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Vi kan utendørs matlaging. I vårt sortiment finner du alt du trenger
for å skape et varmt og innbydende samlingspunkt, uansett årstid.

NR. 2 - 2022
2019 KR 99
89
TIDSAM 1142-02

RETURUKE 22

FAKTA:
NATURMEDISINEN CHAGA
SJØØRRETEN ER TRUET
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Foto: Andreas Wolden

Gled deg til kommende sommerutgave av magasinet

TEASER

som kommer ut medio juni.

To venninner på sommertur i Nord-Troms
med: Toppturer, utforsking, venninneskap,
solnedganger, isbad og strandliv.

Hardangervidda er et tureldorado for hele
familien. Bli med å gå vidda på langs.

2. juli 2022
Vertikal
10 km - 15 km - 32 km
Klasser for løp med tid
og turmarsj uten tid
Info og påmelding:
lofotenskyrace.no
SYKKELTUR i indrefileten i Østerdalen – Seterveien fra Røros
til Alvdal – en ny skiltet langrute gjennom nord-Østerdalen.
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På vegne av Norsk Friluftsliv har Ipsos undersøkt
nordmenns friluftslivvaner i koronatiden.
Nordmenn har fått smaken på friluftsliv under
pandemien. Fire av ti går mer på tur nå enn før
koronaen rammet. De viktigste grunnene til at folk
tilbringer mer tid utendørs under koronaen er:
■ Har fått mer tid i hverdagen.
■ Bruker naturen til å møte venner og familie der
man tidligere dro på besøk eller kafé.
■ Har fått et sterkere behov for å være ute i naturen.
■ Bruker naturen til fysisk aktivitet som et alternativ
til treningssenter.
■ Har mer fleksibel arbeids- eller skolehverdag og
bestemmer mer over egen tid.

Det å gå på tur i naturen, ligger øverst på lista
over aktiviteter som folk sier de vil fortsette å
gjøre mer av også etter pandemien. Til sammen
svarer 62 prosent at de har gjort mer av minst én
friluftsaktivitet under pandemien.
Pandemitiden vi fortsatt er inne i er ille, og Ipsosundersøkelsen viser at aktiviteter er ujevnt fordelt
og at noen grupper faller mer fra friluftslivet.
Blant unge og lavt utdannede oppgir mer enn hver
tiende nordmann at de går mindre på tur under
pandemien. Men totalt sett gir friluftslivaktiviteter
mersmak hos det norske folk. Mange nordmenn
bruker mer tid ute på tur under pandemien. Over
90 prosent ønsker å fortsette også etter pandemien.
Vi får bare håpe at alle beholder de gode vanene.

Ansvarlig redaktør
Bjørn Andreas Esaissen
6

BJØRN A. ESAISSEN

Hvor:
HAVPADLING UT
TIL EN IDYLLISK,
HVIT STRAND PÅ
NORDSIDEN AV
ØYA VEGA PÅ
HELGELANDSKYSTEN I
NORDLAND FYLKE.

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
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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.
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Da har du en
tidsbegrenset tilgang
til www.friluftsliv.no til
neste nummer er i salg.
For denne utgave er
koden “0912” Gå til
www.friluftsliv.no/fkode/
for å løse inn koden,
og logge deg inn. Du
har tilgang til søkbare
artikler fom nr 1-2018.
God fornøyelse!
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En undersøkelse gjennomført for Friluftsrådenes
Landsforbund av Norsk institutt for naturforskning
(NINA) viser at foreldrene mener at hele 35 % av
barna lekte mindre ute da pandemien starta og at
dette økte til 38 % ti måneder inn i pandemien.
Forskerne, som vanligvis er ganske nøkterne i sin
ordbruk, trekker denne konklusjonen: «Perioden
med nedstengning hadde drastiske endringer på
barns lek og opphold i nabolaget.» Innetid og
mer skjermbruk har, bokstavelig talt over natta,
erstatta svært mange barns utetid. Hvis dette er en
forbigående trend, og barna igjen strømmer ut til fri
leik når pandemien tar slutt, er det moderat grunn
til bekymring. Men uansett er det bekymringsfullt
at nesten 4 av 10 barn har vært mindre ute i en
to-års periode. Barndomsåra kommer nemlig aldri
tilbake.

Foto:
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FRILUFTSLIV
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Cover

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

ABONNERE? SEND EN MAIL TIL:
ABO@FRILUFTSLIV.NO
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Darn Tough
Tursko fra Va
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GOD TUR!

Del dine turopplevelser med oss
#VasqueNorge / #DarnToughNorge
2 - 2022 FRILUFTSLIV

9

More info: TRACX.no

Friluftsliv_022022_inn.indd
Helside Annonse Tracx.indd 9 3

28/03/2022
17/03/2022 14:00
13:55

FRILUFTS-

NYTT

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

214 MOSKUS I NORGE
ENKLE HYTTER ER POPULÆRE

Det er årets vintertelling av moskus på Dovrefjell, gjennomført
av Statens naturoppsyn (SNO). Årets telling viser en liten
nedgang fra forrige år da tallet var 227 dyr.

Hytter med vedfyring og utedo er blitt superpopulære. De to siste
årene har interessen for Statskogs enkle utleiehytter i skog og fjell
nærmest eksplodert. I 2020 og 2021 har utleieveksten vært på 35
prosent.

Det ble registrert 47 kalver i bestanden, som forventes å
bli redusert noe utover sommeren. Det er sykdommene
lungebetennelse og munnskurv som er hovedårsakene til
kalvedødelighet hos moskus.

Statskog erfarer at rekordmange nordmenn har søkt til opplevelser
i naturen i eget land under pandemien. I 2020 ble det registrert
i underkant av 8000 overnattingsdøgn, mens tallet for 2021 var
rundt 9600 overnattingsdøgn.

Bestandsmålet er på 200 dyr, og det er derfor planlagt
å «ta ut» noen individer, slik at bestanden nærmer seg
målsettingen.

AURSJØHYTTA ER ÅPEN
FOR PÅSKETURISTER
Kristiansund og Nordmøre
Turistforening melder at
Aursjøhytta er åpen for
påsketurister fra 8. april.
Aursjøhytta ligger midt
imellom Sunndalsøra
og Eikesdalen ved den
spektakulære Aursjøvegen.
Den har 16 rom, 50 senger
og kafeteria/restaurant med
alle rettigheter i peisestue.
Naturen i Aursjøområdet er
lett å gå i.

FOTO: KRISTIANSUND OG NORDMØRE TURISTFORENING
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I nærområdet er det flott
skiterreng både for de som
vil ha mer krevende forhold
på langtur, eller for de
som ønsker å holde seg i
nærheten.
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Connect er et komplett tretelt til to personer
fra Tentsile. Teltet har fastmontert
myggnett med unik konstruksjon som
gjør at nettet kan åpnes helt opp på alle
sider. Levere med løst tak i valgfri farge.
Vår favoritt til romantisk stjernetitting!
FRA

Stellar er et stort teppe fra
Thermarest som gir deg litt ekstra
varme rundt leirbålet eller i solveggen
på hytta. Mange fiiine motiver!

6386,–

Lost Dog 0° er en vinterpose
fra Big Agnes med lomme på
baksiden til å feste fast det
oppblåsbare liggeunderlaget
dit, slik at du aldri ruller av.
Det er jo kjempesmart!

2327,–

1099,–
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NORGES ULVESTAMME ER
MEST LIK FINSK ULV
Ny forskning viser at
ulvestammen vi har i Norge i dag
er mest genetisk lik ulv som har
sin hovedutbredelse i vestlige
Finland.
Den opprinnelige norske
ulvestammen, den som
innvandret etter istiden, var mest
genetisk lik ulv fra sentrale deler
av Europa. Den ble imidlertid
utrydda i løpet av 1800- og
1900-tallet.
Ulven kom som kjent tilbake fra
1980-tallet og fremover, og det
er spekulert mye på hvor den
kom ifra, også om den var innført
og satt ut. Ny forskning tyder på
at den innvandret fra øst.
FOTO: STEINAR VÆGE

RISIKOFYLT OPPVARMING AV
NEDKJØLTE PERSONER
Kraftig nedkjøling er en velkjent dødsårsak i
Norge. Det kan handle om turgåere som er blitt
skadet i fjellet om vinteren, folk som er begravet
av snøskred, eller fiskere som har falt i vannet.
Mange personer som er blitt nedkjølt overlever
ikke oppvarmingen etterpå.
En forskergruppe ved Universitetet i Tromsø
prøver å finne svar på det som er en medisinsk
gåte. Nemlig hvilke medisiner som kan hjelpe
hjertet når kroppen skal varmes opp etter
nedkjøling.

IKKE BYGG UT VERNEDE VASSDRAG
Elleve frilufts- og miljøorganisasjoner har gått sammen
om et opprop som er sendt statsminister Jonas Gahr
Støre. I oppropet ber de om at vernede vassdrag ikke
blir bygget ut.
Fossefall, elver og bekkedrag er livgivende årer
som gir opphav til rikt og unikt biologisk mangfold
gjennom elvenes naturlige variasjon, fossesprut og
flomvannsføring. Vassdragsnaturen er hjem for mange
sjeldne og truede arter, deriblant villaksen, som nylig
havnet på Rødlista. Elvene gir store naturopplevelser
med mulighet for padling, fisking, bading og annet
friluftsliv, heter det i oppropet.
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ANNONSER

Nyt mer. Stress mindre.

Velg ditt
Hilleberg telt!

Carla Freitas Brandt/@carla_freitas_brandt

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, brukervennlighet og komfort.

bestill en gratis katalog

hilleberg.com

+ 46 63 57 15 50

Facebook.com/HillebergTheTentmaker
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BYRAA byraabodo.no

Buss, hurtigbåt
og ferge i hele
Nordland.

Planlegg turen i Reis-appen
eller på reisnordland.no
Fra

Sted eller adresse

Til

Nordskot, Steigen

14@reisnordland
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Tagg oss gjerne i dine bilder på sosiale medier
med #reisnordland når du reiser med hurtigbåt,
buss eller ferge!

@reisnordland
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK
BYRAA byraabodo.no

FRILUFT
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VEGAØYAN S.16 | HELGELANDSKYSTEN S.24 | PILEGRIMSLEDEN S.26
STOKKØYA S.32 | VÅRSKITUR S.36 | SYKKELTUR S.42 | FOTOGALLERIET S.50

FRODIG: Bildet
er tatt vest for den
karakteristiske øya
Søla på Vegaøyan.

EN AKTIV SOMMER
PÅ HELGELANDSKYSTEN
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Selv om det fortsatt er vår og senvinter i store deler
av landet, har vi denne gang vinklet deler av det
redaksjonelle innholdet i magasinet Friluftsliv mot
den kommende sommersesongen. Vi kan vel kalle
de reportasjene for tips eller en teasere til en aktiv
friluftslivferie.
Vi har satt fokus på en aktiv ferie på Halgelandskysten
– nærmere bestemt på Vegaøyan i Nordland. Dette er
et meget vakkert kystområde med fjell, fugleliv, hvite
strender og blåturkis sjø, som kan utnyttes på mange
måter: Fotturer, toppturer, sykkelturer, havpadling, teltliv,
bålkos, fjellklatring (Via Ferrata), tretrapper opp på
fjellet, bading, soling, havfiske, historiske- kulturelle- og
økologiske opplevelser.

På øya Vega på Helgelandskysten kan du kjenne
adrenalinet pumpe, eller du kan finne total ro og fred.
Øyriket med 6500 øyer, holmer og skjær er som laget
for oppdagelsesferd med havkajakk – og for andre
sommeraktiviteter. I løpet av ei uke «tok» vi hele øya. Vi
var nesten overalt. Du kan lese mer om øya Vega og
Helgelandskysten på de påfølgende 10 sidene.
Vi har også en reportasje med sommertips om sykkeltur.
Øyvind Wold har tatt bilder og skrevet en artikkel etter
sin langtur i Finnskogen sist sommer. Her fant han en
skognatur som var større, råere og langt mer øde enn
det han var vant til. Et enormt naturområde, med store
åser, svære innsjøer og hundrevis av kilometer med nye
grusveier – spennende!

2 - 2022 FRILUFTSLIV
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FRILUFT VEGA

URBANT: De siste padletak på vei inn
i havnebassenget utenfor bryggerekka
på tettstedet Nes nord på øya Vega.
Foto: B. Risan
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VEGA FRILUFT

VEGAØYAN

– ET SOMMERPARADIS
TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
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FRILUFT VEGA

1. HAVPADLING: Hvite
strender, «Karibien-lookalike-sjøfarge» og masse
fisk i havet innbyr til fisking
fra kajakken i denne vakre
skjærgården.
Foto: B. Risan
2. ANNA-HULA: Sagnet
forteller at en gang for lenge
siden hadde ei ungjente
tilholdssted under denne digre
steinblokka overfor Eidem, på
sørsiden av Vega. Folk i bygda
oppdaget det ved at ting
forsvant fra naustene. Ofte
kom kyrne hjem tommelka.
Ifølge sagnet hadde jenta
flyktet til Vega etter en
blodskamsak i Vefsn. Kanskje
hadde hun rodd helt hit?
Vefsn-Anna ble jenta kalt.
Foto: Bjørn A. Esaissen

På øya Vega på
Helgelandskysten kan
du kjenne adrenalinet
pumpe, eller du kan
finne total ro og fred.
Øyriket med 6500 øyer,
holmer og skjær er som laget
for oppdagelsesferd med havkajakk –
og for andre sommeraktiviteter.
I løpet av ei uke «tok» vi hele øya. Vi var nesten
overalt.
Vega er et meget vakkert kystområde med fjell,
fugleliv, hvite strender og blåturkis sjø, som kan
utnyttes på mange måter: Fotturer, toppturer,
sykkelturer, havpadling, teltliv, bålkos, fjellklatring
(Via Ferrata), Vegatrappa, bading, soling, havfiske,
historiske- kulturelle- og økologiske opplevelser.
Vi var så heldige og fikk låne et idyllisk sommersted av
noen venner på nordsiden av øya. Det lille tettstedet
ble vårt utgangspunkt for turer i nærområdet så
lenge været var litt uryddig med regn og kraftig
vind. Vi benyttet anledningen til å besøke det flotte
Verdensarvsenteret. Vi slo i hjel noen timer der, med
18

museumsbesøk og en bedre lunsj i restauranten.
Med regnklær tok vi flere fotturer på nordsiden av
øya. OK det, men vi ville ut på havet å padle kajakk!
Dagene gikk. Værmeldingene slo fullstendig feil –
dag etter dag. De profesjonelle meteorologene hadde
nok tatt sommerferie? Men endelig roet vinden seg
og sola brøt gjennom skydekket. Da var vi ikke sene
om å hoppe ned i cockpiten på båtene. Rett nord for
øya fant vi ei kritthvit, idyllisk sandstrand som var
perfekt for bading og soling. Det var deilig å endelig
kjenne solvarmen etter flere kjølige dager.
HAVPADLING
Hvite strender, store og små, finnes flere steder rundt
øya. Mange strender ligger litt usjenert og uforstyrret
til og innbyr til nakenbading og nakensoling. Du
trenger ikke dra til Middelhavet for å finne kritthvit
sandbunn, lune bukter, blågrønt og glassklart vann.
Helgeland i solskinn er et paradis av øyer, holmer
og skjær, og har mye å by på for deg som ønsker å
padle – såfremt du ikke har en sårbar glassfiberkajakk
i stedet for en robust turkajakk i plast. Her er det
en fordel å ha en turkajakk som du kan trekke på
land uansett om det er svaberg eller kuppelsteiner. En
friluftslivkajakk skal ikke bæres, den skal tåle juling
og den skal trekkes.
De ytterste småøyene vest for Vega og vest for Søla
er frodige og fristet til strandhugg. Vi padlet ut til
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VEGA FRILUFT

1

VERDENSARVSTATUS
Vegaøyan ble skrevet inn på UNESCOs
liste over verdens natur- og kulturarv da
UNESCOs verdensarvkomité hadde sitt
28. komitémøte i Suzhou, Kina i 2004.
Skjærgården ytterst ute mot storhavet ble
det første norske kulturlandskapet som
oppnådde en slik status. Verdensarvstatusen
ble gitt til et landskap av øyer langs en
ekstrem værhard kyst. Men hvorfor?
UNESCOs verdensarvkomité skriver i sin
begrunnelse: ”Vegaøyan viser hvordan
generasjoner av fiskere og bønder gjennom
de siste 1.500 år har opprettholdt en
bærekraftig levemåte i et værhardt område
nær Polarsirkelen, basert på den nå unike
tradisjonen med ærfugldrift. Statusen
er også en hyllest til kvinners bidrag til
dunprosessen.”

2

Begrunnelsen for Vegaøyans plass på den
prestisjetunge listen er med andre ord det
unike kulturlandskapet i området som er et
resultat av samspillet mellom menneske og
natur over lang tid. Særlig er det lagt vekt
på den unike ærfugl- og duntradisjonen.
Mens mannen var på fiske, passet kvinnene
ærfuglene som lå og ruget i reirene og
husene familiene ute på Vegaøyan hadde
laget til dem i løpet av våren. Kvinnene
renset også duna som så ble en unik og
kostbar eksportartikkel fra Norge til Europa.
Verdensarven er altså sporene etter
øyværingenes liv og virke gjennom mange
hundre år. Den er alle bygningene som
forteller om fiskerbondefamiliens liv. Den er
et kulturlandskap formet gjennom århundrer
med beiting og slått. Verdensarven er
historien om ærfuglen, som fremdeles blir
holdt som husdyr for at fuglevokterne kan
høste myk ederdun og lage verdens beste
sengetøy.
Vår arv til verdens framtidige generasjoner
er også den ville naturen, det rike
fuglelivet og det biologiske mangfoldet.
Deler av hovedøya Vega omfattes av
verdensarvstatusen. Tuftene etter Norges
eldste hus ligger antagelig på en av de
mange steinalderboplassene langs foten av
fjellene og viser de lange linjene i historien.
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1. ØYLOFFING: Vi padlet
fra Vega og ut til øya Søla
og videre ut til småøyene
Hestøya og Sulingen helt vest
i havet. Derfra var utsikten inn
mot land storslagen.
Foto: B. Risan
2. VEGATRAPPA: Et mulig
turalternativ om du vil opp på
fjellet for å få utsikt. Trappa er
på rundt 2000 trinn, med flere
stoppesteder undervis.
Foto: Bjørn A. Esaissen

øyene Hestøya og Sulingen og trakk kajakkene opp
på svabergene. Øyene virket ubesøkte og vi plukket
mengder med blåbær og multebær.
Jeg må bare nevne det… det negative her var at
øyene var totalt nedgriset av plastavfall. Det knirket
og knaket overalt der vi gikk oppå tykt torvdekke
med gress, lyng og mose. Under den tykke torva lå
det mengder av gammelt plastavfall. Alle småvikene
var overfylt med plastflasker, bøtter, plastkanner,
poser, taurester, garnblåser, plastposer… Vi ble noe
overrasket over at det var så til de grader forsøplet i
dette unike verdensarvområdet. Vi fikk se medaljens
bakside ytterst i skjærgården. Hvordan er det mulig å
få rensket denne skjærgården som er så stor?
FISKE FRA LAND
Det sier seg selv: Når man er på Vega, så må man jo
fiske sin egen middagen. Sjøen pisket hvitt, og vi måtte
vente utålmodig med å sjøsette kajakkene. Den første
fisketuren tok vi derfor fra land – fra bryggeanlegget
ved siden av Verdensarvsenteret. Fiskefeberen og
ferskfiskmatlysten var høy. Heldigvis trengte vi ikke
ta mange kastene før makrellmiddagen var i boks.
Makrellen er en sprek sportsfisk og morsom å fiske
på lettspinnutstyr. Sjelden har vel en nyfisket og
sprøstekt makrellfilet med salt, pepper, potetsalat og
en dæsj rømme smakt bedre.
Om du ikke liker å være i båt eller på havet, er det
ypperlig å fiske fra land. På de beste stedene i NordNorge er det vanlig å få napp hvert tredje eller fjerde
kast. Sjansen for at storfisken napper er imidlertid
større ved havfiske enn inne ved kysten. De beste
stedene å fiske fra land er på nordsiden av Vega. På
20

sørsiden er det for langgrundt. På nordsiden er det
dypere og mye mer fisk nær land.
FOTTURER
Rundt om på Vega finnes det ca. 20 merkede
turløyper. Vi gikk blant andre kystruta på ca. 10
kilometer fra Sundsvoll til Eidem. Her kan man gå
begge veier, men det er best å starte på Sundsvoll og gå
sørover motsols til Eidem. Denne løypa en fantastisk
naturopplevelse, med havet (og en del av strekningen
øya Søla) på den ene siden og Gullsvågfjellet og
Trollvasstinden (799 moh.) på den andre.
Guristraumen er navnet på tidevannstrømmen
som presser seg gjennom det trange sundet mellom
Lamøya og Hongset. Turløypa starter på Nes og
går fra Husøya til Lamøya gjennom beitelandskap
og på berg. Skilt forteller om spennende botanikk
og geologi. Området er et utvalgt kulturlandskap,
og berggrunnen består av kalkholdige sedimentære
bergarter som gir et rikt planteliv med mange
orkideer. På Lamøya er det gamle hustufter. Det
kan være enkelte våte partier i løypa. Ta hensyn til
beitende dyr og lukk porter. Ved utløpet av strømmen
her står det mye fisk. Et råtips er å ta med fiskeutstyr.
SYKLING
Har du lyst til å utforske denne øyverdenen på to
hjul, er mulighetene og veiene mange. Å sykle på Vega
om sommeren kan gjøres hele døgnet i fantastisk lys.
Flatt terreng og stor variasjon i landskapet gjør at
Vega er som skapt til å utforskes fra sykkelsete. Her
kan du oppleve kontrastfylt natur i sakte fart. Det
eneste problemet er at veiene er noe smale. Tidvis er
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FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

SØLA
Søla er ei øy og et spesielt landemerke vest for Vega. Det
bratte fjellet rager 432 meter høyt. Dette er den eneste fjelløya i
Vegaøyene. Det er gjort funn fra yngre steinalder på Søla. I nyere
tid har det antagelig vært bosetting her før Svartedauden (1350).
Hustomter ved Harphaugen, sør på øya, kan tyde på at den
første gården lå her. Etter Svartedauden ble øya liggende øde til
på 1500-tallet. Da ble en gård etablert i den lune og frodige vika
nordvest på øya. Her har Søla-familiene bodd i generasjoner.
Før 1900 fantes to beboelseshus i Søla. Etter århundreskiftet
bodde to familier i det store våningshuset, som fremdeles står
der. Søla-ungene gikk på skole på Valla på Vega etter 1900. I
1970 flyttet de siste beboerne fra Søla. I dag blir øya brukt som
feriested.
Søla hadde en gang Europas nordligste villgeitstamme. På
1930-tallet var stammen oppe i 40 dyr. For å hindre innavl,
importerte eierne bukker. Det ble jaktet på geitene, og kjøttet var
et godt tilskudd til kosten. Stammen døde ut på 1960-70-tallet
etter at myndighetene nektet eierne å sette ut nye bukker.
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det stor feriebiltrafikk på øya og skumle situasjoner
kan lett oppstå. Det er mange rare turistbilister bak
rattet. Vi så flere biler som hadde krasjet og kjørt ut i
veigrøfta. Stedvis er veiene så smale at to personbiler
sliter med å passere hverandre. Og da kan du bare
tenke deg hvor vanskelig det kan være å være syklist
på «den ikke-eksisterende» høyresiden av veien.
VAGATRAPPA OG VIA FERRATA
På vestsiden av Vega ligger Sundsvoll friluftsområde.
Her finner du Vegatrappa og Via Ferrata-klatreruta.
Vegatrappa består av kloppbelagt sti og bruer
frem til selve oppstigningen til Ravnfloget, 350
meter over havet. Når du kommer til toppen har
du tilbakelagt nærmere 2000 trinn. På toppen kan
du nyte en fantastisk utsikt mot Søla og Vegaøyan
verdensarvområde. Underveis i oppstigningen kan
du benytte deg av rasteplasser med bålpanner og
oppdage kreative innslag.
Ønsker du et adrenalinkick kan du prøve en
spektakulær Via Ferrata-klatreløype som tar deg til
toppen av fjellet Ravnfloget. Her finner du to løyper,
en «grønn» og en «svart» som møter hverandre
halvveis opp i fjellveggen. Klatreturen tar omtrent 1,5
time fra start til du er oppe ved toppen av fjellveggen.
Underveis i løypa er det to spektakulære rasteplasser,
hvor du kan ta en liten pause og nyte utsikten som i
seg selv er en opplevelse. Du er avhengig av guide og
22

klatreutstyr for å ta turen. Selve klatreløypa er en luftig
og spennende utfordring både fysisk og psykisk. Med
profesjonelle og flinke guider, og godt sikret løype, er
dette en tur som kan gjennomføres av de aller fleste.
Løypa avsluttes med en «Nepalbru» hvor du går på
en line over den store sprekken i fjellet. Broen er et
høydepunkt for de som liker en utfordring, men hvis
det blir for skummelt kan du avslutte turen før broen
og følge en sti de siste meterne til toppen.

3

STEINALDERSTIEN
Steinalderstien, eller fornminneløypa, gir deg et
nærmere innblikk i steinaldermiljøet. Havnivået var
ca. 75 m høyere, og de mer enn 6000 øyene som i dag
beskytter strendene var havbunn. Det var åpent hav
til alle kanter. Helgelandskysten har i dag blant de
mest forblåste vinterstormene. Vi kan knapt forestille
oss hvordan det var i steinalderlandet. Farvannet
rundt Vega var et av steinaldermenneskenes beste
fangstfelter. Det er funnet flere boplasser. Den
eldste i dette området er fra ca. 7600 år f. Kr. Langs
steinalderstien er det satt opp skilt som gir deg et
inntrykk av hvordan menneskene har innrettet seg i
dette landskapet gjennom mer enn 4000 år.
Kilde: En del av faktaopplysningene i denne reportasjen
er hentet fra: www.verdensarvvega.no
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1. GURISTRAUMEN: Merket
turløype. Guristraumen er navnet på
tidevannstrømmen som presser seg
gjennom det trange sundet mellom
Lamøya og Hongset. Turløypa starter
på Nes og går fra Husøya til Lamøya
gjennom beitelandskap og på berg.
Skilt forteller om spennende botanikk
og geologi. Tar du turen ut hit så kan
det være lurt å prøve fiskelykken – for
her hopper sjøørreten!
Foto: Bjørn A. Esaissen
2. HVITE STRENDER: Det er
romantisk å padle ut til sin egen, lille
kritthvite strand å nyte sol og varme.
Vega er et sommerparadis.
Foto: B. Risan
3. UT MOT HAVET: Vest for Vega og
vest for øya Søla. Åpent hav rett ut.
Å runde det siste svaberg å padle
ut mot åpent storhav gir en minnerik
frihetsfølelse og et spenningsmoment.
Det må bare oppleves.
Foto: Bjørn A. Esaissen
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Havkanten Gjestehus ligger idyllisk plassert ved
vannkanten på i fiskeværet Husvær, vest i skjærgården
på berømte Helgeland og grenser mot Vega
Verdensarvområde.
Siden åpningen sommeren 2019 har Havkanten blitt et
yndet samlingspunkt!
Havkanten har hatt besøk av lokale, nasjonale og
internasjonale gjester. Båtfolk og andre tilreisende har
fra hele Norge funnet veien til Havkanten som ligger en
knapp time sør fra Mo I Rana/Mosjøen/Sandnessjøen
og en time Nord for Brønnøysund, lett tilgjengelig fra
landveien, sjøveien og fra luften i form av at vi har vår
egen landingsplass for sjøfly tilgjengelig for våre gjester.
Havkanten har vertskap og kokk som tilbyr havets
delikatesse i en sesongbasert meny. Det serveres
kulinarisk treretters middag med ferske råvarer fra havet
og nærområdet. Restauranten har utvalg av vin som
passer til maten, musserende og lokalt øl som løfter
smakene. Alt for å gi deg et minneverdige opphold. I
helgene er Bryggepuben åpen, som gir et ytrende båtliv.
Havkanten har 40 senger og 17 rom, men leier inn hytter
ved behov for flere enkeltrom. På Havkanten kan du leie
båt til fiske, kajakk, sykkel og annet utstyr tilpasset dine
ønsker.
Havkanten tar ansvar for deg fra du ankommer Helgeland.
Turen ut til Havkanten går gjennom skjærgården med en
driftssikker og moderne charter-RIB eller cruisebåt og gjør
at turen får en fantastisk start.
OM HELGELANDSKYSTEN
Helgeland ligger som et langstrakt paradis i den sørlige
delen av Nordland. Her kneiser nesten 2.000 meter høye
fjell i innlandet. På kysten ligger et fantastisk øyrike som
har havnet på UNESCO`s verdensarvliste og mange
betegner dette som verdens vakreste kyst. Det er her
du finner Torghatten, Polarsirkelen, Svartisen, Lovund
og Træna. I nærheten ligger fjellet Dønnamannen og
den legendariske fjellrekkenen De Syv Søstre. På 66
grader nord går grensen som forteller at du er på vei inn i
midnattssolens rike.
HVOR PÅ HELGELAND FINNER DU OSS?
Havkanten er lokalisert i det gamle fiskeværet fra
1892 på Husvær i Herøy kommune. Stedet har huset
Helgelandsfiskerne gjennom årtier for vinterfiske før
og etter Lofoten. Husvær ligger i ca. 16 nautiske mil fra
Sandnessjøen og ca. 30 nautiske mil fra Brønnøysund.
Havkanten er medlem av Adventure Helgeland AS.
Adventure Helgeland har flere medlemsbedrifter og foretar
tilrettelegging og pakketering av opplevelser og aktiviteter.
24

HAVKANTEN GJESTEHUS TILBYR EN REKKE AKTIVITETER:
Kajakkpadling, Sykling, Dykking, Havfiske, Telt/Camping,
Windsurfing, El-surfboard, RIB-safari, Vannscooter,
Cruisebåt, Badestamp
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Kontakt:
Havkanten Gjestehus
Tel: +47 75 02 30 00
E-post: post@havkanten.no
www.havkanten.no
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MØT VÅREN LANGS

PILEGRIMSLEDEN
TEKST: STEINAR VÆGE

Våren er ei fin tid for vandring langs pilegrimsledene.
Det er god plass på herbergene, og du får oppleve
naturens oppvåkning langs stier og veier.
Tradisjonelt har pilegrimsvandring en religiøs
forankring, men pilegrimsvandring i våre dager
favner mye mer. Det holder med at en bare har
lyst til å ut på tur. Pilegrimsledene er lagt til rette
for at vanlige turfolk kan ta de i bruk til alminnelig
friluftsliv – gjerne i nærmiljøet.
Langs leden er det etablert et mangfold av
overnattings- og serveringssteder som tilbyr lokale
mattradisjoner og som formidler kulturelle og
historiske opplevelser. Mange er åpne hele året, og
i prinsippet kan en vandre pilegrimsledene til alle
årstider.
JORDBRUKSBYGDER OG INNLANDSNATUR
St. Olavsleden er en av pilegrimsledene i Norge.
Den starter i Selånger i Sverige og ender ved
Nidarosdomen i Trondheim. Leden følger deler
av veien hvor Olav Haraldsson reiste da han
sommeren 1030 kom tilbake fra Novgorod i
Russland for å gjenerobre den norske tronen. En
reise som endte med slaget på Stiklestad. Vår plan
er å følge et parti av denne leden.
Vi ankommer med tog til Skogn, som er
utgangspunktet for en vandring langs St.
Olavsleden ytre, nord i Trøndelag fylke. I løpet
av tre dager skal vi gjøre en rundtur som starter
ved kysten, men som fører oss i en sløyfe gjennom
jordbruksbygder og innlandsnatur, for så å ende
opp ved togstasjonen i Åsen, til sammen ca. 55 km.
FLOKKER MED KORTNEBBGÅS
Allerede like etter at vi skritter ut fra
jernbanestasjonen i Skogn, får vi tegn på at
våren er i anmarsj. På jordene og ute i sjøen
er det flokker av gjess; det må være mange
hundrede til sammen. Det er kortnebbgjess som
er på vei fra overvintringsområder ved kysten av
nordsjølandene til hekkeplassene på Svalbard. Titusener mellomlander på jordene i Trøndelag for å
feite seg opp til videre ferd opp til Svalbard.

LEVANGER

2

1. SNØBYGER: Våren er ei fin tid å gå pilegrimsleden
på. En slik vandring gir ro i kropp og sjel.
Foto: Bjørn A. Esaissen
2. BLÅVEIS: Det ble en intern konkurranse om å
oppdage de første blåveisene. Foto BV: Steinar
Væge, Foto BH: Bjørn A. Esaissen
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Vi passerer Alstadhaug kirke som er bygget i stein i
siste halvdel av 1100-tallet. Innvending finnes det
rester av kalkmalerier fra 1200-tallet. Den enorme
gravhaugen «Olvishaugen» ligger også inne på
kirkegården.
FREDET SOM KULTURMILJØ
Når vi nærmer oss bygde-byen Levanger,
passerer vi gjennom Levanger arboret som ligger
i Staupsmarka på Levangerneset. Vegetasjonen
i arboretet består av trær, busker og blomster.
Langs de mange fine stiene kan vi nyte landskapet,
plantene og utsikten.
Vi vandrer gjennom den gamle, spesielle
trehusbebyggelsen i Levanger, og det er tid for å ta
lunsj. I 2018 ble store deler av Levanger sentrum
fredet som kulturmiljø. Fredningen omfatter byens
gater og plasser, grøntområder og bygninger med
bakgårder.
At pilegrimsledene er lagt innom urbane strøk,
gir variasjon i vandringen.
28

LANGS EI VAKKER ELV
Litt ekstra vårstemning skapes av den skarpe
«sangen» fra en grønnspett. Den sitter i toppen av
de store løvtrærne og håper på respons fra en make.
Leden videre går langs den vakre Levangerelva,
som snor seg gjennom åkerlandskap og opp til
ruinene etter Munkeby kloster. Klosterruinene
ligger avsides og fredelig til. Klosteret ble trolig
opprettet av engelske munker på siste halvdel av
1100-tallet. Munkeby var ett av fire munkekloster
for cistencienserordenen i Norge i middelalderen.
SPOR ETTER BRONSEALDER OG VIKINGTID
Videre stiger leden oppover i landskapet mot
Munkeby pilegrimsherberge, som ligger ved
leden mellom ruinene av Munkeby kloster og det
nye Munkeby Mariakloster. Mennesker har satt
sine preg på det fascinerende kulturlandskapet i
titusener av år, og sporene etter både bronsealder
og vikingtid finnes overalt.
Vandrere kan velge mellom overnatting i
stabburet, i dobbeltrom eller familierom, som
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1. HESTEHOV: Vårtegnene stakk opp i veigrøfta
der vi vandret langs landeveien på pilegrimsleden.
Foto: Bjørn A. Esaissen
2. PAUSE: Underveis ble vårens frammarsj
dokumentert med bilder av bl.a. hvitveis.
Foto: Steinar Væge
3. NATUR: Det er mange spennende detaljer og
naturelementer langs den vakre Levangerelva.
Vår «guide» Mattias Jansson er seniorrådgiver
ved Nasjonalt Pilegrimssenter.
Foto: Steinar Væge

3

ligger i det gamle fjøset. Her finnes også gårdskafé
og en liten butikk. Frokost, lunsjpakke og middag
kan bestilles.
Etter en lang dags vandring er det herlig å bli
servert middag, og både maten og det lokale
Munkeølet smaker fortreffelig i de tradisjonsrike
lokalene.
EN EKTE SKOGSFUGL
Neste dag vinker vi farvel til vertskapet i Munkeby
herberge, og følger leden videre oppover i
landskapet. Vi møter rester av vinteren hvor både
rådyr og elg har satt sin signatur i snøen. Lyden av
raske vingeslag i skogen avslører en liten flokk med
jerpe som flyr ut. Jerpe er en ekte skogsfugl og den
minste av våre skogshøns. Å få syn av jerpe synes vi
er stas, da den liker seg i tett vegetasjon og er ikke
så ofte å se.
BØLGENDE JORDBRUKSLANDSKAP
Når vi nærmer oss Markabygda åpner naturen
seg i et bølgende jordbrukslandskap. Noen traner

PILEGRIMSLEDENE
I NORGE
Her i landet er det til
sammen ni pilegrimsleder
som er koblet opp
mot Olav den hellige.
Gudbrandsdalsleden
mellom Oslo og
Trondheim er den
mest brukte. De andre
er: Nordleden, St.
Olavsleden, Romboleden,
Østerdalsleden,
Borgleden,
Kystpilegrimsleia,
Tunsbergleden og
Valldalsleden.
Mer info: www.
pilegrimsleden.no
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ELVEVANDRING: Leden snor seg
langs den vakre Levangerelva.
Foto: Bjørn A. Esaissen

går over jordene på leiting etter noe å spise. De
er nettopp ankommet fra overvintringsområder i
Syden. Over jordene er himmelen høy, noe som
gir en følelse av ro i sinnet. Pilegrimsherberget i
Markabygda er innrettet i det lokale bedehuset,
noe som lokalene bærer preg av.
Herberget er selvbetjent, men vi i blir møtt av
en koordinator som orienterer om praktiske ting
angående matstell og overnatting.
Kjøleskapet inneholder alt av hva hjertet
begjærer, og vi kan til og med leske strupene med
kald drikke. En vedovn sørger for ekstra hygge,
sammen med levende lys ved middagsbordet.
30

MOT VÅREN OG SOMMEREN
Den siste dagen mot Åsen jernbanestasjon vier
vi mye til botanikken. Det vokser blåveis i denne
delen av Trøndelag, og vi konkurrerer om hvem
av oss som først oppdager den vakre vårblomsten.
Det blir vel egentlig uavgjort da de første blå
blomsterkronene åpenbarer seg i vegkanten.
Fotoapparater kommer fram, og blomstene
dokumenteres i rikt monn. Langs veikantene det
siste stykket mot jernbanestasjonen i Åsen, står
det mengder av hestehov (leirfivel) og strekker seg
mot vårsola. Vårtegnene har beriket oss hele veien,
og mens vi har vandret langs St. Olavsleden har vi
også vandret mot våren og sommeren.

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

Produktet selges hos:

Markedsføres i Norge av:

- alt til en sunnere hverdag
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STOKKØYA

STEINALDERHULA: Folk har trolig oppholdt seg
i hula i flere perioder i løpet av stein- bronse- og
jernalder. Hula kan ha fungert som bosted for
mennesker som drev sesongvis jakt og fiske på
storhavet utenfor. Denne hula kalles Kjølna og
ligger vest på Stokkøya. Foto: Bjørn A. Esaissen
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STOKKØYA

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

Stokkøya er på mange måter motoren
i den blomstrende turistindustrien på
Fosen i Trøndelag.
Området består av en fascinerende blanding av
natur, arkitektur, mat- og friluftslivopplevelser. På
Stokkøya finner du hus, hytter, naust, en restaurant,
campingplasslignende overnattingssteder, biler, veier,
du ser vindmøller og fiskeoppdrettsanlegg i skjønn
forening med en lang innbydende sandstrand,
vakker skjærgård i frodig kulturlandskap og et bredt
aktivitetstilbud til turfolk og turister. Det oser ikke
av villmark her, men området er desto mer allsidig
tilrettelagt for besøkende.
Utgangspunktet for alle opplevelser her ute er
naturen. Her kan du nyte et godt måltid med flott
utsikt, går tur i kulturlandskapet, tar et stampbad og
et sjøbad eller dra ut på storhavet. Farvannet rundt
Stokkøya er meget godt egnet for dykking, og stedet
har etter hvert utviklet seg til en base for tilreisende
dykkere.
Hvis du er ute etter en aktiv ferie, finnes det mange
alternativer å velge i når du besøker Stokkøya
Sjøsenter. Trives du best i det våte element kan du
blant annet leie kajakk, seiljolle eller SUP-brett
(stand up paddle). Det er også mulig å leie båt med
skipper som tar deg med ut på fiske. På land kan du
kose deg med strandvolleyball på Trøndelags fineste
strand eller leie sykkel og utforske mer av Stokkøya.
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1

Sjøsenteret, som har hytter, rom og båter til utleie
samt en ikonisk restaurant på øyas beste badestrand,
har blitt et yndet utfartsmål for turfolk og andre som
vil oppleve storhavet.

2

Kystnaturen her er vakker, og ganske så uberørt
både på land og til havs, og målet er å bevare denne
”uberørtheten” i størst mulig grad. Bevaring og
skånsom bruk av naturen har vært helt essensielt i
hele utviklingsprosessen, og styrende for prosjektene
har vært ønsket om en sterk interaksjon mellom
natur og arkitektur, og mellom landskap og bygg.
I 2005 startet bygging av Strandbaren. Først og
fremst som et ”skur på stranda”, et møtested for
hyttefolket, men etterhvert har nedslagsfeltet for
besøkende utvidet seg betraktelig.
Bygget består av store glassflater ut mot havet, og
på en klar sommerkveld kan du skimte lysblinkene
fra Halten Fyr som ligger ca. 16 sjømil nordvest ut
i havet. Mye av treverket som er benyttet er hentet
fra egen skog.
Stokkøya er ei øy i Åfjord kommune i Trøndelag. Øya
har omtrent 300 innbyggere og et areal på 17 km².
Høyeste punkt er Kamman, 225 moh. Stokkøya fikk
fastlandsforbindelse den 15. desember 2000 via den
525 meter lange Stokkøybrua til 120 millioner.
34

1. STRANDA: Den 400 meter lange sandstranda er et
yndet sted for å nyte de vakre solnedgangene. Foto: B.
Risan
2. UTSIKT: Stokkøya Sjøsenter i Åfjord er et av stedene i
Trøndelag man bare MÅ besøke. Foto: Bjørn A. Esaissen
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no

Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

NY TURLYKT,
FØLES FJÆRLETT!

Ideell på fottur,
ingen irriterende blending.

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

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

HODELYKT, 400 lumen
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Til topps i
TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

– Ser mye lengre ut å gå til toppen fra
Ål-siden, forklarer kartleseren. – Det
må bli Bjøberg i Mørkedalen i Hemsedal
kommune som blir startstedet, sier
hun bestemt og gløtter opp fra kartet der
Raudbergnuten (1819 moh), Ål kommunes
høyeste punkt, er i fokus.
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MYE SNØ: Gry Mile Jakobsen
på vei opp til Åls høyeste punkt,
Raudbergnuten, 1819 moh.
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Buskeruds høyeste topp, Folarskardnuten
(1930 moh.) i Hol kommune, har vi vært
på. Det samme med Buskeruds nest høyeste
fjelltopp, Høgeloft (1920 moh.), som er
Hemsedal kommunes høyeste punkt. Det sier
seg selv at Ål kommunes høyeste punkt må bli
den neste på lista.
SNUR RYGGEN TIL VÅREN
Nasjonaldagen nærmer seg, men vi snur
ryggen til grønne plener og blomstrende
vårblomster. Høytrykk og hvitkledde
fjelltopper frister mer. Etter en god natts søvn
på Bjøberg Høgfjellsgard, pluss en nydelig
frokost og solid nistepakke, er det bare ta

1. GODVÆR: Herlig, fritt og mye hvitt oppe i
Hemsedalsfjella på vårskitur.
2. TOPPEN: Åls høyeste punkt, Raudbergnuten,
1819 moh. Dette er også grensetopp mellom
kommunene Ål, Hemsedal og Lærdal. Antenna du
ser i bakgrunnen er en såkalt repeterstasjon for
sambandsutstyr som blant annet benyttes under
reinsjakt, jaktoppsyn, sauesank og av Røde Kors.

38

skiene på ryggen og krysse riksvei 52 som
går mellom Hemsedal og Lærdal. Snøen
møter oss raskt, og dermed er det ikke noe
mer å lure på. Skituren kan starte, først noe
nedover, men så begynner høydemetrene opp
skaret under Bjøbergnuten.
KONG VINTER REGJERER
Ifølge lokalkjente Runar Bjøberg, innehaveren
av Bjøberg Høgfjellsgard, er dette det eneste
stedet hvor det kan være rasfare på skituren
mot Raudbergnuten. I dag er det helt trygt, og
den største utfordringen er alle høydemetrene
som kommer tett opp skaret mens sola steiker.
Derfor blir det en velfortjent drikkepause på
toppen av Bjøbergdalen. Nå kan vi virkelig
nyte utsynet over dette vakre fjellriket. Selv
om kalenderen snart viser midten av mai, er
det Kong vinter som regjerer i denne høyden.
IKKE AKKURAT FOLKSOMT
Kursen legges nå i litt mer sørvestlig retning,
for vi kan skue Raudbergskarvet med
Raudbergnuten på toppen langt der oppe i
det fjerne. I slikt vær gir traseen seg selv, det
blir å følge høydedraget mest mulig jevnt
oppover. – Ikke et menneske å se. Rart ikke
flere benytter anledningen i slikt vær, sier
kartleseren. Journalisten er enig, men tenker
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OVERNATTING

at folk flest er forsynt med skiturer etter en
lang vinter når sommeren nærmer seg.
Vi passerer sørøst for toppen Vesle Syningen
(1131 moh.) og Hemsedalstjerna. Utsikten
blir bedre og bedre, jo høyere opp vi kommer.
Vi tar stadig jevne høydemetre i grei fart,
men det er først oppe mot Raudebergskarvet
at utsynet virkelig åpner seg også sørover og
vestover. Selv om det er langt ut i mai, kunne
det like gjerne vært i februar etter rundskuet
å dømme. Selve toppunktet skiller seg greit ut
fra resten av fjellmassivet, ikke minst på grunn
av antenna som er en såkalt repeterstasjon for
sambandsutstyr. Noe som er «kjekt å ha»,
blant annet under reinsjakt, jaktoppsyn,
sauesank og for Røde Kors.
GRENSETOPP TIL BÅDE KOMMUNER OG
FYLKER
På 1819 moh. er vi ikke bare på Ål kommunes
høyeste punkt, men også på en grensetopp

Bjøberg Høgfjellsgard ligger 1030 moh., og dette er
et flott utgangspunkt for topptur til Raudbergnuten
og mange andre topper i nærheten. Bjøberg er
en gammel skysstasjon som er gjort om for utleie
til turister. Huset passer fint til store familier eller
små grupper, da det er 24 sengeplasser fordelt på
10 rom i utleiedelen. Bjøberg er for øvrig Norges
høgstliggende gård som er i drift, og den drives
av Runar Olav Sletten Bjøberg og Guro Sandvik. I
tillegg til utleie og turisme er det full drift i sauefjøset
og hønsehuset. Sjekk med www.bjoberg.no for å se
om det er ledig kapasitet når du tenker deg dit.
Ellers har Hemsedal en rekke overnattingssteder
lengre ned i dalen. Gå inn på www.hemsedal.com
og sjekk.

mellom fylkene Vestland og Viken og de
tre kommunene Ål, Hemsedal og Lærdal.
På grunn av varmen er det litt disig i dag,
men i klarvær kan du se 17 mil i luftlinje
til Gaustatoppen. Ellers er det 360 graders
utsyn med mye av Sør-Norges fjellverden i
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MAI-TUR: Ikke akkurat folksomt,
men mye snø i fjellområdet mellom
kommunene Ål, Hemsedal og
Lærdal i midten av mai.

ER DET SNØSKREDFARE?
synsranden. Jotunheimen med Hurrungane
er karakteristisk og Skogshorn, Reineskarvet
og Hallingskarvet i «nærområdet» det samme.
Her ser du altså slutten på skarpe vestlandsfjell
og overgangen til mer østlandske «skogfjell».
– Det går et gammelt skispor opp på den
andre siden her, sier kartleseren. – Jeg hørte
nede i Hemsedal at en del foretrekker å gå
fra vestenden av Eldrevannet ved riksvei
52 og opp hit. Da går de opp Kjøledalen
til Øljesjøen, og gjerne via DNT-hytta
Bjordalsbu, opp hit til toppen, forteller hun.
RÅTTEN SNØ I NEDSTIGNINGEN
I slikt vær blir selvsagt selve toppunktet
lunsjplassen. Stillheten er herlig, for fravær av
lyd er ikke dagligdags. Men alt har en ende.
Vi skal ned til Bjøberg også. Nedstigningen
fra toppen skal bli en sann glede, i hvert fall
en stakket stund. Vi følger stort sett våre egne
skispor på retretten, og det går nesten helt av
seg selv. Da vi nærmer oss Hemsedalstjerna
igjen, og er på 1200-1300 moh., skjer det
imidlertid noe med skiføret. Sola har steika
hele dagen og snøen begynner å bli litt
råtten. Ja, litt er bare begynnelsen, for snart
er snøen så råtten at skiene smeller nedi hele
tiden. Hastigheten må settes drastisk ned,
for et fall med slike snøforhold kan raskt
40

Men hvordan skal man vite om det er trygt å ferdes
ut fra bratte skråninger og fjelltopper? Du bør
uansett sjekke www.varsom.no/snoskredvarsling.
Nettsiden gir en pekepinn på hvordan forholdene er
i området. Rådet om å høre med kjentfolk er heller
aldri feil. – Eller se der toppturfolket kjører på ski,
for der er det gjerne ganske trygt. Skikjørerne i den
«bransjen» har blitt veldig flinke til å vurdere rasfare
etter hvert. Sjelden eller aldri blir de tatt av noe ras
her i Mørkedalen, sier lokalkjente Runar Bjøberg.

ende med beinbrudd. Derfor blir farten ned
Bjøbergdalen deretter, for det er umulig å
kjøre rett ut bakkene. Vi hadde gledet oss til å
suse ut her etter all svettingen på vei opp, men
det blir omtrent like mye svetting ned. Det er
nesten mer slitsomt å komme seg ned disse
bakkene enn opp. Motbakken opp til riksveien
og Bjøberg Høgfjellsgard var heldigvis fri for
råtten snø, og det var en velsignelse å få «fast»
grunn under skiene igjen. – Men det var verdt
det, sier kartleseren etter seks timer og 23 km
tur-retur. Hun skuer ut over flere fristende
topper på vestsiden av Mørkedalen og tenker
sitt. Å prøve seg på flere topper må nok vente
til en annen gang, selv om ferske skispor
svinger seg lekende lekkert ned fra flere av de
hvite fjellsidene.
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DogNikita fôrtilskudd

For en glad
og aktiv hund
Fôrtilskudd utviklet for alle typer hunder –
store og små. Produktene er av høy kvalitet
og passer for eldre hunder, samt hardt
arbeidende og aktive hunder. Ved å gi din
gode, firbente venn DogNikita fôrtilskudd
gir du hunden et godt utgangspunkt for å
være aktiv og glad.

DogNikita Selolje
Vår bestselger! DogNikita Selolje er ren selolje av
høy kvalitet blandet med naturlig fiskeolje. Selolje
inneholder fettsyren DPA i tillegg til fettsyrene EPA
og DHA som man også finner i fiskeoljen. Innholdet
av DPA gjør selolje spesielt gunstig for hundens
ledd og muskulatur og bidrar til at leddene holder
seg friske og fleksible. Selolje er også godt for
hjerte, kretsløp og immunforsvar. I tillegg bidrar
fettsyrene til en blank pels, sunn hud og myke poter.

DogNikita
Melkesyrebakterier
DogNikita Melkesyrebakterier inneholder en
høy konsentrasjon av naturlige og ønskede
melkesyrebakterier. Godt egnet for hunder som
er plaget med løs mage eller har vært gjennom
en antibiotikakur. DogNikita Melkesyrebakterier
tilsettes direkte i fôret. Tilskuddet gir økt appetitt
og har en smak som de fleste hunder liker.

DogNikita Omega-3

DogNikita
Joint & Hip Care

DogNikita Omega-3 er et rent naturprodukt
sammensatt av tre oljer: Torskeleverolje,
naturlig fiskeolje med høyt innhold av EPA og
MCT-olje fra kokos. Omega-3 bidrar til blank
pels, sunn hud og myke poter. Omega-3 er også
viktig for velfungerende ledd og muskulatur,
samt nervesystemet.

DogNikita Joint & Hip Care er et fôrtilskudd til
eldre hunder med leddproblem, samt hardt arbeidende og generelt aktive hunder. Produktet kan
bidra til å opprettholde og gjenoppbygge brusk og
leddvæske. DogNikita Joint & Hip Care inneholder
glukosamin, MSM, kondroitin, curcumin, mangan
og C-vitamin.

dognikita.no
2 - 2022 FRILUFTSLIV

Friluftsliv_022022_inn.indd 41

41

28/03/2022 14:01

FRILUFT SYKKELTUR

IDYLLISK: På sandbanken som
leder ut til Kompasset i Halsjøen.
42
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PÅ TO HJUL I

Finnskogen
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Hele kroppen kribler av forventning over å skulle ut på
nye veier i Finnskogen. Jeg blir nødt til å spørre meg
selv: – Hva er det med nettopp disse skogene som øver
slik tiltrekningskraft?
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En juni-ettermiddag går jeg av toget på Kongsvinger
stasjon, og legger i vei mot Roverud, via Vingersjøen og
Smedstadstjennet.
Jeg er et skogsbarn, vokst opp med å gå turer i Østmarka
i Oslo, allerede fra toårsalder. Som tenåring ble skogen
likevel for tam, kjedelig og lite utfordrende. Jeg ville til
fjells, og helst på topper, som ga mer utsikt, prestisje og
«friluftspoeng». Som voksen sykkelentusiast oppdaget jeg
mer eller mindre tilfeldig Finnskogen. Her fant jeg en
skognatur som var større, råere og langt mer øde enn det
jeg var vant til. Et enormt naturområde, med store åser,
svære innsjøer og hundrevis av kilometer med nye grusveier
– spennende!
Sommeren 2021 var jeg tilbake for femte gang, nå for
å sykle en østlig rute mellom Kongsvinger og Osensjøen.
Stedvis vil jeg følge nasjonal sykkelrute 9, Villmarksruta,
noen steder Finnskogleden, men lange strekk vil være helt
utenom noen merket rute.
X-FAKTOREN
Til daglig lever jeg innenfor Ring 3 i Oslo, en by der det
aldri er stille. Støy fra biler, busser, helikoptre, gravearbeider
eller utrykningskjøretøyer er bare en del av lydbildet. Og det
er her kontrasten og attraksjonen til Finnskogen kanskje er
størst. Den mektige stillheten skogen tilbyr, er verdifull i en
verden som er stadig mer fylt av generell støy, tv-reklame,
mobilvarsler, avbrytelser og distraksjoner.
Skrur du av mobilen (og det bør du!), kan du i
Finnskogen faktisk sykle i timevis uten å høre støy av noe
slag. Det er neppe mange steder i Europa man kan oppleve
noe lignende. For en gangs skyld kan tankene spinne av
gårde uavbrutt, uten annet lydspor enn kanskje fuglesang
og forsiktig bekkesilder. Det gjør godt og er en opplevelse
som er ganske sterk når man først blir bevisst den. Og har
man først «hørt» denne stillheten, vil man gjerne oppleve
den igjen.
Ved siden av stillheten har skogen også masse farger, og
for ikke å glemme, mange gode lukter. Lukter og stemninger
man går helt glipp av innestengt i en bil.
NOE KREVENDE FORBI JUVBERGET
Finnskogen må sies å være ganske sykkelvennlig på den
måten at det er få lange eller særlig bratte motbakker. Men
til gjengjeld er det ganske mange småstigninger, på mellom
ti og tjue høydemeter. Disse drar ned gjennomsnitts-farten,
og merkes ekstra godt når man kommer med en sykkel med
campingutstyr, mat og klær. Vel, jeg skal ikke klage, jeg skal
ikke rekke noe, jeg er på tur, og en lavere fart gjør tross alt
at man rekker å se mer underveis.
På min rute var det bakkene opp mot Possåsen og
Juvberget som var de seigeste, her valgte jeg delvis å trille
sykkelen. Fra Juvberget gård går veien over til å bli en smal
og delvis gjengrodd kjerrevei. I fjor sommer var det et parti
på rundt fem hundre meter her med en god del trefall
44

1
over veien. Det gjorde det tungvint å komme seg fram, jeg
måtte løfte sykkelen over en del hindre. Det er uansett et
vakkert og trolsk veistrekk, en tidligere bilvei som naturen
nå er i ferd med å ta tilbake og gjøre om til en sti. Du vil
kanskje måtte trille sykkelen her – på den annen side er det
garantert bilfritt!
LEKKERT VED HALSJØEN
Et av målene for turen er gapahuken på halvøya Kompasset
i Halsjøen, øst for Gravberget, som jeg har sett bilder av på
nettet. Mange mener at naturen rundt Granberget er den
fineste langs hele den 240 kilometer lange Finnskogleden.
Det er den merkede vandreruta som krysser grensa en rekke
ganger mellom Morokulien i sør til Osensjøen i nord.
Det spesielle med Kompasset er at den er forbundet med
land med en hundre meter lang smal stripe med grus og
sand, og vannstanden avgjør om man kan komme seg ut
dit. Jeg ankommer sent ettermiddag og har sett fram til
nakenbading, stillhet og skogmystikk, og er spent på om
jeg kan klare å komme ut til øy-huken.
Men akkurat her var jeg nok litt for optimistisk. På
sandbanken langs Halsjøen står det linet opp en håndfull
bobiler, godt voksne par koser seg, det grilles, drikkes og
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FINNSKOGEN

2

fiskes. Ute på Kompasset har et par tiendeklasser fra en
ungdomsskole slått leir, de har sommeravslutning. Jeg kan
ikke klandre dem for å dra hit, hadde jeg hatt bobil ville
jeg kanskje gjort det samme. Det er uansett ikke vanskelig
å finne en fin teltplass litt for meg selv, plass er ikke en
mangelvare på Finnskogen.
HISTORIEFORMIDLING
På tur gjennom Finnskogen ser man ofte stille torp, tomme
hus, eller overgrodde hustufter. Spor etter levd liv. Hvem
bodde her, hva drev de med, når flyttet de? Følger du med
langs veien vil du se at lokalhistorien er godt ivaretatt
av den lokale turistforeningen og historielag. Diverse
oppslagstavler og skilt om hverdagslivet og arbeidet i
gamle dager, om finneinnvandringen, skogsdrift, fiske,
fangst og fløterhistorie. De litt triste og svært enkle fløterog arbeidsbrakkene som står igjen, forteller om en helt
annen og hardere virkelighet enn dagens arbeidstakere ville
akseptert.
Av nyere historie er det vel så dramatisk å lese om
flyktningeruter og flyktningeloser. Her flyktet hundrevis av
nordmenn gjennom villmarka under krigen, ofte i mørket,
for å berge livet ved å komme seg over grensa til Sverige.

3

1. I SKOGEN: Veien/stien forbi
Juvberget, omtrent på det høyeste
punktet – garantert bilfritt!
2. MORGENSTEMNING: Klargjøring
til ny lang dag på skosveiene, viktig at
sykkelveskene festes skikkelig så de ikke
hopper av ved telehiv eller andre slag.
3. SKILT: Finnekulturen er fortsatt til
stede i form av blant annet mange
stedsnavn. Her skilttavle i Finnskogens
sentrum, Svullrya (200 innb.).
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FRILUFT SYKKELTUR

1. VILLMARKSRUTA: Stedvis fulgte jeg
nasjonal sykkelrute 9, Villmarksruta.
2. BLOMSTER ENG: Ved Håberget
gård slutter veien, jeg måtte av og trille
sykkelen på sti noen hundre meter.
Gjør ikke noe med en pause i slike
omgivelser.

1
Jeg antar mange av de unge i dag ikke kjenner noe til disse
flyktningerutene og losene. Dette er liv og historier som
det er viktig at noen forteller og holder levende. Enkelte
ungdomsskoler i området tar med elever på overnattingsturer
og har rollespill som flyktninger, langs noen av disse rutene.
FINNE FRAM
Finnskogen har et enormt nettverk av skogsbilveier og
kryss. Mange av veiene er blindveier. Skulle man kjøre seg
vill, er det ikke lett å finne noen å spørre om veien, siden
det knapt bor mennesker her. Jeg hadde derfor med meg de
tre turkartene som er laget for Finnskogen (sør, midtre og
nord) i målestokk 1:50 000. Disse gode kartene viser foruten
veier og stier også nyttige ting som drikkevannskilder,
ubetjente hytter, gapahuker, vademuligheter ved elver,
utsiktpunkter, severdigheter og servicetilbud. Særlig dette
med vannkildene er spennende, noen av disse oppkommene
har vann som smaker så godt at dette alene er verdt en lang
sykkeltur! Kartene har også forklaring på mange av de finske
stedsnavnene som fortsatt brukes. For eksempel; Honka =
furu. Niemi = nes. Honkaniemi er med andre ord Furunes.
Noen vil kanskje si at fysiske kart er gammeldags når man
46

2
har smarttelefon og gps. Men kart har den store fordelen at
de dekker et mye større område, og aldri går tom for strøm.
UTSTYR
Ved siden av en rekke småstigninger er det en utfordring til
du man være obs på om du planlegger å sykle i Finnskogen.
Grusveiene har ganske varierende kvalitet. Ofte er de helt ok,
innimellom er de også helt strøkne, jevne og raske. Andre
steder derimot er det ganske løst topplag med smågrus
øverst, det suger krefter. Det kan også dukke opp til dels
dype spor i veien, de kan være flombekker, eller spor avsatt
at tunge kjøretøyer på våt grusvei. Kommer du nedi et slikt
spor, enten det er i oppover- eller nedoverbakke, er det ikke
så enkelt å komme ut igjen. Siden veiene er såpass varierende,
er et generelt tips å ta det litt rolig i nedoverbakkene.
På utstyrfronten brukte jeg en hybridsykkel med 30 gir og
Maxxis Rambler dekk, i 45 mm bredde. De var såpass brede
at de kunne kjøres med litt lavere dekktrykk, som var med
å gi ekstra komfort på den løse grusen. Du kan klare deg
med 37- 40 mm dekk også, man mister noe av komforten
og grepet.
En terrengsykkel med enda bredere dekk, vil også være et
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SYKKELTUR FRILUFT

FAKTA OM BESKREVET TUR:
Distanse: 154 km
Min rute: Kongsvinger-Roverud-SkasenRøgden-Rotbergsjøen-FallsjøenVermundsjøen-Possåsen-JuvbergetBråtedammen-HåbergetTjernmoen-Osensjøen.
Høyeste punkt: Håbergskoia v/Håberget,
ca. 580 moh.
Samlet stigning: Ca. 3300 høydemeter.
Rutedetaljer og kart: https://ridewithgps.
com/routes/36523532
Underlag: Ca. 40 % asfalt, 55 % grus, 5 %
sti/ kjerrevei.
Turen passer for: Ikke utpreget
familievennlig rute, men kan passe for
voksne i normal form, og om man bruker
tre – fire dager, også med sykkelvante barn
fra 12 – 13 år.
Reise dit: Tog til Kongsvinger, buss fra
Osensjøen til Elverum eller Oslo

godt alternativ, de har ofte ekstra lette gir, som er en fordel
om du sykler med bagasje.
El-sykkel vil absolutt være aktuelt, men siden det er få
lademuligheter, bør man ha med ekstra batteri.
Et siste, og viktig punkt, er mat. Det er kun i Svullrya (46
km) framme ved Osensjøen, at du får handlet mat underveis.
På nordsiden av Vermundsjøen finner du Cafe Finnskog.
OPPTUR
Enkelte nevnte utfordringer til tross – det er gode argumenter
for å velge nettopp sykkel i dette skoghavet. At veiene i det
store og hele er nesten uten biltrafikk er med på å gjøre
syklingen fredelig, trygg og særlig attraktiv.
Noen tenker at skog kun er trær, og en monoton opplevelse.
Men noe av det spennende med Finnskogen i mine øyne er
nettopp variasjonen. Her er det digre bratte grankledte åser,
lange vakre furumoer med lysende reinlav og bærlyng. Det er
småkoller og moreneavsetninger, og tykke tepper med deilig
grønn mose. En rekke elver, bekker og vann, fra bortgjemte
småtjern opp til store innsjøer, lyser opp i landskapet, og
inviterer en til å stoppe opp. Større og mindre myrer er også
med på å gi både farger og siktlinjer. En svak frisk og søtlig

lukt av skog og myr er med på hele reisen.
Små grender, gamle husmannsplasser og gårdsbruk kan
dukke opp på de mest uventede steder. De ligger gjerne
flott plassert, med utsikt til fjerne blåner og omkranset av
fargesprakende blomsterenger. Skogen er full av overraskelser,
for den som har tid, og vil se.
NESTE SOMMER
Selv etter rundt seks hundre kilometer på sykkel i Finnskogen
vil jeg ikke kalle meg særlig godt kjent – til det er skogen alt
for stor. Jeg trodde at jeg skulle bli «mett» på skog om jeg
bare fikk syklet nok mil på disse variable ødemarksveiene.
Men i stedet har jeg bare fått økt sult på opplevelser i
grensetraktene. For her har jeg den underlige følelsen av at
det rundt hver sving, eller over neste bakketopp, kan dukke
opp overraskelser. Om det er en moltemyr, en eldgammel
tørrsvidd troll-furu, tåke som driver over et mørkt skogtjern,
springende småtusser, fæle skrømt, fagre huldre, eller bare en
nydelig teltplass, kan jeg ikke vite, før jeg har vært der.
Jeg har allerede lagt planer for en ny sykkeltur til sommeren.
Kanskje møter jeg deg der også?
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Et norsk flått-eventyr
For Camilla Bergmann ble til frykten for flått til et norsk flått-eventyr – nå utvikler,
designer og produserer hun klær med insektbeskyttelse – antibug.com.
Visste du at:
• Flått kan smitte mennesker med
borreliose (infeksjonssykdom) og TBE
(hjernehinnebetennelse).
• Flåtten overvintrer.
• Skogflåtten er mest aktiv fra april-november.
• Kan kravle i flere dager før den biter seg fast.
• Hundeeiere har 50 % større sjanse for å bli bitt
av flått.
• Underkant av 70% av Norges befolkning bor i
nærheten av flått.
• Skogsflåtten finner du stort sett i hele Norge.
• Hele 71 % av oss føler frykt for flått i norsk natur.
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ANNONSE

Ta forhåndsregler:

Frykt for flåtten

At nordmenn elsker å være ute i naturen er ingen
hemmelighet. Fotturer, jakt, fiske, terrengsykling, fjellturer
og ikke minst overnatting i telt og hengekøye – det er
fritidsaktiviteter som har toppet listene de siste årene.
Aldri før har vi opplevd den norske faunaen så tett på – et
langstrakt land med mange muligheter. Det er likevel én
ting som setter stopper for idyllen vi jakter etter – flåtten!
Faktisk frykter vi flått mer enn både ulven og bjørnen. Hele
71 % føler på frykten for flått i norsk natur. (Norsk institutt
for naturforskning). Og de siste årene har flåttsesongen
blitt lenger og spredningen større.
Frykten for flått har vært en stor bekymring for Camilla
Bergmann, som sammen med mannen og sine to barn,
elsker å tilbringe tid ute. De har et feriested ute ved
Trøndelagskysten hvor de tilbringer mye tid, men idyllen de
ønsket seg ble litt borte da Camilla ofte ville ta omveier, for
å unngå kratt og tette busker, i frykt for flåtten. “Frykten for
at vi, og spesielt barna, skulle bli smittet med borreliose og
TBE lå alltid i bakhodet”, sier Camilla.
Starten på et eventyr – klær med insektbeskyttelse
Hva hvis vi kunne ha sluppet roll-on og andre illeluktende
sprayer for å hindre insektbitt? Da kom idéen om Fjellulla –
klær med integrert insektbeskyttelse som frastøter flått og
andre insekter.
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• Sjekk både deg selv og de firbente. Flått på dyr kan
flytte seg over til deg.
• Klær med flått- og insektbeskyttelse reduserer faren
for bitt med inntil 95,5 %.
• Flåtten tåler ikke tørke. Heng gjerne klærne til tørk
før du tar de med inn.
• Bruk sti og vei, og unngå høyt gress, lyng og
buskas.
• Flått leter etter en vert for å suge blod og formere
seg videre.

Siden 2018 har Camilla jobbet med å utvikle Fjellulla.
Hun fikk tidlig støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle
produktene og gjennomførte flere tester på et laboratorium
i Tyskland. Dette resulterte i AntiBug-teknologi i klær som
frastøter insekter, og reduserer faren for flåttbitt med hele
95,5 %. Den beskytter oss mot insekter som flått, knott,
mygg, fluer og andre insekter som ødelegger idyllen.
Teknologien er luktfri, skånsom mot huden, og gir ingen
irritasjon. Insektbeskyttelsen varer i 70-90 vask.
Hele Fjellulla-kolleksjonen har AntiBug-teknologien integrert
i klærne. Klærne er laget av myk merinoull og er kløfri. Dette
er fordi et tynt lag med bambus ligger innerst mot huden.
Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene – hver eneste
detalj er nøye gjennomtenkt og designet av Camilla. Fjellulla
har ullklær til hele familien som kan brukes hele året. Alt
utviklet og designet hjemmefra i Trondheim.
Du finner hele Fjellulla-kolleksjonen på www.antibug.com
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

SUS AV VILLMARK
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Et land fullt av bekker, små vann og steinblokker
så langt du ser, kan du ønske mer?
Vår i Femundsmarka! Et par uker etter at isen har gått på
Femunden, i det løvet springer ut, er etter min mening den
beste tiden å oppsøke Femundsmarka. Lite mennesker,
ingen mygg og til tider bra fiskebett. Bjørkene har fått det
første grønnskjæret og snøen ligger bitvis ned i vannene.
Å sitte ved leirbålet og få med seg forvandlingen fra dag
til natt, er noe av det beste med friluftslivet. Når mørket
kommer, er det på tide å hente frem fiskestanga. På dager
50

som dette, men blikkstille vann, begynner fisket i det solen
går ned og langt inn i natta.
En snubler stadig over noen av de gamle kjempene av
furutrær. De bor i et karrig landskap, de som har overlevd
Røros Kobberverks uthugginger, skogbranner og hogsten
som foregikk frem til 1970-tallet. Om de bare kunne
snakke... Om vi bare kunne ta del i deres historier...
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FOTOGALLERIET FRILUFT

FAKTA OM FOTOGRAF OG TEKSTFORFATTER

LEIRBÅL: Du trenger ikke fyre
opp en vernet furugadd i form av
et «Monsenbål» for å skape god
stemning. Vinterens etterlatenskaper av
nedfallskvist, kan lett sankes og er nok til
et lite men stemningsfullt leirbål.

BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med Hanne
Staff. To barn Fanny (2006) og
Kaja (2009). Friluftsentusiast og
naturfotograf med sansen for fjell
og det enkle friluftsliv sommer
som vinter. Født og oppvokst på
Stjørdal i Trøndelag. Store deler av
barndommen tilbrakt i et tomanns
fjelltelt sammen med to friluftsglade
foreldre, storebror og en hund. Nå
bosatt i Nittedal og arbeider som
daglig leder for WorldSkills Norway.
BILDEBLOGG:
WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NO
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FRILUFT FOTOGALLERIET

TELTPLASS: Med sus av villmark. Å
sette seg ved teltet og nyte stillheten er
lykken i livet. Når det hele toppes med en
nydelig solnedgang er det ikke mye som
blir bedre.

FEMUNDSMARKA

52
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FRILUFT FOTOGALLERIET

1

2
1. VÅRSTEMNING: På kvelder som dette, er det
ikke så farlig at fiskebettet er dårlig. Bare å stå slik
å kaste ut og sveive inn, er balsam for sjelen.
54

2. FJELLØRRET: En trenger ikke håve opp mye
fisk for å føle at turen har vært vellykket. Men å ta
opp noen få, som kan nytes som middag gjør at
turen føles fullkommen.
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM
v

GO’BITEN S.56 | KONGLEBIT S.58 | CHAGA S.60 | SJØØRRET S.64

SØPPELRYDDING OG
DET SÅRBARE FUGLELIVET

VARSOMHET: Det er viktig
å ta hensyn til hekkende fugl
når frivillige er ute og rydder.

TEKST OG FOTO: HOLD NORGE RENT

Våren lokker oss ut i naturen, og mange vil også ut
å gjøre en konkret innsats for miljøet ved å rydde
søppel. Samtidig er dette en sårbar tid for fuglelivet.
Et viktig mål med frivillig opprydding er å beskytte
dyrelivet, men hvis vi forstyrrer hekkende fugl
når vi rydder, kan vi gjøre mer skade enn nytte.
Hold Norge Rent oppfordrer derfor alle frivillige
ryddere til å rydde før fuglene kommer eller etter
at hekketiden er over. I verste fall risikerer man at
foreldrene forlater redet og ikke vender tilbake til
eggene eller kyllingene.

Alle som ferdes i nærheten av områder med
ferdselsforbud, må holde en avstand på minst 50
meter til disse områdene. Både turfolk, klatrere,
padlere, kitere, dykkere og frivillige ryddere må
respektere ferdselsforbudet. Det er ikke tillat å
kjøre båt eller vannscooter gjennom områder med
ferdselsforbud. Det er ikke tillat å gå i land, hunder
kan ikke slippes fri inn i disse områdene, og det er
heller ikke tillat å fly droner inn i områdene.
Flere steder i landet startet ferdselsforbudet
allerede 15. mars, og i disse områdene er det ikke
tillat å rydde.
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GO’BITEN

TRUDEWITZELL.NO

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.

56

Shepherd’s Pie
TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

Nå som dagene er lengre og det er varmere i været er det på tide å lage
skikkelig kosemat.
Shepherd´s Pie ble funnet opp en gang på slutten av 1700-tallet i Irland av
husmødre som trengte å bruke opp det de hadde av mat. Navnet kommer
fra shepherd (hyrde) siden de brukte lammekjøtt, og i pai er det vanlig å
tilsette ulike matrester. Nå er det sjeldent man har ekstra matrester på tur,
men skulle man ha litt ekstra grønnsaker eller kjøtt, så er det bare å tilsette.
Det er ingen feil måte å lage Shepherd`s Pie, alle familier har sin versjon.
Dette er min.
Jeg har laget en versjon som passer perfekt på tur. Har du har litt mørkt
øl eller vin på lur, kan du bytte ut vannet med det og få enda mer smak.
Lages like bra på gass- eller bensinbrenner som på bål. Er det mildt og du
skal langt, kan du med fordel ta med kjøttet frosset, så holder det seg kaldt
lenge.
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GO’BITEN PENSUM

SHEPHERD’S PIE
FOR 3 STORE PORSJONER:
1 pose potetstappe
400 gram lammekjøttdeig
1 løk
3 ts rosmarin
3 ts timian
4 ss tomatpure
1 dl vann
Ca. 50 gram raspet
parmesan (eller annen ost)
Salt og pepper
smør/olje til steking
Stek først løk i godt med smør eller olje, tilsett
kjøttet og stek dette sammen. Tilsett deretter
rosmarin, timian, litt salt og pepper, tomatpure og
vann. La dette surre sammen til nesten all væsken er
fordampet. Lag potetstappe etter anvisning på posen
(jeg brukte bare vann, selv om det egentlig skulle være
vann og melk) rør det sammen og hell potetmosen over
kjøttblandingen. Smør potetmosen ut over kjøttblandingen og
dryss over parmesan, legg lokk på kjelen og la det putre på svak
varme til osten er smeltet. Serveres med grønne erter.

APPELSIN BROWNIE MED MARSHMALLOW
Til dessert i sola så passer det med en god, gammel slager, som er pimpet opp med marshmallows. Det geniale
med å steke brownie i appelsinskall er både det at du får en skikkelig deilig appelsinsmak på brownien og så er det
praktisk å steke i skallet.
NOK BLANDING TIL 5 APPELSINER (10 HALVE ELLER 5 HELE):
3 dl sukker
4 ss kakaopulver
1,5 dl hvetemel
150 gram smør
2 egg

Bland alt det tørre i en bakebolle.
Smelt smøret i en liten kjele, og tilsett
smøret i blandingen. Ha i egg og rør alt
godt sammen. Ha blandingen over i en
tett boks eller liten plastpose og den
er klar til å bli med på tur. Vel fremme
ved bålet huler du ut appelsinen med
en kniv eller skje. Enten skjærer bare
av toppen, eller deler appelsinen i to.
Halvfyll skallet med brownieblanding.
Når brownien nesten er ferdig stekt
setter du på marshmellows som da
smelter inn i blandingen.
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PENSUM KONGLEBIT

KONGLEBITINVASJONEN

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Fikk du sett flokkene med fargesprakende
og tillitsfulle bærplukkere som invaderte
store deler av Sør-Norge?
Tenk at de hadde fløyet den lange turen helt fra
Russland og Øst-Finnmark for å fylle magene med
sure rognebær.
Om du ikke fikk sett de ute i naturen, flommet
sosiale medier over med bilder av de fargerike
bærspiserne som langt fra er kamuflasjekledde og
heller ikke særlig sky. På rekordtid «støvsuget»de
et stort skogsområde på Ringerike helt tomt for
rognebær.
FESTSTEMNING BLANT TURGÅERNE
Fuglefotografer som håpet å få blinkskudd på
kamerabrikke tok med seg kvister med bær de
hadde gjemt i fryseren med tanke på en slik sjelden
58

anledning.
Enkelte fugleinteresserte måtte skifte rolle fra
fotograf til fugleguide og tok hver dag folk med ut
i skogen på tur for å oppleve de flotte og fargerike
gjestene. Det var feststemning blant turgåere som
fikk se disse fuglene som kom i så stort antall fra
Russland og Øst-Finnmark til Sør-Skandinavia.
Det er sjelden å se konglebiten flytte inn i flokker
i storbyene. I Oslo hang konglebitene som den
reneste juletrepynten i trærne inn i hager og parker.
Der ble konglebiten sett både på Grefsenkollen,
Holmenkollen, Tonsenhagen, Nordstrand og i
Groruddalen.
RIKT ROGNEBÆRÅR
Det er ikke hvert år det er like mye rognebær som sist
vinter. Mest sannsynlig kom flokkene med konglebit
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KONGLEBIT PENSUM

til Østlandet fordi bærhøsten sviktet i fuglenes
hjemlige trakter.
Om sommeren hekker konglebiten langt nord og
øst, og der trives den så godt at den ofte blir værende.
Konglebit er en fink. Artens nærmeste slektninger
er fjellfinkene og dompapene. Arten finnes i
Skandinavia, det nordlige Russland og NordAmerika.

KONGLEBITEN ER DESSUTEN AVBILDET
PÅ DEN KANADISKE 1000$ SEDDELEN I
1986-SERIEN.
I Norge hekker den i Finnmark, Hedmark og
Oppland. Den har tilhold i bjørkeskogen ved
fjordene og i dalene i Finnmark. I Sør-Varanger er
den blitt funnet rugende i større løvtrær. Redet legges

alltid i et tett kratt eller skog. Det er løst bygget av
tynne kvister og kreklinglyng, fôret med hestetagl
eller reinsdyrhår. Fuglen er på størrelse med en stær.
Stand- og streiffugl som viser seg i vekslende antall i
Sør-Norge i oktober – mars.

1. LIKE FLOTT: Fru konglebit er minst like flott. Hun lar
seg ikke forstyrre av fotografer når hun plukker bær.
2. FLOTTEST: Konglebit-hannen er, som hos fugler
flest, den mest fargerike. Han bør være et blikkfang når
han skal sjekke opp damene.
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CHAGA

PENSUM CHAGA

60
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CHAGA PENSUM

1

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Chaga er en medisinsk sopp som vokser på bjørketrær.
På norsk kalles den kreftkjuke. I flere land brukes soppen i
kreftbehandling og i mange kulturer drikkes uttrekk fra soppen
for å forebygge mange sykdommer.
Chagasoppen lever i symbiose med treet og etablerer
seg på skadete trær. Soppens funksjon er å dekke
skaden. Selve soppen kan ikke spises, men den har
siden 1500-tallet blitt brukt som te og medisin. Chaga
er et adaptogen, det vil si at den tilpasser sin virkning
etter kroppens behov, og er den kraftigste, naturlige
antioksidanten vi kjenner til. Den skal blant annet virke
krefthemmende, immunregulerende, blodrensende,
betennelsesdempende,
blodsukkersenkende
og
bakterie- og virushemmende. Smaken er litt som te eller
kaffe, og avkoket kan brukes som erstatning for humle
ved ølbrygging. Det er garvestoffene i soppen som gir
den spesielle smaken.
STIMULERER IMMUNFORSVARET
Analyser av chaga bekrefter at den inneholder et bredt
spekter av aminosyrer og en antioksidantverdi på 200
000 ORAC – oxygen radical absorbance capasity
– og det er veldig høyt. Chaga inneholder flust med
næringsstoffer også; polysakkarid, betaglukan, melanin,
betulin og betulinsyre, samt mineraler som kalsium,
kalium, magnesium, jern, fosfor, sink, silisium, og
vitaminene B2, B3 og D2. Betaglukaner regulerer
kolesterol og blodsukker, melanin beskytter oss mot
stråling. Betulin og betulinsyre hemmer oksidering
av frie radikaler og reparerer DNA. Felles for disse
virkestoffene er at de setter i gang prosesser i kroppen
og stimulerer immunforsvaret slik at kroppen beskytter
og reparerer seg selv. Chaga er et adaptogen, det vil si
at den tilpasser sin virkning etter kroppens behov, og er
den kraftigste, naturlige antioksidanten vi kjenner til.

KREFTHEMMENDE EFFEKT
Chaga er brukt i russisk, østeuropeisk og kinesisk
folkemedisin mot en rekke plager og sykdommer, men
først og fremst mot – og i behandling av kreft. Det er
dokumentert at den er blitt brukt i Finland, NordAmerika og Canada. Før i tiden drakk folk i Sibir te
brygget på chaga daglig som et sykdomsforebyggende
middel. Chaga i preparatet Befungin har vært brukt
til kreftbehandling i Russland siden 1950-tallet. Det
blir særlig gitt til pasienter som ikke kan gjennomgå
operasjon eller strålebehandling. En rekke vitenskapelige
rapporter viser en krefthemmende effekt.
FINMALT PULVER
Det blir stadig flere av oss som er interessert i å høste
chaga. Da er det viktig at vi gjør det på en skånsom
måte. Vi må la noe av soppens sorte del være igjen slik
at det kan vokse ut ny sopp. Ta ut chagaen med en fin
sag så det blir minst mulig flis, for det er svinn. Øks
eller en grov kniv kan også brukes. Vel hjemme kuttes
soppen opp i terninger. Terningene bør males opp.
Soppen er lettest å dele når den fremdeles er litt fuktig,
for så å tørkes i romtemperatur eller i ovn på 60 grader.
Ikke bruk kjøkkenmaskinen, soppen kan være hard og
ødelegge maskinen. En kornkvern eller kaffekvern kan
fungere. Det hevdes at vi får mest næring ved å tilberede
den på samme måte som japansk matcha-te, altså som
finmalt pulver. Du tilbereder den ved å la en halv teskje
chagapulver trekke fem minutter i kokende vann.

FORSIKTIG: Det blir
stadig flere av oss som er
interessert i å høste chaga.
Da er det viktig at vi gjør
det på en skånsom måte.
Vi må la noe av soppens
sorte del være igjen slik at
det kan vokse ut ny sopp.
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1. SOPP PÅ BJØRK: Chaga har et
karakteristisk utseende, helt sort utenpå og
med sprekker på kryss og tvers. Utenpå er den
hard, inni er den mykere og lysere i farge.
2. CHAGA: Soppen vokser der det er sår på
treet, og den kan være fra en neve stor, til en
klump på mange kilo. Mange regner soppen
chaga som en vidundermedisin mot det meste.
Det er forsket lite på chaga i Norge, men i
fremtiden kan den bli kreftmedisin.

KOKES I MINST TO TIMER
I følge www.rolv.no er det motstridende meninger
om varmebehandling og trekketid. En kilde mener at
chagaen ikke skal varmes over 50 grader fordi enzymene
i soppen blir ødelagt, men det mest vanlige er å la den
koke over lenger tid. Laboratorieforsøk viser at pulver
kokt i minst to timer har best effekt. At uttrekket har
en effekt tyder alle kildene på.
UTBREDT I NORGE
Det innvendige i soppen er gult til gulbrunt marmorert,
ofte med noen biter av hvitt blandet inn, den er
middels hard og med noe korkaktig struktur. Nedenfor
den svarte soppen er den hvite barken på bjørketreet
ofte rustfarget. Dette kan være noe å se etter når du
er på leting etter chaga. I Norge er chaga utbredt over
hele landet, men sjelden i store mengder. Du må se på
flere tusen bjørketrær for hvert tre du finner chagasopp.

(Kilde: www.renmat.no artikkel av Lotte Shephard)
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HJELP BEKKENE

FRI!
TEKST: STIAN STENSLAND, FØRSTEAMANUENSIS, NORGES MILJØOG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Bekkene er viktige for naturmangfold, rekreasjon og
flomhåndtering. Dessverre har vi over årtier ødelagt
svært mange av dem med kanalisering, fiskebarrierer,
hogst av kantskog, og bekkelukkinger. Vi kan ikke ha
det slik for evig. I FNs tiår for naturrestaurering må vi
starte med å ta tilbake det tapte.

NY BEKK: Terje Jünge (t.v) og Stian Stensland skrur opp
fleksible terskler i kulverten i Valbekken, Verdal. Fisken kan
nå svømme opp til 2 km med «ny bekk» etter å ha vært
utestengt i 50 år pga. en 30 m bekkelukking. Både Stiftelsen
Redd Villaksen og Miljødirektoratet gir midler til slike tiltak.
Foto: Stian Stensland
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«Ivar, ta å gå ned i bekken etter fisk til middag.» Det fikk
morfaren min høre som guttunge da han vokste opp for 100
år siden mellom Bjartnesbekken og Haugslibekken i Verdal.
Ungene lekte ved vannet og fisket både stingsild, flyndre, ål,
bekkørret og en og annen stor sjøørret. Det krølet av liv i og ved
bekken. I dag er de to bekkene og mange andre i Norge nærmest
fisketomme.

1. FATTIG NATUR: Før var mange bekker lengre og slynget
seg gjennom landskapet. Utretting, fjerning av kantskog og
høstpløying (gjenslamming av hulrom og stein) gir en bekk fattig
på naturmangfold og opplevelser.
Foto: Stian Stensland
2. KULVERT: Kulverter stopper eller hindrer ofte oppvandring
av fisk. Ungfisk (<20 cm) på næringsvandring mellom og innad i
bekker klarer ikke like høye sprang som gytefisken.
Foto: Bjørn A. Esaissen

2

NATURENS FRILUFTSLIVSKORRIDORER
Bekkene og kantskogen langsmed er viktige element i vårt
natur- og kulturlandskap. I et ellers ensformig jordbruks- eller
bylandskap er de grønne korridorer der dyr og planter i vann og
på land kan leve og forflytte seg mellom større naturområder.
Bekkene og kantskogen minsker erosjon og utvasking av matjord
og næringsstoffer fra åkeren. Planter, alger og bunndyr som
elvemusling og knottlarver renser vannet for næringsstoffer. I
en velfungerende bekk produseres det sjøørret som sportsfiskere
vil sette av tid og penger for å fiske i nærmeste fjord eller elv
til glede for lokalt næringsliv, slik det satses på i prosjekt
Sjøørret Sørlandet. Stiklestad skole og Vestby videregående
tar klasserommet ut i bekken for å stimulere til læring om og
forvalteransvar for natur og miljø. Ørretsafari for å se gytefisk
i høstmørket, leting etter bunndyr/insekter, fuglekikking og
turgåing er ytterligere «økosystemtjenester» som bekken tilbyr
oss.
ØDELAGTE, OVERSETTE BEKKER
Barndommens bekk, slik den var for våre besteforeldre, er oftest
ikke slik lenger. Etter krigen skulle landet bygges. Bekkene måtte
vike for byutvikling, jordbruk og samferdsel og ble kanaliserte/
rettet ut, gjenlagte i rør og krysset av veier. Fra 1959 av fikk
man offentlig tilskudd for å legge bekker i rør for å skape større
og lettdrevne åkrer og effektivitet i jordbruket. Myr, våtmark og
dammer ble også drenert eller fylt opp i stor stil. I gamle Østfold
fylke anslår man at 1600 km med bekker og vannfylte grøfter har
blitt lukket siden 60-tallet. Siden 1990-tallet har bekkelukking
vært søknadspliktig, og i praksis nærmest stoppet opp. Vi har
imidlertid ikke kommet så langt i Norge at vi har forsøkt å åpne
opp bekker i særlig grad.
FISK OG BUNNDYR GIR ØKOLOGISK TILSTAND
Sjøørret og bunndyr er to indikatorer som ofte brukes for
å klassifisere økologisk tilstand i en bekk. I svært mange
bekker er den økologiske tilstanden langt fra «god» slik
målet er i vannforskriften. Menneskelig påvirkning i form
av bekkelukkinger, kanalisering og vandingsbarrierer (eks.
veikulvert) har redusert tilgjengelig areal for fisken. Samtidig har
kvaliteten på det gjenværende arealet blitt dårligere på grunn av
kanalisering, fjerning av kantskog og grove steiner i bekken som
ga skygge, mat og skjul. Videre tilførsel av jord, næringsstoffer
og forurensning fra jordbruk og bebygde areal. Vannføringa har
også blitt mer ustabil og gir hyppigere flom/tørke, og fiskedød
i varme somre når myr som porsjonerte ut vannet dyrkes opp,
grøntarealer asfalteres/ bebygges, og skog grøftes.
SJØØRRETEN SLITER
NMBU har siden 2015, i lag med lokale aktører, gjort
forskning i Verdalsvassdragets om lag 40 sjøørretbekker.
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Ungfiskproduksjonen er redusert med minst 80 % sammenlignet
med perioden rett etter krigen og før de store driftsendringene
i jordbruket. Fra Orkla, Gaula og bykommunene Trondheim
og Bergen finnes det tilsvarende kartlegginger og like
deprimerende tall. Situasjonen er nok ikke bedre i andre
landsdeler med intensivt jordbruk eller stor befolkning. Legger
man på oppdrettspåvirkning med lakselus blir situasjonen
for sjøørretbestandene ekstra ille. Kun 20 % av 430 vurderte
sjøørretbestander er vurdert som i god eller svært god tilstand.
I de store og viktige elvene rundt Trondheimsfjorden har alt
fiske etter sjøørret vært forbudt siden 2009 på grunn av dårlig
bestandsstatus.
BEKKER KAN RESTAURERES
Vi har nettopp begynt FNs tiår for naturrestaurering, og sist

1. FIN BEKK: Slik vil vi helst se bekkene. Stein i ulike
størrelser, røtter og trestokker gir gytesubstrat, kulper, skjul
og ypperlige leveområder for bunndyr og flere årsklasser
av fisk. Kantskogen hindrer avrenning fra jorder, binder
jorda, gir mat til fisk og bunndyr. Skygge fra trærne demper
vanntemperaturen i varme somre.
Foto: Bjørn A. Esaissen
2. SJØØRRET: Kun 20 % av 430 vurderte sjøørretbestander
er vurdert som i god eller svært god tilstand. I de store
og viktige elvene rundt Trondheimsfjorden har alt fiske
etter sjøørret vært forbudt siden 2009 på grunn av dårlig
bestandsstatus.
Foto: Bjørn A. Esaissen

høst ble det for første gang laget en nasjonal strategisk plan
for restaurering av vassdrag. Målet er å restaurere minst 15
prosent av forringede vassdrag i Norge innen 2030. I løpet
av 2022 skal det komme en handlingsplan som følger opp
strategien. I våre naboland Danmark og Sverige gjøres det store
og utallige små restaureringsprosjekt i vassdrag. Danskene har
vært spesielt flinke til å åpne opp bekker (etter først ha lukket
dem). Enn så lenge er vi i Norge i startgropa på bekkeåpninger
og bekkerestaureringer. I Oslo åpnes byens vassdrag igjen etter
å ha vært skjult i mange tiår. Det er også grunn til å trekke
fram ivrige jeger- og fiskerforeninger, grunneiere, og frivillige
i eksempelvis Østfold, Rogaland, Sørlandet og Trøndelag som
går foran og samarbeider med offentlig forvaltning for å fjerne
vandringsbarrierer for sjøørret, legge ut gytegrus og skjulsteiner,
og plante trær.
KLIMA- OG FLOMTILPASNING
Mer ressurser og bedre samordning mellom påvirkningssektorene
på nasjonalt så vel som kommunalt nivå trengs. Forvaltning av
arealer er avgjørende for naturmangfoldet i bekken. I landbruket
styrer kommunene egne miljøtiltaksmidler som nå i større grad
må brukes til bekkerestaurering og rette opp «gammel urett».
En åpen bekk med kantskog gir foruten fisk, naturmangfold og
rekreasjonsmuligheter også større flomhåndteringsevne, noe som
man har startet å bruke som klimatilpasningstiltak for ei framtid
med mer ekstremnedbør. Det kan hjelpe lukkede bekker fram
fra glemselen og opp i dagen. På kort sikt kan det for mange
virke umulig eller lite ønskelig å åpne bekker eller plante skog
ved bekken, men spørsmålet vi nå må spørre oss er om vi ønsker
å ha disse bekkene lukket for alltid eller ha en «bekk in business»
til glede for folk og natur?
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KUN PÅ BJØRK: Knivkjuke er
helt bundet til bjørk og er aldri
funnet på noe annet treslag.

KNIVKJUKE
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

I tre artikler har vi nå presentert forskjellige,
merkelige utvekster på bjørketrær. I forrige
utgave skrev vi om heksekoster. I denne utgaven
har vi omtalt chaga på sidene 60-63 og nå denne
saken om knivkjuke.
Knivkjuke (Piptoporus betulinus) er navnet på
en sopp som bare angriper bjørketrær. Navnet
kommer av at fruktlegemet i gamle dager
ble brukt som «nålepute» til å stikke og feste
kniver og andre stålverktøy i. Soppen forårsaker
brunråte.
Knivkjuke er ettårig, men fruktlegemet overlever
ofte vinteren og er da hjem for mange insekter
foruten at en rekke barksopper bruker den døde
kjuken som voksested.

72

Tvermålet på knivkjuken kan bli opptil 20-25
cm. Oversiden ligner en hvelvet pute, mens
undersiden med porelaget er flat.
Fargen på oversiden varierer fra helt lys og
hvitaktig til mer gul- og brungrå. Kjukene
opptrer først når treet er dødt eller døende og
sprer seg raskt. Dette er viktig i prosessen med
nedbryting av døde trær til jord.
Ismannen Ötzi som døde for omlag 5200 år
siden og ble funnet i Alpene under nedsmelting
av en isbre, hadde utskårne stykker av knivkjuke
i lomma. Bruksområdet er uklart, men det har
vært spekulert på om han brukte dem som
amuletter eller beskyttelse mot onde ånder
eller lignende. Mange steder på den norske
landsbygden ble knivkjuke tidligere skåret til
små baller som ble brukt til forskjellige spill eller
barneleker.
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Opplevelser er best sammen!

Norges STØRSTE

MØTEPLASS for turglade mennesker
PÅ NETT OG MOBIL

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp
ved å søke etter «Turvenn» i App Store eller Google Play.
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FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
EYVIND LYCHESV 23 B, 1338 SANDVIKA
TLF: 67 81 51 80 | WWW.FRILUFTSRAD.NO

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

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD
Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Oslofjorden Friluftsråd
www.oslofjorden.org

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/
trondheimsregionen

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no
Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no
Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no
Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no
Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no
Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane
Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no
Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no
Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no
Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no
Fjordane Friluftsråd
www.fjordanefr.no
Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no
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Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no
Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no
Polarsirkelen Friluftsråd
www.polarsirkelen-friluftsrad.no
Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no
Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no
Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad
Midtre Hålogaland
www.halogaland-friluftsrad.no
Midt-Troms Friluftsråd
www.midt-troms.no/friluftsrad
Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no
Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no
Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

MORTEN DÅSNES,
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

VARSELKLOKKENE
RINGER
Folk tok naturen i bruk som aldri før da koronapandemien førte til nedstenging
og begrensing av andre tilbud. Det er dokumentert gjennom elektroniske tellinger
og ulike turregistreringsopplegg. I friluftsrådenes turregistreringsopplegg økte antall
deltakere med 70 % i 2020 og nye 45 % i 2021. En undersøkelse gjennomført for
oss av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser også at foreldrene mener
at 15 % av barna var mer ute 10 måneder inn i pandemien. All grunn til å juble.
Trodde vi.
Samme undersøkelse fra NINA viser nemlig at foreldrene mener at hele 35 % av
barna lekte mindre ute da pandemien starta og at dette økte til 38 % ti måneder
inn i pandemien. Forskerne, som vanligvis er ganske nøkterne i sin ordbruk, trekker
denne konklusjonen: «Perioden med nedstengning hadde drastiske endringer på
barns lek og opphold i nabolaget.» Innetid og mer skjermbruk har bokstavelig talt
over natta, erstatta svært mange barns utetid.
Hvis dette er en forbigående trend, og barna igjen strømmer ut til fri leik når
pandemien tar slutt, er det moderat grunn til bekymring. Vi skal undersøke dette
nærmere. Men uansett er det bekymringsfullt at nesten 4 av 10 barn har vært mindre
ute i en to-års periode. Barndomsåra kommer aldri tilbake. Mulighetene til sosial
læring, naturkontakt, fysisk og motorisk utvikling som uteleiken gir på en unik
måte, er tapt i en helt sentral periode av disse barnas liv. Hvis to år med pandemi har
ført til en varig endring i tidsbruk, er det virkelig grunn til bekymring.
Mønsteret er klart: De ressurssterke, de med overskudd, god utdanning og grei
økonomi, lett tilgang til naturområder og god friluftslivskompetanse, hadde
naturen som grønt tilfluktsrom da pandemien satte inn. Og tok barna med seg.
Den trenden overskygga at stor del av befolkningen ikke hadde reell tilgang til de
grønne tilfluktsrommene. De mangla sjøl kompetanse og ferdigheter til å bruke
dette tilfluktsrommet, og kunne sjølsagt ikke følge barna dit heller. Det gir økte
forskjeller. Friluftsliv og uteleik er så viktig for trivsel, psykisk og fysisk helse, at dette
blir en alvorlig folkehelseutfordring.
Varselklokkene må føre til at vi nå setter inn felles innsats for å snu trenden og tar tilbake
utetida for folk flest – og særlig barn og unge. Ordet tur må få dobbel betydning i
regjeringas «Det er vanlige folks tur». Kommunene må ta debatten om utemuligheten
er gode nok i form av leikeplasser, hundremeterskoger og nærfriluftsområder, og
om friluftslivstilbudet i regi av kommunen, friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner
er godt nok til å gi alle barn grunnleggende friluftslivsferdigheter. Hvordan støtter
kommunen friluftslivsorganisasjonene, har friluftsliv den plassen i kroppsøvingsfaget
som nye læreplaner forutsetter og er det noen grunn til at friluftsliv ikke er større del
av tilbudet i kulturskole og skolefritidsordning?
Vi skal minne regjering og storting om deres ansvar for rammebetingelser for
friluftsliv. Vi forventer en tydelig plass i folkehelsemeldinga, i revidert handlingsplan
for friluftsliv og i statsbudsjettet for 2023. Det kan koste dyrt å overhøre
varselklokkene.
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VÅREN

– RYDDETID OG KYSTFRILUFTSLIV!

Polarsirkelen henter gjerne i nærområdet om dere avtaler
henting med sin gode båt, skapt for formålet.

TEKST OG FOTO: PÅL VINJE, POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD

Det er mye som dukker frem når snøen forsvinner, ikke
minst trangen til kystnære friluftslivturer.
Visst er det fine tider for toppturer på ski, men jaggu er
det deilig når de første solstrålene smelter snøen på kysten
her like under polarsirkelen. De første langvegsfarende
gjestene kommer fra sitt sydlige tilholdssted og beriker
turen din med sin tilstedeværelse og sine lystige toner. Det
er ingenting som gir bedre vårstemning enn Tjelden og
Storspoven med sine trillende toner.
Med våren og snøsmeltingen dukker det også opp andre
ting, som også gjerne kommer sørfra. Stranda og fjæra du
ryddet i fjor har fått nytt påfyll av marint søppel, som står
i sterk kontrast til grønt hav, blå himmel og hjemvendte
kystfugler.
Det fine oppe i dette er at du på denne tiden kan gå ut
å nyte varmen fra sola og lyden fra skvulpende vann og
fuglelyder, med å rydde favorittstranda di eller kystlinja
der tjelden noe senere skal legge sine egg og oppdra nye
generasjoner med trekkfugl. Det er bare om å gjøre å være
tidlig ute, slik at den sårbare parrings- og hekketiden blir
mest mulig skånet for menneskelig aktivitet.
Så kom dere ut folkens, nyt varmen, sola, sjøen og
fuglelivet, og gjør fjæra til en bedre plass å være for både
dyr, fugler og mennesker! Ja, hvorfor ikke ta med deg et par
ryddesekker på din neste padletur?
Koble deg gjerne på noen av friluftsrådenes ryddeprosjekter,
gjerne i samarbeid med MARFO, Hold Norge Rent og
Handelens Miljøfond som er de virkelige tungvekterne i
arbeidet mot marin forsøpling! Vi i Polarsirkelen er i hvert
fall i full gang i våre kystkommuner her på vakre Helgeland.

KYSTLEDEN ER ÅPEN!
TEKST OG FOTO: FRITHJOF FOSSE, BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD

Friluftsrådene tilbyr hus, naust, hus og hytter til utleie langs
kysten. Noen er tilgjengelig langs kyststier, andre må du ha båt
eller kajakk for å nå. Standarden varier fra enkle naust og hytter,
til hus med god standard. I kystleden finner du også teltplasser,
åpne naust og padlehuker – som er åpne for alle uten å reservere
på forhånd.
Felles for kystledhusene i de ulike friluftsområdene er at det følger
med en kultur og naturopplevelse. Ofte får du med en opplevelse
av hvordan folk levde og livberget seg på kysten i tidligere tider.
Velg hva som passer for deg, dine venner og familie. I kystleden er
det lagt til rette for enkelt og miljøvennlig friluftsliv i kystsonen.
Noen steder er det utleie av tradisjonsbåter og kajakker.
Bergen og Omland Friluftsråds kystledhus bestiller du på www.
bof.no. Nå er båt og kajakk sesongen i gang, ta turen til en av
uthavnene nå i vår – eller planlegg sommerens ferie.
Uthavnene på Vestlandet er listet i kartportalen www.
vestkystparken.no.

Hovdahuset på Hissøyna i Øygarden kommune, er
en av kystledhusene som er til leie i kystleden. Mer
informasjon om kystleden på www.kystled.no
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Det gode fjord og kystfriluftslivet kan du
nyte i Fjordane i hele påsken.

FJORD OG
KYSTFRILUFTSLIVET I FJORDANE
TEKST OG FOTO: BJARTE ENGEVIK, FJORDANE FRILUFTSRÅD

Det gode fjord og kystfriluftslivet kan du nyte i Fjordane frå Solund
til Stad og inn mot Stryn. Solund har særs gode forhold for padling.
Fotturar på godt merka stinett til kystnære toppar med flott havutsikt kan
ein oppleve i mest alle kommunane. Å vandre i fantastisk kystlandskap
gjennom Nordsjøløypa som strekk seg frå Solund til Stad er ei spennande
oppleving.
«DEN NORSKE HEST»
Eigen båt gjev tilgang til «Den Norske hest» Alden i Askvoll, men er du
i Florø kan du fylgje rutebåtar ut til dei mange øyane med fine turmål,
toppar, ikkje minst Kinn. Tek du turen til Bremanger må vi nevne turen
til Veten der kommunen si dagsturhytte står, og til den vakre Vetvika.
Slike dagsturhytter finst i alle kommunane og er fine turmål med god
merking. Vågsøy kan tilby fyrsafari, Kannesteinen og Refvika. Stadlandet
er vidkjent for surfing på Hoddevikja og Ervik. Men, dreg du inn fjorden
mot Eid og Stryn, har du gode høve for skiturar både i dalføre og til topps.
Utstyr til ulike aktivitetar får du hos utstyrssentralar i kommunane som
t.d BUA. Velkomen til Fjordane – ein del av Noreg som har alt av natur !
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HER FÅR DU VÅRE TIPS OG RÅD OM TURUTSTYR

UTSTYR
TA VARE PÅ TELTET DITT
TEKST: WWW.PINSJ.NO
FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Teltet ditt kan bli en trofast følgesvenn i
mange år om du tar godt vare på det. Vi har
samlet noen enkle tips som kan hjelpe deg
på veien.
Tørking, tørking, tørking…Det går ikke an å
få sagt dette nok. Teltet, sammen med det
meste av utstyret du har med på tur skal
alltid pakkes ut og tørkes ordentlig etter
hver gang du bruker det. Det er noe av det
viktigste du gjør, og det første du skal tenke
på vel hjemme fra uteovernatting. Med god
tørking unngår du vond lukt som gjerne
kommer fra et muggent og fuktig telt. Heng
det opp uansett hva slags vær du har vært
ute i. Det beste er å tørke teltduken ved å
henge den opp på en snor, gjerne uten at
for mye av stoffet ligger dobbelt. Pass på at
både ytter- og innerteltet, samt stenger og
barduner får seg en god lufting.

Når du er sikker på at teltet er helt tørt
kan du pakke det ned, og lagre det på
et tørt sted uten direkte sollys. Teltet kan
oppbevares nedpakket i kompresjonstrekket
– klart til å hives med i sekken neste gang
du skal ut. Telt tar ikke skade av å stappes
ned i trekket, men det kan absolutt være en
fordel å være litt ryddig; du vil helst unngå at
kroker og barduner er hektet i hverandre når
du skal sette opp teltet i ruskevær på neste
tur. Hvis du har tørket inner- og yttertelt
separat er det i tillegg fint å feste dette
sammen igjen, slik at du slipper å knote med
det ute i mørket.
Telt skal aldri vaskes i vaskemaskinen.
Til nøds kan du gå over teltet med en
fuktig klut, men unngå sterke såper. Telt
har en beskyttende membran som er
vannavvisende og til dels avvisende mot
skitt og støv. Den kan bli ødelagt om du
skrubber teltduken for mye. Det er imidlertid
fint å børste ut av innerteltet før du pakker
det ned fra tur, og riste av synlig møkk på
utsiden. Da unngår du at skogens kvister
lager rifter når du pakker det ned, og du kan
pakke opp et litt renere telt hjemme i stua.
Noen telt kan impregneres andre ikke, det
kommer an på hvilket yttermateriale teltet
er laget av. Sjekk alltid med produsenten
av teltet om du er usikker, og får tips til hva
slags type impregnering du kan bruke.
Det er alltid viktig å sjekke utstyret før du
drar på tur. Har du mulighet kan du sette opp
teltet i hagen, i hvert fall hvis det er en stund
siden du har brukt det sist. Se etter rifter,
mangler og se at stengene er intakte. Sjekk
at du har nok teltplugger og at du ellers har
alle delene du trenger for å sette opp teltet.
Da slipper du overraskelser ute på tur.
(Kilde: www.pinsj.no)
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TEST AV
UTSTYR

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

SWAY LONDON
SUPERUNDERTØY
BESKRIVELSE:
Superundertøy i polyester. Fås i flere
fargevarianter og både herre-, dame- og
juniormodell, i tillegg til barnemodell, fra to
år. Voksen-størrelser fra small til xxl.
OPPLEVELSE I BRUK:
Jeg sykler hele året og bruker langt undertøy
omtrent halve året. Jeg har en hel kleshylle
med langt undertøy, i både ull og kunstfiber.
Det er mye pent å si om ull – men det er
også ulemper. Til hverdagsbruk eller på tur
kan det rett og slett bli for varmt å ha på. I
tillegg er det mer fuzz med vask, med egen
såpe, eget ullprogram på vaskemaskinen +
at de ikke skal sentrifugeres. At det gjerne
er vesentlig dyrere enn kunstfibervarianter,
er heller ingen hemmelighet. De fleste
dagene velger jeg derfor kunstfibervarianter, og det siste året har det gått mest
i denne modellen fra Sway.
Settet fra Sway er såpass tynt at det ikke
er noe jeg ville valgt til vinterfriluftsliv med
overnattinger – men til hverdagsfriluftsliv
er det helt supert. Ved lavintensiv aktivitet,
som for eksempel rolig vandring, holder
det seg fresht en god stund. Bruker du det
til trening eller høypulsfriluftsliv, vil det fort
begynne å lukte etter bruk. Men det kan
enkelt vaskes på 40 grader, og siden det er
så tynt, tørker det svært fort.
Det som har overrasket mest er likevel
slitestyrken. Det er lett å tenke at et så
rimelig sett i tynn polyester vil revne etter
relativt kort bruk. Men selv etter jevnlig bruk
over måneder, og mange vask, holder den
både form og farge.
KONKLUSJON:
Sway London er et komfortabelt
superundertøysett med imponerende
slitestyrke. Det er såpass tynt at man knapt
merker at man har det på seg. Til denne
prisen, under hundre kroner pr del, er det
egentlig et røverkjøp.
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PRIS: 175,VEKT: 450 GRAM FOR KOMPLETT SETT, STR. MEDIUM
BRUKT: FLERE MÅNEDER DAGLIG BRUK
MER INFO: SWAYBRAND.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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VIDDA PRO WOOL PADDED JACKET FRA
BESKRIVELSE:
Dette er en jakke med høy miljøbevissthet
gjennom bruk av mer klimavennlige
materialer. Jakken er halvlang i modellen
og laget av Fjällrävens G-1000 Ecomateriale med varmeflater i ull og syntetisk
fôr. Jakken har mange lommer som er
praktiske å oppbevare ting i når du er på
tur. Jakken har en robust design, med et
visst ”retro look” i klassisk Fjällräven-stil.
Jakken har en god hette som stenger sur
vind, snøfokk og regn ute.
OPPLEVELSE I BRUK:
Ofte når jeg driver med ulike friluftsaktiviteter
er det en kombinasjon av fysisk bevegelse,
roligere aktiviteter eller stillesitting med
kikkert og kaffe. Da opplever jeg iblant
at en vanlig skalljakke blir litt i kaldeste
laget, spesielt høst og vinter. Da kan ofte
en lettere vattert jakke/parkas være en
løsning.
Denne jakken har vært i bruk under dager
med mye uvær om sommeren med lav
intensitet, på vandring og fjellaktiviteter om
høsten, samt under mer fysiske aktiviteter
om vinteren som ski og trugeturer. Ullfôret
i hetten virker varmt og godt når det blåser
eller man tar pauser. Samtidig er hetten
ikke for stor, slik at den kan brukes under
fotturer uten å miste sidesynet. Siden
jakken har fôr blir den lett litt for varm når du
beveger deg raskt om sommeren, men på
kalde høstdager og om vinteren kan jakken
også brukes under fysisk aktivitet uten å
bli svett. Den oppleves da som veldig god
å bruke. Det syntetiske fôret og G-1000stoffet motstår vind, en del regn og det
puster veldig godt. Nederkanten på jakken
kan strammes med gummisnor og ermene
kan lukkes med trykknapper. Fronten
har YKK toveis glidelås og vindklaff med
trykknapper som beskyttelse. Ønsker du at
jakken er mer motstandsdyktig mot regn,
kan den impregneres med grønlandsvoks
som varmes inn i stoffet.
KONKLUSJON:
Dette er en veldig god og praktisk jakke
som fungerer til mange bruksområder.
Andre lignende parkaser som jeg har hatt,
har ofte vært kraftigere og for lite brukbare
under fysiske aktiviteter. Denne er imidlertid
litt tynnere, og sitter strammere, noe som
gjør at den fungerer mer som en varm
turjakke enn et forsterkningsplagg. Jakken

FJÄLLRÄVEN

PRIS: CA. 5.199,BRUKT: CA. 70 DAGER JEVNT
FORDELT SOMMER, HØST OG VINTER
PÅ ENDAGS- OG FLERDAGSTURER.
MER INFO: FJALLRAVEN.NO
TESTET AV: MATTIAS JANSSON

har en god miljøprofil, noe jeg setter pris
på. Designet minner litt om 70-tallet, noe
som gjør den like tidløs og anvendelig de
neste 20 årene. Dette er en jakke man ikke
sliter ut med det første, så da er det bra at
den holder lenge med tanke på mote.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Polstret G-1000 Eco-jakke for menn.
Ytterstoff 65 % resirkulert polyester og 35
% økologisk bomull.
Fôr i polyester, ull og polyaktid
(maisstivelse).
Jakken har 8 lommer. 4 over brystet og 4
på fremre hofte. Ingen innerlomme.
Fluorkarbonfri impregnering.
Sporbar ull som er resirkulert.
Vekt 1390 gram i størrelse M.
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DOVREFJELL

HALVFINGER-HANSKER
BESKRIVELSE:
Dette er en såkalt halvfingerhanske.
Modellen her er i 100 % akryl. Hansken
er såpass lang at den går godt oppover
håndleddene.

PRIS: 89,BRUKT: CA. 30 DØGN
MER INFO: TILSVARENDE
MODELLER PÅ MAGASINET.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

OPPLEVELSE I BRUK:
Jeg er ofte alt for varm på hendene, selv på
kalde vinterdager. Da fungerer det utmerket
med slike hansker. Er det sprengkaldt kan
hanskene fint kombineres og brukes inni et
par større votter.
Denne modellen er i akryl og ikke spesielt
varme sammenlignet med ullhansker.
Hansken gir likevel tilstrekkelig varme
og er fleksibel i bruk. Den er lang og går
godt oppover håndleddene. Så langt virker
hanskene meget slitesterke og gir god
kontroll på alskens gjøremål.
Poenget med slike fingerløse hansker er at
alt finarbeid på tur kan gjøres mer praktisk.
Du slipper og ta av og på vanlige votter når
du skal gjøre detaljarbeid som; matlaging,
fyring av gass- eller bensinbrenner,
betjening av glidelåser, på- og avkledning,
bruk av telefon og kamera, knyting av
skolisser, tannpuss, bruk av hodelykt, bruk
av fyrstikker, pakking av sekk og pulk og
mer til…
Jeg ser at akkurat denne Dovrefjellutgaven ikke lenger er tilgjengelige på
nett, men nettstedet magasinet.no har
tilsvarende halvfingerløse hansker på salg.
De hanskene er i farge grå/hvit og har
mønster.
KONKLUSJON:
Meget smart kombinasjonshanske som
kan brukes som den er eller med større
votter utenpå. Praktiske til arbeid i leiren
eller til finarbeid i teltet da du må ha fingrene
fri. Meget billig – nå selges tilsvarende
modeller til kun kroner 49,- på nett.
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ACLIMA
LIGHTWOOL
BEANIE

PRIS: 299,BRUKT: 40 DAGER I VINTER
MER INFO: ACLIMA.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BESKRIVELSE:
Aclima LightWool er laget i den fineste
ullkvalitet. 100 % merinoull. For ulleksperter
kan vi fortelle at plagget er laget i garn på
17,5 mikron, og at det veier kun 140gr/m2.
Dette betyr at LightWool sannsynligvis er
det mykeste ullplagget du noen gang har
prøvd. Lua veier bare 20 gram, og er laget i
en størrelse som passer de aller fleste. Lua
er i one size.
OPPLEVELSE I BRUK:
Lua er lita og lett. Sammenbrettet blir den
så lita at du merker ikke at du har den i
lomma engang. Den er varm, klør ikke og
er slitesterk og solid. Lua tåler fint ullvask
om og om og om igjen…Selv om lua skulle
bli fuktig, så holder den på varmen.
Lua er meget elastisk, noe som gjør at den
bør passe alle. At den er så tettsittende på
hodet gjør at den ikke glir ned i øynene eller
flytter seg rundt på hodet.
Beanie passer til vanlig friluftsliv og
høyintensive aktiviteter som løping,
langrenn, sykling, padling. Lua er så lita
at den passer perfekt under hjelm. Ha
den gjerne liggende i jakkelomma hele
året. Selv på våren og sommeren kan det
bli godt å trekke på seg ei slik lue om det
plutselig skulle bli kjøligere i været.
Denne lua er velkomstgaven til alle nye
abonnenter på magasinet Friluftsliv.
KONKLUSJON:
Ei lita, varm og lett lue som kan brukes
på tur hele året. Den sitter meget godt på
hodet.
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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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Foto: Andreas Wolden

Gled deg til kommende sommerutgave av magasinet

TEASER

som kommer ut medio juni.

To venninner på sommertur i Nord-Troms
med: Toppturer, utforsking, venninneskap,
solnedganger, isbad og strandliv.

Hardangervidda er et tureldorado for hele
familien. Bli med å gå vidda på langs.

2. juli 2022
Vertikal
10 km - 15 km - 32 km
Klasser for løp med tid
og turmarsj uten tid
Info og påmelding:
lofotenskyrace.no
SYKKELTUR i indrefileten i Østerdalen – Seterveien fra Røros
til Alvdal – en ny skiltet langrute gjennom nord-Østerdalen.
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Vi kan utendørs matlaging. I vårt sortiment finner du alt du trenger
for å skape et varmt og innbydende samlingspunkt, uansett årstid.

NR. 2 - 2022
2019 KR 99
89
TIDSAM 1142-02

RETURUKE 22

FAKTA:

NATURMEDISINEN CHAGA
SJØØRRETEN ER TRUET
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