strikket i netting holder deg varm, tørr
og komfortabel.

Wool Specialist Since 1939
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VINTERFJELL
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Det ble en tur i grenselandet mellom 
Dovrefjell og Sunndalsfjella denne gang. Et 
område med magiske fjell og hvor jeg ofte 

får treffe noen mine favoritter, fjellrev og 
moskus. 

Uten spesielle forventninger tok jeg 
fjellskia fatt inn fra Oppdal-siden og inn i 

området rundt Reinheim og fjellene nord for 
Stroplsjødalen. 

Det var en vindfull dag, med kuling 
i kastene. Men likevel flott lys og 

overraskende varmt! Det var hele 6-7 
plussgrader helt opp mot 13-1400 moh. Ikke 

vanlig midt i januar.

Som vanlig ble det en tur med store 
opplevelser, både forventede og noen 

overraskelser!

Jeg ble sittende innunder en stein, i ly for vinden og skue 
utover dalen. Plutselig, bare et steinkast unna dukker 
det plutselig opp en kjent skapning. En moskus kommer 
stabbende for å se nærmere på hva som rører seg i 
steinura! På kloss hold, men utenfor rekkevidde blir vi 
sittende å se på hverandre. I full, hvit kamuflasje forstår den 
nok ikke hva eller hvem jeg er.  Mellom oss er det en skrent 
og det er derfor helt udramatisk. Men for en opplevelse!
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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.NOFA
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1. Etter at det ble startet 
avlsprosjekt for å redde den 
norske fjellrevstammen, er 
det blitt mer «vanlig» å møte 
den sjeldne skapningen på 
Dovrefjell. På de rette stedene 
er det ikke umulig å få besøk av 
den tillitsfulle skapningen. La 
oss håpe at arten får overleve i 
norsk natur. Slik det er nå, er den 
avhengig av menneskelig hjelp.

2. Høyt oppe i lia fikk jeg en 
magisk utsikt mot det som er de 
høyeste fjellene i Sunndalsfjella 
nasjonalpark. En av dem, 
Storskrymten er Trøndelags 
høyeste fjell med sine 1985 moh. 
Slike bilder liker jeg i sort hvit, da 
de gir en særegenhet som ofte 
blir borte i fargebilder.

3. Solen var på vei ned da jeg 
krysset over Stroplsjødalen. 
Jeg klatret opp på fjellene sør 
for dalen for å se etter moskus. 
På toppen fikk jeg magisk 
ettermiddagslys og utsikt over 
mot Namnlauskollen.

3
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Samme bildet i et annet perspektiv. 
Inn til venstre er det nesten mulig å 
skimte Reinheim. Ikke et menneske å 
se, men ganske mange moskus, for 
den som ser godt etter. 

Friluftsliv_012021_INN.indd   41Friluftsliv_012021_INN.indd   41 14/02/2022   13:3614/02/2022   13:36



42    FRILUFTSLIV 2022  -  1

FRILUFT  DOVREFJELL

KNALLTUR I 
SKYTEFELTET
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Denne turen satt som et skudd! Fem flotte aprildager inne i 
det nyryddete skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell.
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GODE DAGER: 
Været og skiføret var 
helt perfekt på disse 

vårdagene på Dovrefjell.
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1. TELTLEIR: Det var så vindstille hele tiden at 
teltet kunne settes opp hvor som helst på høyfjellet. 

2. BESØK: Moskusflokken var på full fart rett mot 
teltleiren. Heldigvis stoppet de cirka 70 unna.

1
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Etter en periode med heftig snøfall kom godværet. Da 
sa det bare pang! Full vinterutrustning ble kastet inn i 
bilen. Fant en fin parkeringsplass på Hjerkinn, tjoret 
pulken på, hoppet i skiskoene og la av gårde på ski.

Bedre vær og føre enn dette går det ikke an å ha på 
fjellet på denne årstiden: Sol fra knallblå himmel, 
vindstille, mange varmegrader på dagen, noen få 
kuldegrader på natta, nysnø, hard skare under cirka ti 
centimeter med puddersnø. Et fantastisk flott føre for 
å trekke pulk. Solvendte barflekker som passet perfekt 
til å slå leir på. Dette var turen da alt klaffet. 

Planen var å gå innover i skytefeltet, som endelig 
var ryddet og klargjort som turområde. Det ble en 
opplevelsesrik og spennende tur inn i nye daler, opp 
på nye åser og nye fjelltopper. Et nytt turområde som 
jeg kun har studert på kartet, men aldri besøkt. Jo…
vel… et par ganger har jeg streifet innom deler av 
skytefeltet for å ta en raskere rute på vei hjem etter 

langtur. En gang skled skiene over en liten snøhaug. 
Da det gnistret av stålkantene på skiene stoppet jeg 
opp for å se hva jeg kjørte på. Det var skremmende 
å se at det var en nedsnødd haug med store granater.

Siden 1986 har jeg hatt 53 langturer på Dovrefjell. 
Og når jeg sier langtur, så gjelder det minst tre 
overnattinger. Denne vårturen ble en av de aller beste 
langturene. Å gå på ski iført shorts og t-skjorte hver 
dag på rundt 1.500 moh. i april skjer ikke på hver 
vårtur.   

Været var så flott at jeg måtte bruke en hviledag 
til kun soling. Helt alene som jeg var på høyfjellet, 
kastet jeg alle klærne og la meg oppå liggeunderlag 
og soveposen kliss naken. Jeg lå foran teltet og så på 
de svarte steinene som stakk opp på fjellkammen. 
Jeg tenkte at jeg må ta en kveldsskitur opp dit etter 
at sola har gått ned. Litt senere på ettermiddagen så 
det ut som om at det var kommet noen flere steiner 

2
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1. KVELDSSTEMNING: Snøforholdene var 
perfekte for å trekke pulk. Snøhettamassivet ruver 
i bakgrunnen.

2. MORGENSTEMNING: Å titte ut av teltet på en 
slik morgen er et vakkert syn.

1
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oppå åskammen. Dette så rart ut. Det så jo ut som 
om steinene rørte på seg. Det kan ikke være mulig? 
Jeg tok frem kikkerten. Og ganske så riktig… steinene 
rørte på seg. Hva er det som skjer? Solbrent var jeg 
blitt, men var jeg også solblind? Plutselig ser jeg hva 
det er. Flere moskusdyr tusler der oppe på åskammen. 
Et flott syn, på avstand ja. 

Noen av dyrene setter plutselig fart nedover åssiden. 
På vei rett mot teltet og meg. Dette kan bli skummelt. 
Hvor nære kommer moskusen? Jeg tok på meg skoene 
og spratt inn i teltet for å hente to kokekar. Jeg hamret 
løs med kasserollene, og måtte gi beskjed til dyrene 
om at dette er min plass nå. Jeg var her først! Den 
store oksen, som gikk fremst i flokken, stoppet cirka 
70 meter fra teltet og meg. Flere av de andre dyrene 
ble stående igjen på toppen av åskammen, mens andre 
fulgte etter storoksen. Totalt telte jeg 12 moskuser. 
Storoksen oppdaget meg, sto stille og nistirret på meg 

i cirka ti minutter. Heldigvis endte moskusbesøket 
udramatisk. Storoksen og de andre dyrene snudde og 
gikk tilbake opp den åskammen de kom ned fra.
 
På kveldsturen opp til åskammen så jeg hele 
moskusflokken igjen. Da sto de samlet på en 
fjelltopp flere kilometer unna. Det ble et dramatisk, 
spennende, litt skummelt men minnerikt møte med 
en moskusflokk. 

Kvelden og natta ble rolig. Jeg fikk ikke mer 
moskusbesøk. Neste dag trakk jeg pulken innover 
mot Storstyggsvånådalen og til yttergrensen av 
skytefeltet. Den siste dagen ble det en langmarsj 
over hele Hjerkinn-sletta. En tung avslutningsdag 
i råtten snø, helt på grensa til alvorlig gjennomslag. 
Sola og aprilvarmen hadde satt inn for fullt. Dette ble 
sesongens siste skitur på Dovrefjell. De påfølgende 
dagene kom våren som et skudd og skapte overvann 

2
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SKYTEFELTET PÅ HJERKINN
TEKST: STEINAR VÆGE

Den største naturrestaureringa i Norge 
noen gang, er nå gjennomført. Forsvaret 
har tilbakelevert naturen til Dovrefjell, 
nesten i samme stand som da skytefeltet 
ble etablert på Hjerkinn for snart 100 år 
siden. 

Oppryddingen startet i 2006 og ble 
avsluttet høsten 2020. På det 5.400 dekar 
store området som forsvaret har brukt som 
øvingsområde, er veier og anlegg fjernet. 
Ved systematiske søk med mannskap, 
hunder og teknisk utstyr, er det tatt ut 
4.666 blindgjengere større enn 20 mm. Det 
er også fjernet 540 tonn metallskrap og 
430 kubikk med treavfall. 
For å hjelpe naturen til å ta seg igjen, 
er det plantet 47.000 vierplanter og 
sådd 100 dekar med frø som er spesielt 
for områdets arter. Prislappen på 
ryddearbeidet ligger på ca. 600 millioner 
kroner.

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er 
nå innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark. 15.000 vernepliktige soldater 
har siden 2006 bidratt til dette. Det som 
var skytefelt er nå blitt verneområde 
i ett av Nord-Europas mest verdifulle 
naturområder. Miljøprosjektet er helt unikt, 
både i norsk og internasjonal målestokk.
Området ligger på 1.100 – 1.200 meter 
over havet. For å bringe vegetasjonen 
tilbake til det opprinnelige, er det 
samarbeidet med de fremste ekspertene i 
Norge.

Ifølge forsvaret er tilnærmet hele feltet 
gjennomgått minst to ganger. Mange 

steder er saumfart både tre og fire ganger. 
Hovedmetoden i ryddearbeidet har 
vært å gå manngard, der eksperter 
på eksplosiver har fulgt med på 
overflateryddingen. Spesialtrente 
skytefelthunder har også vært i sving på 
Hjerkinn. 
Langs veger og vegskuldre er det 
gjort tekniske søk. Elver og bekker i 
tilknytning til noen av anleggene er også 
gjennomsøkt. Der det har vært nødvendig 
av hensyn til sikkerheten for mannskapet, 
er det brukt fjernstyrte gravemaskiner og 
dumpere.

Forsvaret peker på at det alltid vil være 
en risiko med gjenliggende blindgjengere 
på et så stort område hvor det er skutt 
med skarpt i generasjoner. Men de 
mener risikoen for å treffe på noe av det 
blir liten. Sannsynlighetsberegning gjort 
av Forsvarets forskningsinstitutt viser at 
sannsynligheten for at en turgåer skulle 
kunne passere et gjenværende objekt på 
mindre enn 1 meters avstand i 2021 vil 
være mellom 0,4 og 1,2 prosent.
 
Hjerkinn skytefelt har vært det største 
skytefeltet Forsvaret har hatt i Sør-Norge, 
inntil Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk i 
2005. Skytefeltet er også blitt benyttet av 
allierte nasjoner. Det ble vedtatt nedlagt i 
1999.
I 2008 slapp et F16 jagerfly den siste 
bomben i feltet, og satte dermed punktum 
for bruken av skytefeltet på Hjerkinn.
Avslutningen av tilbakeføringen til naturen 
ble markert 16. september 2020 på 
Viewpoint Snøhetta.
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM

19. MARS ER VÅRRYDDEDAGEN

NORDLYS S.50  |  GO’BITEN S.58  |  ISBREER SMELTER S.60  |  KONGEØRN S.66  |  UTVEKSTER PÅ BJØRK S.72 

TEKST OG FOTO: HOLD NORGE RENT

Sammen rydder vi Norge, og i 2021 
bidro 590 000 frivillige til opprydding av 
forsøpling på landsbasis.

En IPSOS-undersøkelse gjennomført i desember 2021 
på oppdrag fra Hold Norge Rent viser at dugnadsånden, 
frivillighet og miljøengasjementet står meget sterkt i 
Norge.

Litt over 13 % av Norges befolkning over 15 år ryddet 
søppel en eller flere ganger i 2021. Engasjementet er 
stort over hele landet, men det er størst i Midt- og Nord-
Norge.

Menn rydder mer enn kvinner, men forskjellene er 
små. 15 % av menn og 12 % av kvinner svarer at de har 
plukket søppel i 2021. Dessuten er det flest yngre (under 

24 år) og eldre (over 60 år) som rydder.
Ryddeaksjoner er både en givende og en sosial 

aktivitet. 75 % av de frivillige rydder sammen med andre, 
og nesten halvparten rydder i eget nærmiljø.

I tillegg til de frivillige selv, er det mange som bidrar 
for å gjøre frivillig opprydding mulig. Lokale lag og 
foreninger, ideelle og frivillige organisasjoner, friluftsråd, 
avfallsselskap og kommuner er blant aktørene som 
gjør en imponerende jobb, så vel som alle som bidrar 
økonomisk.

Alle kan bli med på frivillig opprydding, og lørdag til 
19. mars inviterer Hold Norge Rent til Vårryddedagen. Til 
høsten inviterer foreningen dessuten til Strandryddeuka 
10.-18. september, som en del av Frivillighetens år 2022.

Bli med, og registrer din ryddeaksjon allerede nå: www.
ryddenorge.no
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TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
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FARGESPILL: Der de stadige skiftningene 
i form, posisjon og farge som gjør nordlyset 

så fascinerende. Den mest fremtredende 
fargen gulgrønn eller hvitgrønn, men det 

skifter stadig i grønt, rødt og fiolett.
Foto: Pexels, Stein Egil Liland 
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Sol, måne, stjerner og planeter hører 
med til det evige, regelmessige og 
forutsigbare på himmelen. Nordlyset, 
derimot, er skiftende og uberegnelig. 
Elektriske og magnetiske krefter 
frambringer farger og bevegelser 
som er enestående i naturen.

Nordlysets dans over himmelhvelvingen følger 
ofte et mønster, det blir som et skuespill i fem 
akter. Det begynner med en grønn glød lavt på 
nordhimmelen. Snart forsvinner det, men kommer 
så tilbake. En bred bue viser seg deretter på 
himmelen, og elegante bølger beveger seg langsetter 
buen. Så, i tredje akt, skjer det dramatiske 
endringer. En haglskur av partikler strømmer 
ned i det som kalles en nordlyssubstorm. Stråler 
av lys skyter ned fra verdensrommet og danner 
draperier. Draperier er når strålene oppstår i 
større ansamlinger på himmelen. I fjerde akt 
dannes en nordlyskrone med stråler i alle retninger 
over hodene på oss. Etter 10-20 minutter avtar 
aktiviteten. I femte og siste akt spres båndene 
ut og oppløses i et diffust lys over himmelen. 
Forestillingen er over for denne gang.

MØRKT OG KLARVÆR
Nordlys er et velkjent fenomen på den nordnorske 
vinterhimmelen. Det trenger verken å være kaldt 
eller mørkt for at det skal være nordlys. Men, 
for at vi skal se nordlyset må det være mørkt og 
klarvær, og da er det gjerne kaldt også.
Aurora Borealis er det internasjonale navnet 
på nordlys. Det betyr ”morgenrøden i nord”. 
Nordlyset kommer fra en sone høyt over 

VÅR OG HØST: Nordlys 
forekommer hyppigst senhøstes og 

tidlig om våren. Oktober, februar 
og mars er de beste måneder.

Foto: Pexels, Tobias Bjørkli

Friluftsliv_012021_INN.indd   52Friluftsliv_012021_INN.indd   52 14/02/2022   13:3714/02/2022   13:37



1   -  2022 FRILUFTSLIV    53

NORDLYS  PENSUM

FOTOGRAFERE NORDLYSET
Å fotografere nordlyset er ikke så vanskelig 
som man kanskje tror. Tidligere måtte man ha 
speilreflekskamera og stativ for å ta nordlysbilder, 
men nå er det mulig å ta greie bilder med 
mobiltelefoner som har gode kameraer. og gode 
kompaktkameraer.

Men, skal du ta gode bilder, trenger du litt 
mer. Beskrivelsen under sier litt om hvordan et 
kamera fungerer og hvordan vi kan bruke det til å 
fotografere nordlyset.

Man trenger et kamera med mulighet for justering 
av lukkertid, og et kamerastativ. 

Når vi skal fotografere nordlyset trenger vi et 
kamera med muligheten for lange eksponeringer. 
Eksponeringstiden er den tiden det kommer lys 
inn til bildechipen i kameraet. Denne tiden kalles 
også lukkertiden. Alle speilreflekskameraer og noen 
kompaktkamera har denne muligheten.
Nordlyset er svakt og vi ønsker så mye lys til chipen 
som mulig. På et kamera er det blenderåpningen 
som bestemmer hvor mye lys som kommer 
inn til filmen. Hvis vi kan justere blenderen vil 
blenderåpningen vises ved ett tall på linsa. Det 
laveste tall gir størst åpning og mest lys.
ISO er en indikator for lysfølsomheten til kameraet. 
Et lavt ISO-tall angir lav lysfølsomhet. Siden 
nordlyset er svakt i forhold til dagslyset, må du 
ha en høy ISO verdi når du fotograferer nordlyset. 
Ulempen ved å bruke høy isoverdi, er at støyen 
i bildet øker. Noen kameraer har en funksjon for 
støyredusering ved bruk av høy ISO verdi, men 
dette går utover skarpheten i bildet.

Støyen kan reduseres ved å bruke lavere ISO verdi 
og bruke lengre lukketid. Dette fungerer fint på 
nordlys som beveger seg sakte, men for nordlys 
med raske bevegelser vil detaljer forsvinne ved 
lange eksponeringer.

Til syvende og sist blir det snakk om et 
kompromiss, støy og detaljer eller et mer diffust 
nordlys og mindre støy.

Noen kameraer klarer selv å finne ut hvor lang 
lukkertid de skal bruke, også når du fotograferer 
nordlys.

Hvis vi skal ha lang lukkertid trenger vi et stativ for 
å holde kameraet i ro. En fjernutløser (snorutløser 
eller fjernkontroll) brukes til å starte eksponeringen 
slik at vi ikke trenger å holde i kameraet.
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jordoverflaten, og kan sees om natten i polare 
strøk. Fenomenet oppstår når energirike partikler 
fra solen skytes inn i atmosfæren, ledet av jordens 
eget magnetfelt. Partiklene treffer luftmolekylene, 
som hovedsakelig består av oksygen og nitrogen, 
og mellom 100 og 300 kilometer fra jorden blir 
noe av kollisjonsenergien sendt ut som lys.

HVORDAN OPPSTÅR NORDLYS?
Sola sender ut en strøm av elektrisk ladde partikler 
(elektroner, protoner og heliumkjerner). Denne 
strømmen kalles solvind. De ladde partiklene 
som kommer mot jorden blir påvirket av jordas 
magnetfelt. Jordas magnetfelt styrer partiklene 
mot et ovalformet område omkring hver av de 
magnetiske polene. Solvindpartiklene kolliderer 
her med luftmolekyler i den øvre atmosfæren. 

Nordlys forekommer aldri i høyder under 
80 kilometer og sjelden over 500 kilometer. 
Gjennomsnittet for nordlys med maksimal 
intensitet er 110-200 kilometer.

SOLA
Sola har lyst i fem milliarder år. Lys- og 
varmestrålingen fra den glødende glasskulen 
er en forutsetning for alt liv på jorda. Solas 
energi blir skapt ved en kjernefusjon i dens 
indre hvor hydrogen forvandles til helium. 
Her er temperaturen 15 millioner grader, og 
trykket er 250 milliarder ganger større enn ved 
jordoverflaten. Solflekker er virvler skapt av sterke 
magnetfelt i solas overflate. På grunn av noe lavere 
temperatur enn omgivelsene, får de et mørkt 
utseende. Solflekkene er uttrykk for prosesser 

1
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som sender ladde partikler ut i verdensrommet, 
som altså kan fanges inn av jordas magnetfelt og 
skaper nordlys.

NORDLYSOVALEN
Nordlyset vises oftest og sterkest i et ovalformet 
belte omkring den magnetiske nordpol-
nordlysovalen. I Norge følger beltet kysten av 
nordre Nordland, Troms og Finnmark. Her kan 
vi se nordlys nesten hver eneste stjerneklare natt i 
vinterhalvåret. I Oslo-området kan man observere 
nordlys et par ganger hver måned, mens det så 
langt sør som Berlin knapt vises en gang hvert 
år. Nordlysutbrudd så langt sør har sammenheng 
med at solaktiviteten er høy. Da trekker nordlyset 
lengre sørover. Ved Middelhavet er nordlyset 
synlig en eller to ganger per hundreår. Utbredelsen 

1. HØYT OPPE: Nordlys forekommer aldri 
i høyder under 80 kilometer og sjelden 
over 500 kilometer. Gjennomsnittet for 
nordlys med maksimal intensitet er 110-
200 kilometer. Den store høyden gjør at 
nordlyset er synlig over store avstander. 
Nordlys over Finnmark, for eksempel, kan 
sees helt ned til Trøndelag.
Foto: Pexels, Stein Egil Liland 

2. MIDNATT: Nordlyset skinner oftest og 
sterkest et par timer før midnatt eller ved 
midnatt.
Foto: Pexels 

2
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av nordlyset på den nordlige halvkule er formet 
som en oval omkring den magnetiske nordpolen. 
Her ser vi tydelig hvorfor Nord-Norge er ”det 
milde nordlyslandet”. Overalt ellers befinner 
ovalen seg over kalde og tynt befolkede land- eller 
havområder.

HYPPIGHET
Selv under nordlysovalen er det variasjoner i 
forekomsten av nordlys. Det må være mørkt for 
å kunne se nordlyset, og det må være klarvær 
for nordlyset ligger høyt over skydekket. Det 
finnes også andre variasjoner: Nordlyset skinner 
oftest og sterkest et par timer før midnatt eller 
ved midnatt. Sterke nordlys forekommer gjerne 
med cirka 27 dagers mellomrom. Grunnen er at 
nordlyset er sterkest når et aktivt område på solas 

overflate vender mot jorda. Sola roterer med en 
periode på cirka 27 dager. Nordlys forekommer 
hyppigst senhøstes og tidlig om våren. Oktober, 
februar og mars er de beste måneder. Forekomsten 
av nordlys varierer med solflekkperiodene, som 
har en 11-årssyklus.

FARGER OG INTENSITET
Mens sollyset inneholder all synlige farger i 
blanding, og framstår som hvitt for våre øyne, 
inneholder nordlyset bare visse spesielle farger. 
Dette kommer av at nordlyset skapes gjennom 
lysutsendelser fra atomer og ioner i atmosfæren 
når disse blir truffet av partikler i solvinden.
Svakt nordlys har tilnærmet samme lysstyrke som 
Melkeveien. Melkeveien, vår galakse, kan sees 
som et diffust, lysende belte over himmelen på 
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stjerneklare netter. Middels sterkt nordlys blender 
de fleste stjernene. Sterkt nordlys kan måle seg 
med månelyset. Da er nordlyset mye sterkere enn 
lyset fra alle stjernene samlet.

HØYDER
Nordlysets farger varierer med høyden. Det sterke, 
grønne lyset oppstår i området mellom 120-180 
km. Over dette finner vi det røde nordlyset, mens 
blått og fiolett hovedsakelig opptrer under 120 
km. Når det ”stormer” på sola, opptrer røde farger 
mellom 90 og 100 km over bakken. Noen ganger 
kan man se et fullstendig rødt nordlys, særlig på 
lave breddegrader. I tidligere tider ble dette ofte 
misoppfattet som en stor brann bak horisonten.

FORSKNING I DAG
Det er gjort store fremskritt innen nordlysforskningen. 
Mens vi i begynnelsen av århundret var mest opptatt 
av selve lysutsendelsen og nordlysets karakteristiske 
egenskaper som beliggenhet, høyde, form og farge, 
er hovedoppgaven i dag å studere de prosesser 
som fører til at nordlyset oppstår i ulike former og 
forklare de raske forandringene i tid og rom som 
er så fremtredende. Forskerne er spesielt interessert 
i vekselvirkningen mellom solaktiviteten og jordas 
nære miljø. De seneste tiårs økte oppmerksomhet 
om mulige klimaendringer har gitt en forsterket 
interesse for nordlysforskningen. Atmosfæren i 
høydeområdet der nordlyset oppstår er også viktig 
for klimautviklingen.
Kilde: Deler av denne teksten er fra Nordnorsk 
vitensenter.

NORDLYS: Mens vi i nord 
benytter navnet Aurora 
Borealis blir det på den 

sørlige halvkule hetende 
Aurora Australis. Fellesnavnet 

Aurora Polaris, eller polarlys 
på godt norsk. Aurora betyr 

«morgenrød» på latin.
Foto: Pexels, Stein Egil Liland 
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Om man skal sitte timer foran bålet 
eller skal på en lang skitur, så gir god 
tursnacks masse energi. 

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

TRUDEWITZELL.NO TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

GO’BITEN

TURSNACKS
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APPELSIN-
TROIKA

Kle innsiden av en liten (ca. 20 x 30 cm) langpanne med plastfolie. 
Press ut 1 dl juice av appelsinene. Lag gelé etter anvisning på pakken, 

men bruk kun 2,5 dl vann. Når alt gelepulveret har løst seg opp rører du inn 
appelsinjuicen og appelsinlikøren. Sett geleen til avkjøling på kjøkkenbenken. 

Kjevle marsipanen til et jevnt lag som er like stor som langpannen og legg marsipanen 
i bunnen av formen. Riv 2 ss appelsinskall. Smelt nougaten på svak varme over et 
vannbad. Rør inn revet appelsinskall. Spre appelsinnougaten jevnt utover marsipanen. 
Sett formen i kjøleskapet. Når geleen så vidt begynner å tykne tar du formen med 
marsipan og nougat ut av kjøleskapet. Hell geleen over nougaten og sett formen tilbake 
i kjøleskapet i minst 4 timer. Løft hele troikaen ut fra formen ved hjelp av plastfolien. Legg 
den over på en fjøl og skjær opp passe store biter. Smelt sjokoladeovertrekket over 
vannbad. Sjokoladen skal være helt smeltet og flytende, men ikke være for varm, da vil 
geleen smelte! Dypp en bit om gangen i sjokoladen, la den renne litt fra seg og sett den 
på en rist. Sjokoladebitene oppbevares i en tett boks i kjøleskapet frem til du skal på tur. 

Denne go´biten var det venninna mi Lisa som lagde. Tar litt tid 
å lage, men bedre Troika har du aldri smakt. 

250 g lys nougat 
250 g god marsipan 
1 pakke appelsingelé 
2 store appelsiner 
½ dl appelsinlikør
300 g mørk sjokolade til 
overtrekk

ENERGIKULER
Rensk dadlene fri for 
stein. Mal nøttene i en 
blender eller stavmikser, 
til det er grovmalt.
Bland deretter sammen 
dadlene og de malte 
nøttene, og kna det godt 
sammen. Lag små kuler og rull 
det i kakaopulver. 

Smelt peanøttsmør og honning sammen i 
en kjele på svak varme. Rør rundt og ta kjelen 
av plata når det har smeltet sammen. Grovhakk peanøttene og 
bland det sammen med havregryn og kakaopulver. Hell deretter 
blandingen fra kjelen over havregryn blandingen. Kna dette godt 
sammen (bruk hendene). Lag deretter små kuler og rull de rundt i 
enten sesamfrø eller kokos. Sett de så i kjøleskapet en time eller to. 

MED NØTTER OG DADLER:
200 gram dadler
2 ½ cashewnøtter (jeg brukte salte)
1 ½ blanding av valnøtter og mandler
2-3 ss kakao til pynt

Disse kulene er kjappe å lage, så derfor laget jeg flere med litt 
ulike smaker. 
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Lite snø på Bøverbreen som har 
trukket seg lang tilbake på få år, 
Smørstabbreen juli 2021.
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FRILUFTSPARADOKSET 

I NORGE
TEKST OG FOTO: HÅKON LARSEN

Klimaendringene rammer isbreene hardt. Brearrangører i Norge 
må ta stilling til klimaendringene. De har et ansvar for breene, 

og en unik mulighet til å formidle om klimaendringene og 
friluftsparadokset for å ivareta denne sårbare naturtypen.
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Friluftsliv står sterkt i Norge. Ifølge tall fra 
Miljødirektoratet bedriver omkring 80 % 
av befolkningen med nærmiljøfriluftsliv. 
Friluftslivsaktiviteter blir ofte sett på som 
klimavennlige og bærekraftige, men er friluftslivet 
så klimavennlig som mange vil ha det til?

HVA ER FRILUFTSPARADOKSET?
Friluftsparadokset handler om hvordan 
klimaavtrykket fra friluftsutstyr og reiser er med 
på å ødelegge naturen. Et paradoks der vi bruker 
klimatunge midler for å leve et «klimavennlig» liv. 
Forskere fra Vestlandsforskning har konkludert med 
at friluftsliv faktisk er den tredje verste aktiviteten vi 
kan bedrive for å ta vare på miljøet, etter feriereiser 
og familie- og vennebesøk.

KLIMAENDRINGENE OG FRILUFTSLIV
Friluftslivet i Norge er sterkt preget av 
klimaendringene. De siste vintrene har hatt 
usikre snøforhold, spesielt i lavlandet, som gjør 
det vanskelig for mange i bynære strøk å bedrive 
vinterbasert nærmiljøfriluftsliv. Skiforholdene 

har ikke vært de beste. Om man ønsker seg sikre 
snøforhold og puddersnø, må man til fjells. Det 
ligger dermed en lang reise mellom mange skigåere 
og de gode skiløypene.

Etter en tørr sommer med lite vann i tjern og 
vassdrag ble det vanskeligere å padle og fiske i den 
varme julisola. 

ISTEDENFOR SPENNENDE STRYK OG STOR-
FISK BLE DET MYE BÆRING AV KANO OG 
LITE NAPP. 

De varme somrene og dårlige vintrene gjør at 
isbreene får mer og mer komplekse brefronter som 
følge av bresmelting. En mer kompleks brefront 
(kompleks is) gjør breen vanskeligere å ta seg frem 
på. Det innebærer høyere risiko for brevandreren. 
Enkelte plasser, som Buarbreen på Folgefonna, har 
fått så bratt og kompleks brefront at man må være 
en erfaren brevandrer for å kunne ta seg sikkert opp 
brearmen.

1. Lite snø på 
breplatået, 
Leirbreen juli 
2021.

2. Smeltevann, 
Bøverbreen juli 
2021.

1
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KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGENE I DIS-
TRIKTSNORGE
Friluftslivsaktiviteter som ski, rafting og brevandring 
er grunnlaget for mange bedrifter og småsteder 
i Norge. Steder som Geilo, Rauland og Odda 
har naturen som økonomisk levebrød. De selger 
inn naturbaserte aktiviteter til både innlands- og 
utlandsturister. Disse aktivitetene er viktige verktøy 
for regional utvikling i Norge, og på grunn av 
klimaendringene henger disse aktivitetene i en tynn 
tråd.

KONSEKVENSER AV BRESMELTING FOR BREAR-
RANGØRER OG NATURLANDSKAPET
Bresmelting er problematisk for brearrangører. 
Smeltingen gjør som sagt brefrontene mer 
komplekse. Smeltingen gjør også innmarsjen til 
breen mer utsatt for steinsprang. Breelvene blir 
større og vanskeligere å krysse. Breen blir generelt 
vanskeligere å nå og oppleve. Dermed er sårbare 
verdier som breopplevelser og brelandskap utsatt i 
en verden som stadig blir varmere. Enkelte breer kan 
faktisk forsvinne helt som følge av bresmeltingen, 

slik som Okjökulbreen på Island gjorde i 2019.

At levebrødet forsvinner er selvsagt et problem. For 
brearrangører er det nettopp dette som skjer. En 
fremtid der Norge kun kan by på breopplevelser i 
Arktis vil være tragisk. Reiseveien for de som ønsker 
å oppleve isbreene vil være betydelig lenger enn det 
den allerede er.

Dette er ikke virkeligheten riktig enda i Norge. 
Breturisme er fremdeles utbredt og breene er fortsatt 
egnet for lavterskel-breturisme som guidede turer 
og kursing. Det er derimot ingen tvil om at breene 
smelter her også. Enkelte brearrangører har valgt å 
flytte kursene sine fra en bre til en annen som følge 
av bresmelting. Universitetet i Sørøst-Norge flyttet 
sine fordypningskurs fra Buarbreen på Folgefonna 
til brearmer på Jostedalsbreen på grunn av kompleks 
is.

NÅR DET NATURBASERTE REISELIVET TRUER 
NATURLANDSKAPET
I andre land, som New Zealand, benytter 
brearrangører seg av helikoptre for å ta turister 

2
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opp på breene. Franz Josef-breen og Fox-breen på 
New Zealand har blitt så komplekse at arrangørene 
ikke lenger føler at det er trygt å ta kundene opp 
på breen til fots. Helikopterbasert breturisme er 
hverken økonomisk- eller klimabærekraftig, og 
gjør smeltesituasjonen mye verre. Heldigvis driver 
ikke norske brearrangører med helikopter-basert 
breturisme.

HVILKE LØSNINGER FINNES?
Utstyrskrevende aktiviteter som brevandring er med 
på å smelte breene mer på grunn av breutstyrets 
tunge klimaavtrykk. Slikt utstyr bør brukes lenge, 
og repareres fremfor å kjøpe nytt. Friluftslivet bør 
ikke være en «catwalk» der man skal vise frem 
årets kolleksjon. Å ta vare på utstyret man har, 
utnytte nærmiljøet og velge kollektivtransport 
er gode tiltak for å minke klimaavtrykket som 
enkeltperson. Arrangører kan tilby eller oppfordre 
til kollektivtransport fra bussterminaler og 
jernbanestasjoner til der de bedriver aktivitetene 
sine. I tillegg til dette kan arrangørene velge å kjøpe 
inn brukt utstyr, ta godt vare på utstyret så det holder 
lenger, selge utstyret sitt videre når de skal ha nytt 
og fortelle kundene sine hvordan de også kan bidra. 
Dette er enkle tiltak som kan bli iverksatt akkurat 
nå, uavhengige av byråkrati og økonomisk støtte.

HVILKET ANSVAR HAR BREARRANGØRENE?
Klimaendringene er enkelt å se på isbreene. Det at 
man kan fysisk se endringene gjør isbreene til et 
ypperlig sted å formidle om friluftsparadokset og 
bærekraft. Brearrangører bør ta ansvar for den sårbare 
naturtypen de er avhengige av. Siden klimaendringene 
er såpass synlige på isbreene har brearrangørene en 
unik mulighet til å bevisstgjøre kundene sine om 
disse endringene og friluftsparadokset. Arrangørene 
kan oppfordre til gjenbruk, reparasjon av utstyr og 
kollektivtransport.

Friluftslivet er ikke den største synderen i klimakrisa, 
men friluftslivet har mye å tape dersom ingenting 
blir gjort. vg sine egne klimaavtrykk for å ivareta det 
norske brelandskapet.

Smørstabbreen og Bjørnebreen 
mister grepet om Smørstabbtindene, 
Storebjørn juli 2021.
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På audiens i 
KONGENS RIKE

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Friluftsliv_012021_INN.indd   66Friluftsliv_012021_INN.indd   66 14/02/2022   13:3714/02/2022   13:37



1   -  2022 FRILUFTSLIV    67

KONGEØRN  PENSUM

 Mørket lå tungt over småbruket Døli i Tokke da vi 
 tidlig på morgenen ble kjørt opp den bratte lia med 
 skuter til kongeørnas rike. Vi skulle få oppleve at 
 Himmelskjulet som bar navnet sitt med rette. 
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Ørneskjulene i Dalen er stedet der BBC og National 
Geographic har filmet noen av sine spektakulære 
naturfilmer. Vi fikk snart erfare hvorfor naturfotografer 
fra inn- og utland valfarter dit.

Men ingenting er sikkert når man drømmer om å 
fotografere selveste Kongen blant fuglene, for den kommer 
ikke på bestilling og man kan ikke booke avtale. Det har 
undertegnede fått erfare tre ganger før i andre ørneskjul.

 EN SPEKTAKULÆR OPPLEVELSE 
Spenningen steg. Den hadde vært der de siste dagen. Det 
hadde vært vanskelig å sove om natten. Men man husket 
godt skuffelsen etter å ha sittet 24 timer og kaldt i andre 
skjul. Ifølge andre fotografer, er Himmelskjulet den beste 
muligheten til å ta spektakulære ørnebilder. Vi håpet og 
krysset fingre.

Vi skulle ikke vente lenge. Tussmørket hang fortsatt 
tungt, og kamera nektet å fokusere da en stor mørk skygge 
med ett kom lydløst ut av intet og slo seg ned på åta som 
lå nesten for nært til at mitt 500 mm Canon-objektiv 
kunne få med hele fuglen.

Jeg angret litt på at jeg ikke også tok med et 70-200 
mm, men stolte på Fotobonden Jostein Hellevik om at 
«Utstyrsmessig er det optimalt med objektiver med lengre 
brennvidde, hvis du vil tett på». Og vi skulle snart komme 
veldig tett på. Veldig tett på. Så tett at jeg ikke fikk med 
hele ørna på bildet når den satt på den nærmeste åta.

 ØRN I SOLOPPGANG 
Gjett om vi ventet og gledet oss til sola gikk opp i 
horisonten og åpenbarte den vakre panoramautsikten 
foran Himmelskjulet. «Elg i solnedgang» er et altfor 
populært motiv. Plutselig skulle jeg få «Kongeørn i 
soloppgang» da den flotte fuglen satte seg på den nakne 
trestammen med det første røde skjæret av sola mellom 
fjellene.

Dette kom til å bli bokstavelig talt en himmelsk 
opplevelse for en ihuga fuglefotograf. 14 timers venting 
i fotoskjul er ingenting når man er på kongelig audiens, 
og pulsen ble stadig hurtigere etter hvert som flere 

kongeørner daler ned i tretoppene.
Vi telte fire ulike ørner som landet rett foran skjulet. 

Vi ventet på action-bildene som uteble. Disse ørnene 
var veloppdragne. Satt i tretoppene og ventet på tur ved 
«middagsbordet».

Endelig ble det også fine bilder av ravn – fuglen som 
vanligvis er altfor intelligent til å la seg lure med på 
fotoshoot. Jeg har prøvd mange ganger. Laget eget skjul 
og hørt de svarte fuglene «prate» sammen i tretoppene.

 850-1.200 HEKKENDE PAR I NORGE 
Det hevdes at disse kongeørnene i Tokke er verdens mest 
fotograferte. De lot seg ikke skremme av klikkingen fra 
fotografenes kameraer. Ifølge fakta har kongeørna en 
levetid på 20 – 30 år. Som Norges nest største fugl har 
den et vingespenn på 1,8 – 2,3 meter. Vekten er cirka 
2,84 – 4,55 kg, mens hunnen veier cirka 3,63 – 6,67 
kg (unntaksvis opp mot 7,2 kg). Kongeørn er utbredt 
over store deler av den nordlige halvkule, inkludert i 
Fennoskandia. Ellers er det mindre bestander i Skottland, 
Spania og gjennom Alpene. Bortsett fra i Marokko er 
populasjonene svært fragmenterte i Afrika. Den sterkt 
begrensende populasjonen i Balefjellene i Etiopia kan 
være i ferd med å dø ut.

Ifølge rovdata.no var bestanden trolig på sitt laveste 
nivå i moderne tid da kongeørna ble fredet i Norge i 
1968. I perioden 2015-2019 ble registrert totalt 1.382 
kongeørnterritorier i Norge. Ut fra dette er det anslått at 
mellom 914 – 1.145 (i gjennomsnitt 1.027) territorier var 
okkupert av et par med kongeørn en eller flere ganger i 
perioden.

I 2019 fremmet fem Senterparti-representanter 
forslag om å tillate jakt på kongeørn. Stortinget har satt 
et nasjonalt bestandsmål for hvor mange hekkende par 
med kongeørn vi skal ha i Norge. Det ble vedtatt i 2004 
at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes i hver 
region på det nivået som var situasjonen da. I 2003 var 
bestanden anslått til 850 – 1.200 hekkende par i landet. 
Dagens bestand vurderes som stabil og innenfor Stortinget 
nasjonale mål.
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Abonner på

fordelene er mange!

» Du får magasinet levert hjemme.
» Du får bladet før det er tilgjengelig i løssalg.
» Du får en velkomstgave til en verdi av 299,-
» Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 594,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftslivmagasin.

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

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

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

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

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

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

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

Supertynn lue i fineste merinoull fra ACLIMA.
Veiledende pris på lua er kr 299,-.

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

F
oto: B

jørn A
. E

saissen
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HEKSEKOSTER
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Som guttunge tittet jeg forundret opp på de 
rare bjørketrærne. Tenk at det kunne være så 
mange fuglereir i ett og samme tre? 

I dag er det nesten like spennende å se slike 
bjørketrær, men nå vet jeg at det ikke er fuglereir. 
Disse klumpene som vokser frem på greinene 
på enkelte bjørketrær er en snyltesopp, som gir 
misdannelser og utvekster. På de angrepne kvistene 
blir det ekstra sterk forgreining, slik at det dannes 
såkalte heksekoster. Heksekoster kan ha flere årsaker, 
men hos bjørk skyldes de vanligvis stilksporesoppen 
Taphrina betulina. Noen ganger kan det være titalls 
av koster på et og samme tre, men det ser ikke ut til 
at bjørka i særlig grad blir satt tilbake på grunn av 
denne soppen/utvekstene. 
Kostene ble forbundet med et eller annet overnaturlig 
vesen, og dette ga den navn som: Heksekost, 
trollkjerringris, tusse, murukost, huldrekost, 
huldrelime og marekost.
Heksa, ofte kalt mara eller murua, red på marekost 
til Bloksberg og Blåkulla. Heksa kunne også ri 
buskapen, og av dette har vi fått ordet mareritt. 
Heksa måtte derfor hindres i å ri buskapen. For å 
verne husdyra ble det skåret vernekors ved båsen, 
folk hengte marekost i fjøs og stall, eller de strøk kveg 
og hest tre ganger over ryggen med marekosten.

Heksekosten hjalp også mot andre ting. En heksekost 
i sola sørget for at det ble smør og fløte av melka. 
Den sørget også for at heksa ikke stjal smøret. Ved 
baking var heksekosten det beste brenselet. Ble 
trappa feid med en marekost, kom heksa ikke opp 
trinnene. Men å lage bjørkeris av bjørker infisert av 
heksekost kunne føre til de verste mareritt.

1. BJØRK: Soppen/utvekstene vokser hele året. 
Den er vanlig på enkelte bjørketrær i hele landet.
  
2. HEKSEKOST: Nærbilde av misdannelser på 
ei bjørk.

2

HEKSEKOST  PENSUM
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Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Oslofjorden Friluftsråd
www.oslofjorden.org

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

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

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

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

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

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

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

samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 

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

egen region. 28 Interkommunale friluftsråd med 235 
medlemskommuner, som dekker over 80 % av landets 

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Da jeg vokste opp, var det tøft når sko og klær var utgått. Det var 
tegn på aktivitet og mye uteleik. Dessuten gleda det småsøsken som 
så mulighet til noe nytt framfor å arve. Nå kastes alt for mange sko 
og dyrt friluftslivsutstyr lenge før det er utgått. Gledelig at ungdom i 
bærekraftens navn bringer gjenbruk, reparasjon og ombruk til heder 
og verdighet igjen.
Utgått på dato brukes om det som er for gammelt og må kastes. Noen 
synes å tro at varige vernevedtak kan gå utpå dato. Så feil kan en ta. 
Til tider har det også blitt hevda at friluftsliv har gått ut på dato. 
Noen har snakka om best før. Pandemien har vist oss at friluftsliv 
definitivt ikke har gått ut på dato. Når andre tilbud måtte stenges 
ned, framsto friluftsliv som den tidløse løsningen. Friluftsliv er best 
før, imens og etter. Det verken mugner, råtner eller forderves. Det er 
det på høy tid vi tar lærdom av. Friluftslivet trenger en styrking som 
ledd i bygging av et framtidsretta, robust og bærekraftig samfunn med 
en sunn befolkning.
Mange har gått ut oftere under pandemien, men mange har også blitt 
mer passive. Når vår og lysere tider nå kommer, er min oppfordring 
– gå ut mer og oftere. La det gjerne være en oppfordring til å støtte 
ei hardt prøva utelivsnæring. Men min oppfordring gjelder sjølsagt å 
gå ut i naturen. Det kan godt kombineres med å spise ute. Bålmat i 
solnedgang er ikke å forakte.

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Å GÅ UT ER 
IKKE UTGÅTT
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

En IPSOS-undersøkelse som ble gjennomført i desember 2021 
på oppdrag fra Hold Norge Rent og støttet av Miljødirektoratet 
viser at dugnadsånden, frivilligheten og miljøengasjementet står 
meget sterkt i Norge. Litt over 13 % av Norges befolkning over 
15 år ryddet søppel en eller flere ganger i 2021, og frivillige rydder 
både alene og sammen med andre.  Engasjementet er stort over 
hele landet, og størst i Midt- og Nord-Norge. Til sammen gir det 
formidable tall og i 2021 bidro 590 000 frivillige til opprydding 
av forsøpling på landsbasis. 
Det er en verdig og bra inngang til frivillighetens år. 

FLEST KARER!
Menn rydder mer enn kvinner, men forskjellene er små. 15 % av 
menn og 12 % av kvinner svarer at de har plukket søppel i 2021, 
men det er også interessant å se at det er flest under 24 år og over 
60 år som rydder.

MANGE BIDRAR 
I tillegg til de frivillige selv, er det mange andre aktører som bidrar 
for å gjøre frivillig opprydding mulig. Lokale lag og foreninger, 
ideelle og frivillige organisasjoner, friluftsråd, avfallsselskap og 
kommuner er blant aktørene som gjør en imponerende jobb med 
å mobilisere til, tilrettelegge for og koordinere frivillig opprydding.

STRANDRYDDEUKA ER ET AV SIGNALARRANGEMENTENE I 
FRIVILLIGHETENS ÅR 2022. 
Denne store dugnaden finner sted 10. – 18. september. Her 
inviteres Magasinets lesere til å gjøre en innsats for naturen og 
vi er sikre på at mange av de 590000 som ryddet i fjor også 
leser Magasinet Friluftsliv. Viktig registrere deg og din aksjon 
nå i Rydde. I Rydde kan du også finne hentepunkt for gratis 
ryddeutstyr. Ved å benytte et hentepunkt sparer du både 
kostnader og miljøet, og vi oppfordrer derfor til å sjekke om det 
finnes et hentepunkt nær deg før du drar ut og rydder.
 www.ryddenorge.no

ER DU PÅ TUR OG FINNER SØPPEL?
Rydder du søppel eller finner områder som andre bør vite om og 
som bør ryddes meld funnet inn i Rydde! www.ryddenorge.no 
Det er enkelt og da bidrar du til folkeforskningen som Rydde er 
et viktig verktøy for. I Rydde kan du også finne hentepunkt for 
gratis ryddeutstyr. Ved å benytte et hentepunkt sparer du både 
kostnader og miljøet, og vi oppfordrer derfor til å sjekke om det 
finnes et hentepunkt nær deg før du drar ut og rydder.

LOGO TIL FRIVILLIGHETENS ÅR
På nettsidene https://frivillighetensar.no/ kan du finn hva som 
skjer i løpet av året og hvordan du kan delta på din måte som 
frivillig.   

FRILUFTSRÅDENE ER 
GLADE FOR AT SÅ MANGE 
FRIVILLIGE BIDRAR

AVFALLSBRANSJEN
Lise Gulbransen i Hold Norge Rent sier at omfanget av frivillig 
opprydding ikke hadde ikke vært mulig uten alle aktørene som 
bidrar rundt om i landet, og trekker særlig frem avfallsbransjen 
som gjør en uvurderlig innsats. Finansiering er også avgjørende, og 
både offentlige myndigheter lokalt og nasjonalt, store og små fond 
og stiftelser og deler av næringslivet muliggjør frivillig opprydding 
gjennom å bidra økonomisk.
Last ned og les hele undersøkelsen på Hold Norge Rents 
hjemmesider.  

Rydding krever sterke menn og kvinner.
Foto: Asgeir Knudsen
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Det å bli spurt er en viktig faktor som ofte avgjør om folk engasjerer 
seg i frivillig arbeid på et eller annet område. Frivillig Norge sier at 
deres tall viser at når forskere ser på hvem og hvordan frivillige blir 
rekruttert, så viser det seg at sosiale nettverk er svært viktige.
Ifølge rapporten «Betingelser for frivillige innsats» blir hele 71 % av 
de frivillige rekruttert gjennom å bli spurt eller fordi de får høre om 
muligheten gjennom en bekjent. 61 prosent av Norges befolkning er 
allerede involvert i frivillig arbeid på et eller annet plan. Av de andre 
39 % som ikke er involvert i frivillig arbeid, er det bare 19 % av de 
som ikke ønsker å være det.
Og de som ikke blir spurt utgjør rundt 500.000 nordmenn! En stor 
uutnyttet ressurs. Og en ikke minst en faktor som kan påvirke folks 
liv og helse på mange måter. Det å spørre er viktig og i Norge bor det 
mange innvandrere som vi er ganske sikre på bør bli spurt! Det kan 
være innvandrere, fra andre land og kulturer, men også en tilflyttere 

eller du vet om noen andre som står utenfor. Spør en da vel! 
Støttespillere
Friluftsrådene som er viktige støttespiller for frivillig innsats eller 
aktivitet på mange plan fordi så mange kommuner er medlem i et 
friluftsråd. I dag er 228 kommuner medlem i et interkommunalt 
friluftsråd og i disse kommunene bor det 4,419 millioner mennesker, 
noe som utgjør 82 % av landets befolkning. 
Med andre tall friluftsrådene har et tilbud som når svært mange 
mennesker i Norge. Og friluftsrådene bidrar med viktig koordinering 
og hjelp til mange av de aktivitetene vi løfter frem i dette nummeret 
av magasinet Friluftsliv. 
Også for magasinets lesere, men det viktigste er som vi innledet med. 
Husk å spørre noen! 
Folk blir glade for å bli spurt. 

Dette er også et arrangement under Frivillighetens år som åpnes 
med en kick-off på Verdens aktivitetsdag 10. mai, men de frivillige 
organisasjonene vil som vanlig invitere til felles turer og aktiviteter 
gjennom hele året. 
Norsk Friluftsliv inviterer lokale lag og foreninger til å gjøre det 
enkelt, og koble konseptet #sammenpåtur med sine allerede 
planlagte og aktiviteter, men jobbe litt ekstra for å rekruttere og 
invitere nye deltakere ved rett og slett å spørre. 
Nå nye grupper
Norsk Friluftsliv oppfordrer aktørene over hele Norge til å 
samarbeide med hverandre, nettopp for å nå ut til flere og nye 
deltakere. Tonje Refseth primus motor i Norsk Friluftsliv sier at de 

på den måten håper å få til mer aktivitet og inkludere enda flere. 
Hun sier at det er møtene mellom mennesker som gjør forskjellen. 
Gode tips er for eksempel å invitere med noen du ikke kjenner fra 
før, noen du ikke har sett på lenge, eller noen du vet om som gjerne 
kunne ha trengt en tur, turvenn eller som trenger en opplevelse 
utendørs.
Men du kan også være med 
Norsk Friluftsliv oppfordrer samtidig vanlige folk til å invitere noen 
med ut. Det være seg på fisketur, gåtur, nytteveksttur, turbingo, 
seiltur, klatretur, orienteringstur, strikketur – eller noe helt annet.
#sammenpåtur og husk etterlat naturen #likefinsomfør

Friluftslivets uke er 3. – 11. september 2022 hvor alle i Norge 
inviteres ut for å feire norsk natur og friluftsliv gjennom en hel uke. 
Friluftslivets uke har blitt arrangert siden 1993, og finner alltid sted 
fra første helg i september – hvert år. Friluftslivets uke har som mål 
å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner! 
Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som 
står bak.

I Friluftslivets uke inviteres alle i hele Norge til å bli med ut i naturen. 
Over hele landet kan du delta på spennende friluftslivsaktiviteter 
i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og 
kommunen der du bor. 
Uka sparkes i gang med at hele Norge inviteres til å sove ute under 
#nattinaturen lørdag 3. september.
Du kan melde inn arrangement eller finne noe som passer for deg 
her på disse sidene: https://friluftslivetsuke.no/
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FRILUFTSLIVETS UKE
FOTO: EIVIND HAUGSTAD KLEVEN
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR
ET GRØNNERE FRILUFTSLIV

Det er Aleksander Gamme som 
står bak lanseringen av PINSJ. 
Les mer på: www.pinsj.no
Foto: Bjørn A. Esaissen

PINSJ er en grønn, digital plattform under 
utvikling, hvor både privatpersoner og bransje 
(sport og friluftsliv – merkevarer, butikker, 
foreninger) kan leie eller leie ut ditt eget utstyr, 
kjøpe og selge brukt, eller rett og slette låne ut 
gratis – for å være snill.

PINSJ vil utfordre både bransje og 
forbrukere, samt støtte og legge til rette 
for grønne og ansvarlige valg ved å samle 
avtrykksreduserende tjenester på ett sted. 
Målet er at PINSJ skal ha 5.000 eiere innen 
utgangen av 2023.  PINSJ har troen på at 
eierskap gir engasjement og nødvendig 
forbrukermakt til å utvikle en fremtidsrettet 
markedsplass for økt gjenbruk og sirkularitet. 
Utviklingen av PINSJ er i fase 1 av foreløpig 6 
faser, så dette er bare starten.

PINSJ er et kompromissløst grønt prosjekt 
som skal samle alle avtrykksreduserende 
tjenester på ett sted (sport og friluft) – og 
dermed gjøre det enklere for alle oss å 
gjøre gode valg, og bidra til å unngå for mye 
unødvendige nykjøp og bomkjøp. Og evt. kan 
du tjene litt ekstra med å leie ut det vi allerede 
har. Alt for å sørge for mer bruksdøgn på 
allerede produsert utstyr.

Aktører og privatpersoner mangler en 
infrastruktur for å velge annet enn nykjøp. 
Jammen vi har jo Finn? Ja, det har vi...men 
de er håpløs på utleie, spesielt for butikker 
og andre aktører. I PINSJ ligger også en 
plan om mer redaksjonelt bærekraftsinnhold, 
privat utleie til og fra hverandre inkl. forsikring 
osv., løsning for merkevarer og forhandlere å 
selge brukt, et incentivprogram for folk å dele 
og leie mer osv. Dette er et høyst idealistisk 
eksperiment som nå er i ferd med å løftes ut i 
markedet. 
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Friluftsliv tester turutstyr: Man trenger ikke være rakettforsker eller professor med alskens måleinstrumenter 
for å teste ut hvordan friluftsutstyr fungerer. Det holder lenge med konstruktive og målrettede arbeidsdøgn 
og uker ute på tur. Vi bruker tid i felt, sunt bondevett og mangeårig turerfaring som grunnlag for våre 
tester. Terningkast og karaktersystemer på utstyrstesting benytter vi ikke, men vi skriver hva som er bra 
og eventuelt mindre bra med utstyret vi har testet.

TEST AV 
UTSTYR

BESKRIVELSE:
Norrønas letteste dagstursekk, med 
volum 20 liter. Materialet er Econyl-garn, 
som i stor grad er resirkulert nylon. Et 
hovedrom, med innerrom langs ryggen. 
Lite ytterrom med glidelås. Ytterlomme 
i mesh med strikk i overkant. Hoftebelte 
med liten glidelåslomme. Brystrem med 
klips. Fire strammeklips for å komprimere 
hovedrommet. Klargjort for drikkeblære. 
Kan vaskes med håndsåpe i lunkent vann.
Bitihorn kommer også i en 15-liters 
utgave, på 470 gram. Skal du ha en større 
Norrønasekk, må du opp til modellen 
Lyngen på 30 liter (1400 gram), med en 
pris på nesten tre tusen kroner.

OPPLEVELSE I BRUK: 
Det er naturlig å sammenligne Bitihorn 
20 med Ospreys veldig populære Talon 
11-modell, brukt for eksempel av mange 
birkebeinere. Disse sekkene koster 
omtrent det samme. Selv om Bitihorn 
har større volum, er den faktisk flere 
hundre gram lettere enn Talon. Bitihorn 
er ikke bare lett, men også komfortabel. 
Det skyldes ikke minst nettingløsninger 
som gir god ventilasjon i både ryggplate, 
skulderremmer og hoftebelte. Sekken 
kjennes derfor ikke så klam, om man driver 
med litt intensivt friluftsliv som toppturer 
eller stisykling.
Sekken kan gjøres ekstra tight, til for 
eksempel løping, når man har strammet 
hoftebeltet og brystremmen og samtidig 
har dratt til kompresjons-remmene for 
hovedrommet.

Lomma på hoftebeltet kunne jeg gjerne 
ønsket en anelse større, den rommer bare 
et par energibarer, eller et par tynne vanter, 
etc. Meshlommen på framsiden, er veldig 

NORRØNA BITIHORN 
20 L SEKK
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TEST  UTSTYR

handy. Her kan man kjapt legge inn og ta 
ut ting (votter, luer, frukt, etc.) uten å måtte 
åpne noen knapper eller glidelåser. Men 
siden det ikke er noen ordentlig lukking 
her, ville jeg ikke brukt den til for eksempel 
nøkler eller mobiltelefon. Den innvendige 
strikklommen inn mot ryggplata er stor nok 
til å ha dokumenter, eller en liten pc.
En begrensning å være klar over, er at 
vanntettheten kun er 3, på Norrønas skala 
fra 1 til 6. Det betyr at det er bare snakk 
om noen minutter med regnvær før vann 
vil begynne å trenge gjennom sømmer og 
glidelåser. Dette kan eventuelt løses med å 
ha med et separat regntrekk.
Refleksfeltene på sekken er ellers så små 
at jeg ikke helt ser nytten av dem.
Sekken hadde en liten borrelåsrem, til 
staver, etc. Denne er revet løs etter at jeg 
prøvde å feste en bærepose med mat her. 
Dette er helt klart ikke bruksområdet for 
denne stroppen, og noe jeg må ta på egen 
kappe.

KONKLUSJON: 
Bitihorn er funksjonell og svært lett sekk. 
Ikke en allværs-sekk, men bra egnet for 
korte hverdagsturer og «raskt» friluftsliv 
som stisykling eller, løping, grunnet veldig 
god ventilasjon. Selv etter ett års daglig 
bruk har den ingen sprekker, morkne 
sømmer eller defekte glidelåser.

PRIS: 1.199,-
VEKT: 505 GRAM

BRUKT: VANDRING, SYKLING OG 
HVERDAGSBRUK OVER ETT ÅR

MER INFO: WWW.NORRONA.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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UTSTYR  TEST

BESKRIVELSE: 
Vanntett hummerhanske for sykling. 
Borrelåsstramming ved håndledd. OutDry 
membran, 135 gram Polartec PowerDry resirkulert 
isolasjonsmateriale. Refleksdetaljer i front. Doble 
mansjetter. Glidelåslomme for varmepakker. 
Opphengshemper og koblingsklips. Fås i størrelser 
fra XS til XXL.

OPPLEVELSE I BRUK:
De som har fulgt mine anmeldelser over tid har 
kanskje lagt merke til at jeg har en «greie» med 
votter og hansker. Dette skyldes at jeg elsker å 
sykle – men fryser ekstremt lett på hendene. Giro 
100 Proof er nok et forsøk på å vinne kampen mot 
vinterkulden.
Man kjenner med en gang disse tas på, at det er bra 
saker. Det er god passform, merkbart med isolasjon i 
hansken, men samtidig fin bevegelighet for fingrene. 
Man trekker på seg hansken med innermansjetten, 
som har en egen hempe. Mansjetten dekker godt 
over håndleddet. Så lukker man med en bred 
borrelås på yttermansjetten.
Hummer-løsningen kan se merkelig ut, men i 
motsetning til vanlige votter tillater de at man med to 
fingre kan holde i styret, mens to andre kan bremse 
eller gire.
100 Proof er Giros varmeste hansker, og de påstår 
at de kan brukes ned til ti kuldegrader. Så hvor 
varme er disse i praksis? For å finne ut av dette har 
jeg blant annet prøvd å ha to forskjellige modeller 
på hendene samtidig, Giro på den ene, og en 
rimeligere hummer-hanske på den andre. I løpet 
av testperioden har det ikke vært kaldere enn et 
par kuldegrader. Dette er vanligvis mer enn nok til 
å gi meg hvite «likfingre» og iskalde hender. Med 
100 Proof var dette ikke noe problem i det hele tatt, 
mens det etter mindre enn ti minutter ble et problem 
med de tynnere vottene.
De er ikke brukt lenge nok til å si noe om slitestyrke, 
men ytterstoffet gir inntrykk av god kvalitet. Dette vil 
helt klart bli mine foretrukne votter på sykkeldager der 
gradestokken viser lavere enn to-tre varmegrader.

KONKLUSJON:
Det finnes mange unnskyldninger for ikke å sykle 
om vinteren. Med Giros hummerhansker kan du ikke 
lenger skylde på kalde hender. Disse er tykke nok 
til å holde de aller fleste varme gjennom vinteren. 
Pluss for detaljer som refleksfelt, varmepakkelomme 
og lang inner-mansjett.

PRIS: 999,-
VEKT: 190 GRAM PR PAR, STR. XL

BRUKT: TRE UKER
MER INFO: WWW.GIRO.COM

TESTET AV: ØYVIND WOLD

GIRO 100 PROOF 
VINTERSYKKELHANSKER
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE:
Bamse Extreme er et liggeunderlag 
for helårsbruk. Liggeunderlaget har en 
tykkelse som gir svært god isolasjon også 
i ekstrem vinterkulde. Tykkelsen er 1,4 
centimeter.

OPPLEVELSE I BRUK:
Jeg har brukt dette liggeunderlaget i vinter 
som sitteunderlag på dagsturer og under 
soveposen på telttur. Det første jeg merket 
er at tykkelsen er akkurat passe slik at det 
gir god nok isolasjon. På overnattingsturene 
har jeg brukt denne Mammut som underlag 
under et oppblåsbart liggeunderlag. 
Materialet gjør at liggeunderlaget fester, 
og nærmest suger seg fast til underlaget. 
Enten det er på bar bakke eller på teltgulvet. 
Det gjør at man ligger stabilt og stødig.
Jeg har ikke langtidstestet dette, men så 
langt er det ingen tegn til hull eller riper i 
liggeunderlaget. Det virker som underlaget 
har god rive- og slitestyrke. Liggeunderlaget 
trekker ikke vann, og snøen er lett å 
børste av etter bruk. Bredden, lengden og 
tykkelsen er perfekt.

SPESIFIKASJONER:
Lukkede celler som ikke trekker vann
Overflate som gir god friksjon mot snø og 
teltgulv
Svært god rive- og slitestyrke
Celleoppbygging/konstruksjon som tåler 
høy belastning uten at det presses sammen 
og mister isolasjonsevnen
Lang levetid
Mål: 58 cm x 186 cm
Vekt: 650g
Materiale: 14 mm tverrbundet expandert 
Polyethylen
Freon-fri

MAMMUT BAMSE EXTREME 
LIGGEUNDERLAG

PRIS: 399,-
BRUKT: TI TURER I VINTER

TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
MER INFO: WWW.FJELLSPORT.

NO
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UTSTYR  TEST

Sjekk ut vår nye nettside www.a-o.no

Et miljøbevisst og prisgunstig Norsk 
trykkeri med stor fleksibilitet og lang 

erfaring med magasinproduksjon.

www.a-o.no   -   Opstadveien 7, 4330 Ålgård   -   51 61 15 00
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TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer i slutten av mars.
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Kaha betyr på maori   
«styrke og støtte». 
Til tross for sin svært lette 
innpakning tilbyr
Kaha GTX begge deler! 
Vibramsåle som gir trygt grep,
GORE TEX membran 
holder deg tørr og varm

HOVEDREPORTASJEN BLIR OM VÅR 
FANTASTISKE LANGTUR PÅ VEGAØYAN PÅ 
HELGELANDSKYSTEN. ET PADLEELDORADO MED 
ET MYLDER AV ØYER, HOLMER OG SKJÆR.

ANNONSE
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NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-01

RETURUKE 14

NR. 1 - 2022 KR 99

SYKLING PÅ 
ISLAGT VANN

ISBREER I 
NORGE SMELTER

ÅRETS FUGL I 
2022 ER KÅRET

BLI MED I 
KONGEØRNAS RIKE

MATSPALTEN:
LAG DITT EGET 

TURSNACKS

TELT OG BÅLKOS 
I VINTERSKOGEN

FAKTA OM 
NORDLYSET

26. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

VINTERTURER PÅ 
DOVREFJELL

www.atello.no
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