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Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no

Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

Sommerkonkurranse
fra Darn Tough!
2. juli 2022

Finner du disse 5 symbolene
inni denne utgaven av magasinet,
så blir du med i trekningen av pakke med
D en
imkr
tursokker fra Darn Tough til en verdi av
2.000,-. Kvalitetssokker med
livstidsgaranti –
Vertikal
klarer du å bruke opp sokkene så får du rett og
slett et nytt par! 10 km - 15 km - 32 km
1. august trekkerKlasser
vi ut to vinnere,
for løpsom
medfårtid
tilsendt en herre- og en damepakke med sokker.

og turmarsj uten tid

Bli med! Reglene er enkle:
Send en mail til oss: redaksjonen@friluftsliv.no.
Info og påmelding:
Skriv hvilke sider symbolet står på, og hvilken
størrelse du bruker.lofotenskyrace.no
Oppgi navn og postadresse
i mailen.
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2. juli 2022
Vertikal
10 km - 15 km - 32 km
Klasser for løp med tid
og turmarsj uten tid
Info og påmelding:
lofotenskyrace.no
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omveien er ofte den
rette veien
Det er alltid en god opplevelse å komme
fram til drømmemålet. Men om turen
er krevende, lett, kort eller lang er ikke
viktigst – det som er like viktig er å nyte
opplevelsene langs ruta. Og syns du turen
blir for kort, finnes det jo alltids en omvei.
Uansett er det viktig å gi føttene dine
det beste – det er de som bærer deg dit
drømmen blir virkelig.

Del dine turopplevelser med oss
#VasqueNorge og #DarnToughNorge

trygt på beina
siden 1964.

4

sokkene med
livstidsgaranti.

Les mer på TRACX.NO
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Foto: @Mr.Rune.Andersson

Vasque Breeze LT GTX
og Darn Tough-sokker

Trollstigen
858 m.o.h.
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FJELLENES

Cover
Foto:

MAGISKE KRAFT

Les gjerne nyhetssakene på vår nettside: www.
friluftsliv.no

Ansvarlig redaktør
Bjørn Andreas Esaissen
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Hvor:

EN VAKKER MORGEN I
CAMP 3, BROAD PEAK
(8047 MOH.) I PAKISTAN.
K2 I BAKGRUNNEN. TELTET
STO SKRÅTT PÅ EN ALTFOR
LITEN HYLLE, OG INGEN
VILLE LIGGE YTTERST.
ALEKSANDER FIKK DEN
YTTERSTE PLASSEN OG VAR
GLAD DA NATTA ENDELIG
VAR OVER.

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

KJØPT MAGASINET I
LØSSALG?
Da har du en
tidsbegrenset tilgang
til www.friluftsliv.no til
neste nummer er i salg.
For denne utgave er
koden “0912” Gå til
www.friluftsliv.no/fkode/
for å løse inn koden,
og logge deg inn. Du
har tilgang til søkbare
artikler fom nr 1-2018.
God fornøyelse!
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I denne sommerutgaven av magasinet Friluftsliv
har vi satt fokus på fjellturer i Norge. Vi har
fem reportasjer om fotturer: Hardangervidda,
Jotunheimen, Trollheimen, Lyngsalpene og Grense
Jakobselv.
I naturfolks kulturer opp gjennom tidene og til i
dag, har fjellene ofte en form for åndelig og religiøs
betydning. Uavhengig av hvor på jordkloden
fjellene befinner seg. Enkelte fjell betraktes som
hellige. Det gir en antydning om at fjell betyr
noe langt mer enn bare å være av gråstein. Hva er
fjellenes magi, har det alltid vært slik, og hva betyr
det i dag?
Hva om vi tenker oss tilbake i tid, til
steinaldermannen som kom rekende oppover
kysten da isen trakk seg tilbake for vel titusen år
siden. Ville han klyve til toppen av fjellene, blott
til lyst for å bivåne en vakker solnedgang? Om det
kan vi bare gjette. Trolig forbandt steinalderfolket
fjellene med farer og trollskap, et syn som varte til
langt utpå 1800-tallet.
Hva som er fjellenes magi kan være vanskelig å
definere. Det som er sikkert er at folk gjennom alle
tider har hentet positiv kraft og inspirasjon til sine
liv fra naturen. I våre dager er det viktigere enn
noen gang, der mange sliter seg ut av pandemi,
arbeid, plikter og krav.
Med utallige vitenskapelige undersøkelser som
grunnlag, kan det trygt hevdes at å ferdes i naturen
er noe av det beste vi kan gjøre mot oss selv. Det
er ikke nødvendig med lange og tunge turer. Det
er bedre å ta en rusletur i parken, enn ikke å gjøre
det. Å være ute i naturen, hvor det enn er eller på
hvilken måte, virker positivt på helsa. Det får være
«fjellenes magi» bra nok, for den enkelte av oss.
Sommerkonkurranse: På 5 steder inni denne
utgaven av magasinet har vi «gjemt» et lite symbol.
Det er et lite bilde av en sokk. Finner du disse 5
symbolene blir du med i trekningen av pakke med
tursokker fra Darn Tough til en verdi av kr 2000,-.
Kvalitetssokker med livstidsgaranti – klarer du å
bruke opp sokkene så får du rett og slett et nytt
par! 1. august trekker vi ut to vinnere. Les mer om
konkurransen på side 83.
Følg oss i sommer på Facebook: FRILUFTSLIV
– MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

PETTER NYQUIST

Trykksak
2041 0652

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

ABONNERE? SEND EN MAIL TIL:
ABO@FRILUFTSLIV.NO
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REST BET ER. PLAY BET ER.

For å nyte og yte best mulig på tur, må du lig e behagelig. Derfor kombinerer
Siden 1972
Therm-a-Rest de let este lig eunderlagene meSiden
d den beste varmeis1972
olasjonen har vi hjulpet
friluftsfolk
har vi hjulpet
og komforten – slik at du kan op leve naturen påå sit besove
ste. friluftsfolk
www.thermarest.no
bedre
Det Originale Liggeunderlaget

å sove bedre

Det Originale Liggeunderlaget

For å nyte og yte best mulig på tur, må du ligge behagelig. Derfor kombinerer
Therm-a-Rest de letteste liggeunderlagene med den beste varmeisolasjonen
og komforten – slik at du kan oppleve naturen på sitt beste.

For å nyte og yte best mulig på tur, må du ligge behagelig. Derfor kombinerer
Therm-a-Rest de letteste liggeunderlagene med den beste varmeisolasjonen
og komforten – slik at du kan oppleve naturen på sitt beste.

REST BETTER. PLAY BETTER.
www.thermarest.no

REST BETTER. PLAY BETTER.
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NYTT

Foto: Tom Kahler / Tentsile

FRILUFTSFOTO: STEINAR VÆGE

DRAMATISK REDUKSJON
I BESTANDEN AV VIPE
Tidligere var vipa en vanlig fugl i
jordbrukslandskapet i store deler av landet. Siden
1990-tallet har den vært utsatt for en dramatisk
bestandsreduksjon. Nå har vipa status som kritisk
truet (CR) på den norske rødlisten for arter.
Vipa kommer opprinnelig fra steppeområdene i
Sør-Russland og Sentral-Asia. I Norge hadde vipa
en kraftig ekspansjon både i antall og utbredelse
fram til 1970-tallet.
Bestanden er trolig redusert med omkring 90
prosent siden 1970-tallet. Dette gjør at vipa
nå har status som kritisk truet (CR) på den
norske rødlisten for arter. Intensivering av
jordbruksproduksjonen regnes som en viktig årsak
til vipas tilbakegang i Norge og ellers i Europa.

FOTO: STEINAR VÆGE

ØKENDE INTERESSE FOR SANKING
AV NYTTEVEKSTER
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)melder
om at stadig flere får øynene opp for naturen som
matfat. De siste par årene har NSNF hatt en årlig
medlemsvekst på over ti prosent.
De fleste medlemmene er godt voksne, men
forbundet registrerer en økende interesse fra alle
aldersgrupper. Det er også økende interesse fra de
store byene.
Forbundet oppfordrer alle til å lære seg noen enkle
arter å fylle salatbollen med, for eksempel geitrams
(bildet).
10

FOTO: STEINAR VÆGE

SKYTTELBUSS TIL SNØHEIM
VIDEREFØRES
Også denne sommeren går det i tidsrommet 24. juni
til 9. oktober skyttelbusser mellom Hjerkinhus og
Snøheim turisthytte på Dovrefjell. Det er ikke av og
påstigning underveis og sykkel kan ikke tas med.
Hund kan tas med mot ekstrabillett.
Sykling på Snøheimveien er kun tillatt i tiden 1- juni
til 15. juli av hensyn til villreinen.
Det er perkeringsmuligheter mot avgift ved
Hjerkinhus.
Plass på bussen må forhåndsbestilles: www.norway.no (fra Hjerkinnhus og ikke Hjerkinn). Billett for
hund betales med Vipps på bussen.
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Stingray er et komplett tretelt for
tre personer. Teltet har fastmontert
myggnett, inngang gjennom morsom
luke i gulv eller dører på sidene. Leveres
med regnduk som du drar over om det
kommer en skur. Dette vår bestselger
og det første treteltet Tentsile laget.
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Trillium er hengekøyeversjonen av treteltet over.
Finfint alene og morsomt
når du vil lage flere etasjer.

4060,–
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DELTA I VERDENS STØRSTE
FOTOKONKURRANSE
Med over 600 000 innsendte
bidrag i fjor er CEWE Photo Award
verdens største fotokonkurranse.
Nå går startskuddet for CEWE
Photo Award 2023.
I fjor var 16 norske fotografer på
plass på topp 1000-listen.
Konkurransen varer fra 16. mai
2022 til 31. mai 2023. De totalt 1000
vinnerne av konkurransen kan se
frem til premier verdt over 250 000
euro. I tillegg donerer CEWE 10 øre
for hvert innsendt bilde til et av SOS
Barnebyers utdanningsprosjekter.
Mer info: https://contest.cewe.no/
cewephotoaward-2023/no_no/
FOTO: STEINAR VÆGE
FOTO: WILLY MERKESNES

MANGE HAR TENT BÅL
Mange var aktive ute denne vinteren En fersk undersøkelse
gjennomført av Ipsos viser at over halvparten av
befolkningen har tent bål.
Fotturer i naturen er den mest populære friluftsaktiviteten
året rundt og det gjaldt også i vinter. Men nær halvparten
har også vært ute på minst en langrennstur, og det er
økning i forhold til de siste vintrene.
Isbading blir en mer og mer populær vinteraktivitet.
Undersøkelsen viser at mer enn hver tiende nordmann har
isbadet sist vinter. Det er den yngre delen av befolkningen
som har vært mest aktive her.
12

MILJØDIREKTORATET SATSER PÅ Å
TILRETTELEGGE FOR FRILUFTSLIV
Bare en av fem voksne nordmenn er nok aktiv til å
tilfredsstille helsemyndighetenes anbefaling på 2,5 time
fysisk aktivitet i uken. Erfaringene fra Miljødirektoratets
nærmiljøsatsing viser at tilrettelegging for friluftsliv i
nærmiljøet har mange positive effekter for både samfunnet
og enkeltmennesker.
Erfaringen fra nærmiljøsatsingen viser at stier/turveier og
sosiale møteplasser er de enkelttiltakene som har størst
effekt på friluftslivsbruken.
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Sommerferie pa

Storefjell gir deg muligheter du skal lete lenge etter andre steder.
Booking: 3207 8000 eller e-post: storefjell@storefjell.no
Onlinebooking på storefjell.no

Kjøpe fritidsleilighet?
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-10% rabatt ved 3-4 døgn
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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 Google Play eller App Store.
14
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

FRILUFT
v

SYKKELTUR I ØSTERDALEN S.16 | FOTTUR I JOTUNHEIMEN S.22 | FRILUFTSLIVPROFILEN S.28
FOTTUR MED FAMILIEN S.36 | FJELLTUR S.42 | FOTTUR LANGS GRENSA S.48 | FOTOGALLERIET S.54

NY SERIE
NORSKE
TURKART
Det svenske firmaet Calazo har i mer enn
ti år utviklet rundt 200 svært detaljerte kart
for svensk, dansk og finsk friluftsliv. Nå er
turen kommet til Norge.
Calazo lanserer 34 fjellkart i målestokk
1:25 000 og 1:50 000, basert på nye
laserskanninger og studier av flybilder og
satellittfoto. Kartene tar for seg noen av de
bratteste områdene i Norge; Eikesdalen,
Isfjorden, Eresfjord, Innerdalen, Tafjordfjella,
Lyngen, m.m.
Calazo har lagt ned mye arbeid både med
å korrigere stier som manglet i de offisielle
databasene, men også finne og tegne inn stier
som tidligere ikke har vært på norske kart. De
har for eksempel identifisert og lagt til over 200
kilometer stier bare på kartet over Jotunheimen.
På grunnlag av den nye flyskanningen framtrer
naturdetaljer, bratt terreng, breer og elver på
en ny måte. Skygge er også lagt, på for å få
fram kupert terreng på en mer naturlig måte.
Kartenes detaljnivå gjør dem særlig aktuelle for
alle som forlater de oppmerkede stiene for å
utforske fjellet på egen hånd.
Mer info: calazo.no
3 - 2022 FRILUFTSLIV
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FRILUFT SYKKELTUR

SETERVOLLER: Selv om det finnes både kultur og
seterhistorie langs ruta, er det først og fremst den
vekslende naturen, stillheten, blomsterprakten langs
veikanten og de duse fjellfargene som gjør inntrykk.

16
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SYKKELTUR FRILUFT

RØROS

ALVDAL

INDREFILETEN
I ØSTERDALEN
– SETERVEIEN FRA
RØROS TIL ALVDAL
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Ta to deler tradisjonsrikt
kulturlandskap, tre deler
strøkne grusveier og en
del seige stigninger. Tilsett
susende utforkjøringer og
lengre innslag med sti og
kjerrevei. Krydre med masse
blomster, sau i veibanen og la
det putre i tre dager. Da har
du oppskriften på Seterveien,
en nyskiltet sykkel-langrute
gjennom Nord-Østerdalen.
3 - 2022 FRILUFTSLIV
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FRILUFT SYKKELTUR

3

1

2

ØYVIND WOLD
Artikkelforfatter Øyvind Wold er en
friluftsskribent og fotograf basert i
Oslo. Særlig interesse for tursykling
og stisykling, også jobbet en del med
utstyrstester. Skrevet ni turbøker,
den siste er «35 sykkelturer i
verdens beste skiterreng Hafjell –
Øyerfjellet – Nordseter», utgitt av
Øyer Turskiløyper i 2019.
18
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SYKKELTUR FRILUFT

1. UTSIKT: Seterveien er en
sykkelopplevelse i et frodig
og svært vakkert fjellterreng,
på veier som er nesten helt
bilfrie.
2. PAUSE: Man sykler langs
bekker, elver og stryk, forbi
stilleflytende loner og diverse
skogstjern. Det er mange
fine rasteplasser underveis.
3. KLOPPER: Har du
oppakning på sykkelen må
du regne med å trille noen
strekk. Stiene har enkelte
klopper, andre steder kan
det være noe myrete og
gjørmete.

På tredje dag av turen våkner jeg opp ved Kroktjønnan i
Folldal, noen pussige små innsjøer laget av dødisgroper
etter siste istid. Jeg har syklet tolv mil i et særs attraktivt
fjellterreng, uten nå møte noen andre tursyklister. Jeg
spekulerer på årsaken til hvorfor. Kan det være fravær
av to-tusenmeters-topper, fancy hoteller, rikskjente
attraksjoner og instagram hotspots? Årsaken er nok
et annet sted; at denne ruta er utenom allfarvei, og
dessuten skiltet som sykkelrute bare helt nylig.
ØSTERDALENS GROMSIDE
Du har sikkert hørt om Rallarveien langs Bergenbanen,
Mjølkevegen gjennom Valdres og kanskje Villmarksruta
gjennom Finnskogen. Nå har det kommet et nytt
tilbud for tursyklister og bikepackere; Seterveien. Den
går på vestsiden av Østerdalen fra Røros til Alvdal via
Dalsbygda, Vingelen, Magnilla, Savalen, Folldal og
Haustsjøen, og ble offisielt åpnet sommeren 2021.
Ruta som helhet er ganske kupert, og avhengig av form,
ambisjoner og oppakning vil syklister i normalt god
form antakeligvis bruke tre til fire dager på turen.
Den tynt befolkede Nord-Østerdalen kan ikke sies
å være en særlig kjent sykkeldestinasjon. Riksveien
gjennom dalen er tungt trafikkert og lite aktuell å
sykle. Alternative sideveier er til dels bortgjemt og ikke
sammenhengende eller skiltet. Seterveien åpner opp
denne delen av Østerdalen med et interessant grep;
ved å bruke partier med sti og kjerrevei som knytter
sammen flere seterveier og blindveier, er det blitt til en
sammenhengende rute.

SETERVEIEN
Distanse: 		
156 km
Samlet stigning:
2950 høydemeter
Høyeste punkt:
1030 moh. v/Reinslia, vest for Haustsjøen
Underlag: 		
ca. 20 % asfalt, 65 % grus, 13 % kjerrevei,
			
2 % sti
Vanskelighetsgrad:
stor variasjon, men sett under ett middels
			krevende
Sykkelsesong: 		
ca. 15. juni – 1. oktober
Rute og høydeprofil: ridewithgps.com/routes/33633390
Aktuelle nettsteder:
seterveien.no, roros.no, vingelen.no,
			visit-folldal.no, opplevalvdal.no

Resultatet er blitt en sykkelopplevelse i et frodig og
svært vakkert fjellterreng, på veier som er nesten helt
bilfrie. Ruta går for det meste utenom allfarvei, men
passerer også grender med aktiv gårdsdrift, lokalmatprodusenter og enkelte overnattingssteder. Hva mer kan
en norsk tursyklist egentlig be om?
Selv om det finnes både kultur og seterhistorie
langs ruta, er det først og fremst den vekslende
naturen, stillheten, blomsterprakten langs veikanten
og de duse fjellfargene som gjør inntrykk. Her er det
kyr og sauer langs veien og diverse solsvidde gamle
laftahus på fargesprakende setervoller. Men også flotte
utsiktspunkter, trolsk gammelskog, store myrer, flate
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SERVICETILBUD
Overnatting finnes langs ruta følgende steder, med avstand fra
Røros i parentes:
Røros hotell, Bergstaden hotell
Vingelsgaard gjestgiveri (45 km)
Savalen fjellhotell (94 km, to km avstikker fra hovedruta)
Kvebergsøya gård, Folldal (126 km, en km avstikker fra
hovedruta)
Steien hotel, Alvdal (156 km).
Matbutikker finnes i Vingelen og ved Grimsbu.
Kafe finnes i Vingelen og Grimsbu. Rørosguide har også noen
sykler til utleie.
Sportsbutikker: Sport1 Røros, Røros sport, Sport1 Tynset
(avstikker), Folldal Sport (avstikker).
furumoer og ruvende fjell. Man sykler langs bekker,
elver og stryk, forbi stilleflytende loner og diverse
skogstjern. Liker du å sove ute, er det mange steder ved
ruta du finner gode teltplasser. Her er noen tips og fakta
for deg som har lyst til å prøve Seterveien.
UTFORDRINGER
Med nesten tre tusen høydemeter totalt, er turen i
utgangspunktet mest aktuell for de sykkelvante. Du vil
møte mange, og til dels ganske bratte, stigninger. De
mest merkbare motbakkene er fra Vingelen opp mot
Skardstjønna og Langsætran (ca. 350 hm.), bakken
etter å ha krysset elva Folla i Folldalen (200 hm.) og
den lengste, de seks kilometerne fra Kroktjønna på
Grimsmoen opp til Reinsli i Haustdalen (380 hm.).
Med dette i bakholdet er det klar fordel å ha fokus på
lav vekt på oppakningen.
Det er flere lengre strekninger langs kjerreveier, dekket
her varierer mellom gress, leire, jord, lav, lyng eller
mose. Dette er veier som senker farten, men absolutt
krydrer sykkelopplevelsen, og var for undertegnede
høydepunktene langs Seterveien.
Ved Kroktjønnan, etter 70 km, krysser man elva
Magnilla på en smal gangbru og får litt over en kilometer
på til dels veldig smal sti gjennom tett bjørkeskog. Har
du oppakning på sykkelen må du regne med å trille
20

noen strekk her. Stiene har enkelte klopper, andre steder
kan det være noe myrete og gjørmete.
Det ligger ellers i navnet Seterveien at man må regne
med å treffe en god del sau, ved, eller på veien. Det kan
ligge å slumre en hel saueflokk i veien rundt neste sving,
så pass på farten i nedoverbakkene.
GOD SKILTING
For mange er skiltingen en viktig del av en sykkelrute,
og den gjennomgående gode skiltingen er en av flere
ting som trekker opp helhetsinntrykket på Seterveien.
Traseen går gjennom mange kryss og skifter retning,
veistandard og underlag en rekke ganger. Det kunne
vært en invitasjon til å sykle seg vill, i områder det er få
eller ingen å spørre om veien. Men det er gjort en stor
jobb med å sette opp et hundretalls skilt, dels med bare
Setervei-symbolet og piler, dels også med stedsnavn og
distanser. Følger man litt med, er det nesten umulig å
sykle feil, selv om man ikke er kjent i området.
LETTE STREKK
Selv om ruta som helhet må kalles kupert, er det også flere
strekk som er overraskende flate og lette. Et eksempel
er veien mellom Engelvollen vest for Dalsbygda og
vestover til Vingelen. Her det 17 kilometer nesten helt
uten motbakker. Fra Rykroken, på sørsiden av Folla,
bort til Kvebergsøya, er det en mil på nesten helt flat
grusmorene. Og fra Haustdalen til Alvdal får man en
hel mil med nedoverbakke. På sykkel vil man også glede
seg over flere partier med supersmooth grusvei, her
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triller man minst like godt som på vanlig asfalt.
UTSTYRSTIPS
En vanlig terrengsykkel, eller en hybridsykkel/
gravelsykkel med lavknastdekk med 40 – 50 mm
bredde, vil være et godt utgangspunkt for å sykle
Seterveien. En støtdemper er ikke nødvendig, men vil
gi litt ekstra komfort på kjerreveiene og stiene. El-sykkel
kan også være aktuelt, og vil være særlig handy for dem
som har med en del bagasje, men kan samtidig bli litt
tungt å bale med på stipartiet.
Det kan godt tenkes du ønsker å trille sykkelen i noen
av de bratteste og lengste motbakkene, og på deler av
stien. Som fottøy anbefales vanntette tursko eller lette
turstøvler.
Det er relativt langt mellom steder man kan få kjøpt
mat, så det skader ikke å ha med en del ekstra kalorier i
sekken/ bagasjen.
Drikkevann er ikke noe problem, man krysser en
rekke bekker og elver underveis.
KART
Det er ikke laget eget fysisk kart for Seterveien, men
turkartet Forollhogna i målestokk 100 000 dekker
traseen fra Røros i nord til Savalen i sør. I den mer
detaljerte landsdekkende Norge-serien i målestokk 1:50
000, er det kartene Forollhogna og Folldal som er de
mest aktuelle.
Takk til Roar Aksdal, for guiding, historiefortelling og
godt selskap, langs første del av turen.

ANNONSER

ETAPPER OG STIGNINGER
Følger man ruta og bruker de nevnte overnattingsstedene, får
man følgende lengde og samlet stigning på dagsetappene:
Røros – Vingelsgaard:

45 km, 710 hm

Vingelsgaard – Savalen:

48 km, 860 hm

Savalen – Kvebergsøya:

34 km, 700 hm

Kvebergsøya – Steien hotel:

29 km, 650 hm

1. FURUSKOG: Seterveien
går gjennom terreng med
furuskog og morenerygger
ved rørostraktene.
2. FINE TELTPLASSER:
Seterveien går på vestsiden
av Østerdalen fra Røros
til Alvdal via Dalsbygda,
Vingelen, Magnilla, Savalen,
Folldal og Haustsjøen, og
ble offisielt åpnet sommeren
2021.
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GJENDEVATNET: Den ca.
ti kilometer lange stien går
langs bredden av Gjende.
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FOTTUR
LANGS
GJENDE
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

De fleste som tar båten fra Gjendesheim til
Memurubu skal gå over Besseggen. Hvorfor
ikke gå stien langs Gjende i stedet?
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Det er flere grunner for at den ti kilometer lange
stien som strekker seg mellom Memurubu og
Gjendesheim kan være et bedre alternativ enn
Besseggen for mange. Ofte er det slik i et turfølge
at ambisjonene er forskjellige. Det kan dreie seg
om fysiske forutsetninger, men også om at mange
er ubekvem med å gå i bratt terreng. Der noen vil
ha spenning og utfordringer, vil andre bare nyte å
være på tur på enkelt vis. Da kan vi foreslå dette
alternativet: Etter en felles båttur fra Gjendesheim
til Memurubu kan noen returnere over Besseggen,
mens andre går stien langs Gjende tilbake til
Gjendesheim. Slik kan alle få en fin dag på fjellet.
TEMPERATUREN PASSERTE 25 GRADER
«Innunder fjellveggen nedenfor Besseggen
er temperaturen tropisk», stod det å lese i en
informasjon fra DNT om området. Det er litt av
24

en overdrivelse, Gjende ligger tross alt på knappe
tusen meter over havet, tenkte jeg. Spesielt fordi jeg
husket julidagene et tidligere år, da nysnøen dekket
de grønne liene langs vannet. Men der tok jeg
skammelig feil. Sommeren 2018 var jeg i området
og gikk blant annet stien mellom Memurubu og
Gjendesheim. På turisthytta passerte temperaturen
25 grader, og det var nok noen grader varmere i
lia langs vannet. Med stikkende sol og uten et
vindpust, nærmet det seg tropiske tilstander. Noen
i turfølget mitt ble svimle og følte seg uvel, slik at
vi måtte dyppe skjortene i vannet for å kjøle oss
ned. Dette været varte faktisk i flere dager, men må
vel betegnes som unntak.
FOR DET MESTE LANGS BREDDEN
Strekningen mellom de to turistforeningshyttene
går langs merket sti. Merkingen er for så vidt
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unødvendig, for terrenget er så ulendt at det
egentlig ikke finnes noe alternativ. For det meste
går stien langs bredden, men unntaksvis løfter den
seg ca. 50 høydemeter oppover i terrenget på to
plasser; etter ca. 1 km og ca. 4 km fra Memurubu.
Her er det ganske bratt, og også såpass utsatt at
det er greit å være «stødig på foten». Det kan fort
bli alvorlig å falle utfor her. Et sva helt nede ved
vannkanten ca. midtveis hvor det er noen meter
kjetting som sikring, kan en også være forberedt
på.
ET UVANLIG GODT KLIMA
Om det ikke er tropiske tilstander hele sommeren
igjennom, så er klimaet uvanlig godt til å være
så høyt til fjells. Derfor er det et svært rikt
naturmangfold på denne strekningen. Av fugler
kan vi spesielt nevne blåstrupen som underholder

1. FOTTUR: Langs Gjende er det et
usedvanlig godt klima til å være så høyt
til fjells.
2. VAKKER: Blåstrupen underholder
med vakker sang langs stien.
3. IDASBLÅVINGE: På solrike dager
er det veldig mange sommerfugler på
vingene, som for eksempel idasblåvinge.
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med sin vakre sang og fargerike drakt. Floraen er
rik og byr på flere arter orkideer, som for eksempel
brudespore. Sommerfugler er det en hel armada
av på solrike dager. Av blåvingene kan vi nevne
tiriltunge- og idasblåvinge. En av Norges mest
sjeldne sommerfugler holder også til her, nemlig
en egen art av apollosommerfugl. Den er så sjelden
at den er fredet etter internasjonal lov.
EN LITEN ADVARSEL
Det kan være lett å undervurdere graden av
vanskelighet for denne turen. Derfor kan det
være på sin plass med en aldri så liten advarsel.
Verten på Gjendesheim forteller at det av og til
kommer frustrerte turister som synes å ha vært
uforberedt på det kuperte terrenget langs stien.
Dessuten mener jeg at den i flere beskrivelser blir
framstilt som for enkel og med for kort tidsbruk.
De fleste bør beregne minst fire effektive timer på
strekningen. Så kan jeg tilføye at en noenlunde
fjellvant seniorgruppe måtte bruke syv timer på
turen.

26
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1. JOTUNHEIMEN: For mange vil turen
mellom Memurubu og Gjendesheim
være et bedre alternativ enn Besseggen.
2. SOMMERVARME: Det gode klimaet
gir gode vilkår for mange forskjellige
blomster, som for eksempel geitrams.
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FRILUFTSLIVPROFILEN:

ALEKSANDER GAMME
TEKST: BJØRN A. ESAISSEN OG ALEKSANDER GAMME
FOTO: PRIVAT

Kort fortalt så er Aleksander Gamme en humoristisk eventyrer,
ekspedisjonsfarer, foredragsholder, TV-programleder, turguide,
forfatter, bedriftseier, friluftsmann og pappa.

28
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Aleksander Gamme (45) er bosatt på
Skullerud i Oslo. Han er en rikskjendis
innen friluftslivmiljøet og har vært på
oppsiktsvekkende turer rundt omkring i
verden.
– Hva er ditt favorittområde i Norge, og
hvorfor?
– Jeg har alltid tenkt sånn at jeg er langreist
inntil jeg blir mer bundet av familie og
jobb. Så det er mye igjen å oppdage på det
kortreiste, blant annet drømmer jeg om
Helgelandskysten. Vi kommer ikke utenom
fjell, selv om det er variasjonen som trekker.
Joda, Romsdalen, Lofoten, Jotunheimen og
Sunnmøre er jo på en måte uslåelige. Men jeg
digger også å suse rundt i bobil med ungene
og styre etter både gode venner og kule
lekeplasser, forteller Gamme.
– Hva er din friluftsliv-favoritt-aktivitet,
og hvorfor?
– Jeg er veldig aktivitetsorientert på mine
turer, kanskje litt i overkant til tider. Og
klatring i alle former og fasonger ser ut til å
bli en livsvarig følgesvenn. Ingenting er bedre
enn fine rygger og traverser, gjerne luftige og
spennende med fast fjell og bratte opptak. Det
er en god kombinasjon av fysisk slit, spenning
og mestring. Og ikke minst frihetsfølelsen.
Etter jeg ble en familiemann så er jo
turene blitt av kortere varighet. Packrafter
blir nok med på mange turer fremover, det
er et genialt fremkomstmiddel som åpner
for helt nye turer. Petter «Uteligger» Nyquist
og jeg rydder plass til en uke hvert år for en
morotur, og da tar det jo av og til litt av. Vi
har padlet Mjøsa i to badekar, seilt gjennom
Nordmarka på en enhjørning og syklet «den
store styrkeprøven» på velosipeder. At vi ikke

brakk noe som helst på de 54 milene på de
doningene uten bremser – det var et under.
Men vi fikk solid juling kan du si.
Det er viktig å huske på at det Arne Næss
Sr, i en alder av 96 år, sa til oss alle – vi må
aldri slutte å leke!
– Kan du fortelle om noen spesielle
hendelser du har opplevd på tur? Kanskje
de skumleste og farligste?
– Jeg er glad i kontrastene. Og så er det moro
å være litt spontan. Det er en kombinasjon
som ofte resulterer i litt uventede situasjoner.
På lengre turer er jeg ganske analytisk i
forhold til vurderinger og risikoanalyse, men
jeg tar meg stadig i litt overilte vurderinger på
de enkle turene.
I 2006 gjenskapte vi birkebeinerferden over
fjellet med å følge den originale ruten i så
autentisk utstyr som vi klarte. Vi lagde klær
av nålebinding, smidde våpen og fikk laget ski
etter Vossaskavl-funnet osv. Det var heldigvis
finvær over fjellet, men det var grisekaldt. Vi

1. ANTARKTIS: Toppen av
Ulvetanna (2931 moh.) i
Dronning Maud Land. En
ekspedisjon med store
kontraster og utfordringer,
oppsummerer Gamme. De
første, norske basehoppene i
Antarktis ble gjennomført på
denne turen.
Foto: Kjersti Eide
2. PINSJ: Nå har Aleksander
etablert deling- og
gjenbruksplattformen Pinsj.
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hadde ikke noe drikke, fordi termosen var
ikke oppfunnet på den tiden, og den andre
natten var vi fanget i et juv på vei ned mot
Koppang. Det var bekmørkt, vi hadde ikke
lys og skoene av kaninskinn begynte å gå i
sømmene. Det så mørkt ut en stund, og vi
måtte ta noen reale sjanser før vi kom oss ut.
Når sant skal sies så har det vært mye
sommerfugler og nerver til tider. Aller verst
tror jeg at det var på toppen av Ulvetanna i

1. 2270 KM: Antarktis er
kjent som et kaldt og forblåst
kontinent, men av og til er
skidagen bare helt perfekt.
Aleksander gikk 2270 km på
87 dager, frem og tilbake til
sydpolen, i 2011.
2. FILOSOFEN: Spinoza var
en favoritt for Arne Næss
Sr. Akkurat hvilken filosof
Aleksander leser her under en
vinterbestigning i Trollveggen,
er ikke godt å si, men han har
definitivt behov for å ha kontroll
på tankene.

30

Dronning Maud Land. Jeg glemmer aldri et
værvarsel jeg fikk fra den russiske basen, et
fullstendig væromslag ventet om 36 timer.
Vi fikk beskjed om å forberede campen for
storm. Og vi måtte opp på toppen for å
hente ned tau for å komme ned i en utrolig
krevende logistikkoperasjon. Når du henger
i veggen er du ekstremt eksponert, men vi
måtte ned, vi begynte å gå tom for mat og
bensin. Jeg hadde lenge fryktet at vi hadde
tatt oss vann over hodet, og at nå hadde vi
hodet på blokka. Jeg fryktet virkelig at jeg
hadde rigget oss til for en katastrofe. Men
alle seks var nede fra veggen etter 40 timer
uten søvn. Og stormen – den traff en time
lenger nord. Heldigvis.
I nyere tid så var det fantastisk å få lov til å
reise opp til polhavet med båten «Lance» og
få gå Børge Ousland og Mike Horn i møte.
Det ble mer dramatisk enn vi håpet på.
Hele verden fulgte med, og vi virret rundt i
bekmørket i noen seriøse sprekkeområder
med åpent vann og bjørnespor på alle kanter.
Bengt Rotmo og jeg kjente jo litt på presset,
det hadde jo vært litt komisk om vi hadde
surret det til for oss alle. Og da det til slutt var
bare en enorm råk som skilte oss, så falt Mike
i vannet. Og så var det til slutt en fantastisk
opplevelse å endelig møtes der ute. Det var et
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ALEKSANDER GAMME
EGNE EVENTYR
• Arktis 2020 – ombord i «Lance» med å gå Børge Ousland og Mike Horn i møte
• Den store styrkeprøven – Trondheim Oslo på velosiped.
• Tubtanic -Mjøsa på Langs (iallfall til Toten) i badekar, 2016
• ”Oppdrag Nansen” – NRK Super 2014/15, programleder
• SkyTiki – Heliumballongseilas til 11000 fot, 2014
• ”Prosjekt Dronning Maud Land” – NRK –serie, programleder, 2014
• ”Drømmeturen” – NRK-serie, 2 sesonger, programleder, 2013 – 2014.
• Trollveggen – Suser Gjennom Harryland (6, A3, 18 taulengder) 2013
• Verdens lengste skitur –87 dager, 2275 km, Antarktis 2011/12 (solo)
• Las Vegas på langs, 16 d, Dagbladet TV – serie, 2011.
• Aconcagua (6962 m), guide, 2010
• Broad Peak 2010 (til 7700 m)
• Trans-Sahara 2010 – Verdens første på tandemsykkel gjennom Sahara.
• Kilimanjaro x 2 (guide) 2008, 2009
• Elbrus (guide), 2009
• Grønlandskryssing (guide) 2009, 2010, 2011
• Mt Everest, 2007
• Safariguideutdanning Sør-Afrika, 2007
• Shishapangma (til 7500 moh), 2006
• Rekonstruksjon Birkebeiner anno 1206, 2006
• Sverige, Finland på tvers (30 d, solo ski), 2005
• Mt Damavand 2004
• Mt Kenya 2004
• Pik Kommunizma (til 7000 moh), 2003
• Nord-Norge på langs (50 d, solo ski), 2003
• Reportasjeoppdrag til bla Iran, Kroatia, Kenya, Peru,
• Kirgisistan, Uganda, Etiopia, Rwanda, Kongo, Borneo,
• Gambia, Sumatra, Borneo, Sør-Afrika m.fler
ANNET:
• 300+ foredrag innen selvledelse, mål, motivasjon.
• Forfatter av ”Ekspedisjonsboka” nov 2011, (Årets Fjellbok 2012), «12 Eventyr og
et Spøkelse» 2014, «12 Eventyr og et badekar» 2016. Medforfatter til fire andre
turbøker.
• Fallskjerm/base, 4000 hopp, verdensrekord, 6 NM-gull, Nordisk mester,
• landslag, AFF-instruktør
• Masteroppgave i kommunikasjonsteknologi
• Prestasjonscoach
• Safariguide FGASA 1, Sør-Afrika.
• European Stunt School, København
• Eget firma Gamme Expeditions AS. Medeier i Chillout AS, Sensum Experience
AS.

Deni
m
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følelsesladd øyeblikk av de sjeldne, med godt
voksne mannfolk som hulket av gjensynstårer
ute i isen. Det kommer aldri noen av oss til å
glemme.
Av alle reiser og eventyr, så kan du aldri
gjenskape den første. Og min første langtur
med ski og pulk, 50 dager fra Kirkenes til
Bardu, er ofte den turen jeg trekker frem som
har betydd mest for meg. Det er utrolig hvor
mye erfaring en kan høste på syv uker på tur,
for det meste alene. Da var det på en måte
aldri en vei tilbake!
– Du sier du ikke kaller deg noen
”villmarking”, og at du ikke har noe
spesielt forhold til jakt og fiske. Kan du
utdype dette?
– Jeg tok jegerprøven da jeg var 15 år
og raste mye rundt på sykkel og moped på
fisketurer. Lykken var en feit gjedde i Mjøsa!
Har også vært med på noe jakt her og der,
men det eneste jeg har skutt er vel en fasan
med pil og bue i hagen til naboen en gang
på barneskolen. I senere tid så har fokuset
vært på arktiske eventyr, høye fjell og mer
eksotiske reiser. Jeg har aldri funnet meg
helt til ro med kaffekjelen og bålet, har for
mye lopper i blodet til det. Dessuten er jeg
skikkelig dårlig på mye villmarkskunnskap,
og synes derfor det er en solid fornærmelse til
villmarksfolket når folk kommer i skade for å
kalle meg en villmarking, humrer han.

– I dette sommernummeret har vi satt fokus
på fjellturer i Norge. Har du noen gode
tips til leserne om hva som er det viktigste
utstyret man bør ha på lange fotturer om
sommeren på fjellet?
– Det blir stadig mer fokus på vekt og
lett utstyr i dag, og det er fristende å pakke
for lett og tilfeldig for fjellturene, selv på
sommeren. En vindsekk og førstehjelpssett
bør alltid være med, uansett. Resten blir
veldig turspesifikt. Husk at områder med
dårlig dekning spiser batteriene på mobilen

1. BADEKAR: Mjøsa på Langs
i badekar var et optimistisk
prosjekt på alle måter. Gamme
og Nyquist tilbrakte fire, regnfulle
døgn i fartøyet som fikk navnet
Tubtanic.
Foto: Thomas Løberg
2. ØRKEN: Las Vegas på langs
med pulk, med turmakker Petter
Nyquist. Aleksander erkjenner
at det var optimistisk å starte
langt ute i Nevadaørkenen, i juli
måned.
3. EKSPEDISJON: Aleksander
er kjent som en allsidig
ekspedisjonsfarer med glimt i
øyet.
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raskere enn hjemme, så en liten powerbank
er også viktig sikkerhetsutstyr. Det er nok
mange som himler med øya og vil minne meg
på at det er kart og kompass som gjelder. Men
mobiltelefonen er genial til å navigere med,
selv uten dekning, så lenge du har lastet ned
kartet på forhånd. Og skjer det et uhell, så
er det en stor tabbe å gå tom for strøm, sier
Gamme.
– Kan du redegjøre om ditt nye prosjekt
Pinsj? Hvor kom ideen fra?
– Etter mange år i bransjen har jeg i flere
omganger vært veldig nære på å starte en
ny utstyrsmerkevare. Men så har det skurret
stadig mer, å hive seg på den bølgen. Trenger
verden egentlig det? Enda mer forbruk,
reklame og kjøp-kjøp-kjøp?
Denne problemstillingen resulterte i at jeg
syntes det var mer nyttig å bygge opp Pinsj –
en grønn, digital plattform for gjenbruk og
deling av sport- og friluftsutstyr. Av og for
turfolket.
Dette vil forhåpentligvis gi oss –
forbrukerne – en enklere vei og en mer
tilrettelagt plattform for å ta bærekraftige
valg, i stedet for å bare kjøpe nytt. Hyggelige
bieffekter er jo at du kan tjene penger på å
leie ut ditt utstyr, og du kan spare penger ved
å leie andres utstyr – og at terskelen for nye
aktiviteter senkes.
Etter å ha utfordret samarbeidspartnere og
34

bransjen i større grad på sirkularitet, gjenbruk,
utleie og bærekraft – så konkluderte jeg med
at det er mye prat og diskusjon, men altfor
lite kraft bak handlingene.
Vi er i en klimakrise, og vi er i en
naturkrise. Alle kan ikke eie alt. Mange av oss
har jo boden full av utstyr vi sjelden eller aldri
bruker. Vi må forbruke mindre, ta bedre vare
på og reparere mer.
På Pinsj finner du altså både utleie og
bruktsalg. Dette er et idealistisk konsept som
skal eies av friluftsfolket selv, ikke av noen
som skal tjene penger på brukerdataene. Og
vi er allerede over 300 eiere, og mange hundre
brukere, så det er en god start.
Vi ønsker også å rette fokus mot det
redaksjonelle, å løfte frem bærekraftsnyheter i
sport og frilufts-bransjen – å gi de som satser i
riktig retning et klapp på skuldra, og utfordre
de andre til å følge etter. Det er langt fra
noe fasit på bærekraft og gode tiltak i denne
bransjen, men noen prøver defintivt hardere
enn andre, sier Gamme.

BIRKEBEINER: Den
originale birkebeinerferden
gikk fra Lillehammer og til
et sted sør for Koppang,
mener Aleksander. I 2006
rekonstruerte de skituren på
ca. 75 kilometer med kun
tidsriktig utstyr.

– Har du nye turplaner på gang?
– Jeg kan nevne noe om en jungeltur til
New Guinea til høsten kanskje. Ellers liker
jeg ikke så godt å prate om turer som ikke
har skjedd ennå. Og nå har vi utsatt den to
ganger pga. corona også…vi får se, avslutter
Aleksander Gamme.
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ANNONSER

Eventyr
finnes overalt.

Hilleberg.

NATURAL STRIDE SYSTEM

Ståle Johan Aklestad/treogtind.no

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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UTSIKT: Besso er bygd i 1934, men
er planlagt oppusset i løpet av 2022.

HARDANGERVIDDA
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VIDSYN PÅ VIDDA
TEKST OG FOTO: JAN OLE MIKALSEN

Det er kanskje en klisjé, men Hardangervidda er et
tureldorado. Vi har valgt å gå vidda på langs.
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Morgentåken ligger tett over Dyranut, 1230
meter over havet. Midt på Hardangerviddas
nordlige del, like ved riksvei 7, er det så vidt
vi skimter Turisthytta og Fjellstova fra lavvoen
vi har overnattet i. Vinden som slo godt mot
lavvoveggene gjennom natta har heldigvis roet
seg, men lett regn perforerer skylaget. – Skal vi
gå i dette været? undrer barna under frokosten
på Fjellstova. Humøret snur når den trivelige
betjeningen forteller at skydekket vil lette.
Dagen før reiste vi langt og lenge – og
kronglete. Fra Flekkerøy hvor vi bor til
Kristiansand, så med tog til Kongsberg, videre
med lokaltog til Hokksund, derfra med buss
til Hønefoss før vi tok Bergensbanen til Geilo,
hvor vi igjen satte oss på bussen og fikk oppleve
et landskap som skiftet karakter opp mot
Dyranut. Fire-fem meter høye brøytepinner sto
som soldater på geledd innover den golde vidda;
det kunne nesten se ut som om de passet på at
den majestetiske Hardangerjøkulen lå som den
skulle.
Lokalkjente skal man alltid høre på. Etter
tjue minutter innover stien mot Trondsbu slår
tåkelaget sprekker, og når vi raster like over brua
ved Nybu, har de lette regndråpene også sagt
takk for seg. Det regner ikke igjen før vi etter vel
elleve mil har overnattet på Haukeliseter og står
og venter på bussen til Kristiansand.
SIVILISASJONENS SISTE UTPOST
Strekningen mellom Dyranut og Trondsbu går
i lettgått terreng vest for elva Bjoreio. Når vi
kommer inn i Hardangervidda nasjonalpark, tar
stien mot Trondsbu av i sørøstlig retning. Fortsatt
har vi et stykke å gå rundt Trondsbuhølen, men
vi er på vidda og kan se langt. Ved nordenden
av Tinnhølen står bobilene tett i tett på
parkeringsplassen. De har kommet kjøreveien
inn fra Tråastøl, øst for Dyranut.
38

Trondsbu er nettopp åpnet for sesongen.
Men likevel får vi god middag, før vi trekker
over i stuen og finner fram kartbladet. Neste
etapper forberedes mens vi drikker kaffe og
utveksler erfaringer med andre gjester. De fleste
er vandrere som oss.
Trondsbu blir en slags sivilisasjonens siste
utpost. Vi ser noen fly på himmelhvelvingen
når vi neste morgen går i sørvestlig retning mot
Sandhaug. Ellers er vi forskånet for motorstøy.
Underveis stopper vi ved en elv og bader og
koker suppe og vann til kaffe og kakao. Det er
juli og fellesferie, men det er ikke mange som
passerer oss – der vi sitter i stikanten. Noen
langer ut med bestemte skritt og store sekker
og fiskestenger hektet på, de skal sannsynligvis
telte. Andre følger barnas takt, og går rolig forbi.
Vi ankommer Sandhaug sent om
ettermiddagen. Hyttekomplekset, som ligger
1252 moh., består av tre bygninger. Det første
vi ser, er fire gutter som sitter i bar overkropp
utenfor selvbetjeningshytta. – Ser ut som om de
koser seg i ettermiddagssola, sier Berit.
Sandhaug er et knutepunkt sentralt på vidda,
med stier i alle retninger: nordvestover mot
Hadlaskar, sørøstover mot Lågaros, Mårbu og
Mogen, og vestover mot Besso og Litlos. Det
merkes. Når middagsserveringen åpner klokken
atten, har det dannet seg kø – og i spisesalen er
støynivået forholdsvis høyt. Vi humrer litt for
oss selv. Are Kalvøs humoristiske beskrivelser av
middagsserveringer og matsaler i Hyttebok frå
helvete (2018) har åpenbart noe for seg, tenker
vi. Er det fjelluften som virker inn? I så fall er
ikke vandrerne på Sandhaug de første som lar seg
merke. Allerede i diktet «Paa vidderne» (1860)
skriver Henrik Ibsen om fjellets beroligende
virkning: «Mit lavlandsliv har jeg levet ut; / her
oppe på vidden er frihet og Gud; / der nede
famler de andre».
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1. FISKEPAUSE: Velfortjent
pause mens pappa prøver
fiskelykken. Mellom Litlos og
Hellevassbu.
2. OVERGANG: Solid
bru, fra Hellevassbu mot
Haukeliseter.
3. VANN: Drikkepause med
rent vann fra fjellbekken..
4. SKILT: Stier i alle retninger
fra Sandhaug – knutepunktet
på vidda.

Matsalens muntre stemning viser at Mester
Ibsens budskap er tidløst: kom deg opp på
fjellet, det kan åpne opp sinnet ditt og tilføre
deg nye perspektiver. Legene som i dag
foreskriver gåturer i friluft heller enn piller, må
sies å følge noenlunde samme sti.
OPP OG NED, NED OG OPP
Sandhaug til Besso er en kort strekning, i
enkelt terreng – over Holmsbustryken og
rundt nordenden av Nordmannslågen før
stien fortsetter vestover. Besso ligger 1245
moh., i åpent landskap ved sørenden av
Nordmannslågen. Det er tradisjonelt godt fiske
i innsjøen, men ørreten lar seg ikke lure.
Fra Besso mot Litlos er stien mer kupert. På
toppen av Bessebotnane er vi på 1350 meters
høyde, og vi fortsetter mot Bessevatnet (1303
moh.). Der har vi en timelang pause, hvor vi
spiser, fisker og slapper av. Videre innover ser vi
den karakteristiske Hårteigen badet i sol. Ned
mot Ambjørgsvatnet på 1269 meters høyde og
videre ned mot Litlos, som ligger i skrånende
terreng 1195 meter over havet, går det tyngre.
Etappen har vært lang, og vi er slitne når vi
kommer fram til Litlos. – Nå skal det smake
med en brus, roper Nora (14) og Jørgen (12)
nærmest i kor, før de hiver av seg sekkene og
løper i kiosken.
Stien mot Hellevassbu går rundt Litlosvannet
på nordsiden og fortsetter sørover langs vannet.
Vi stopper opp i godværet, og ser oss tilbake.
Litloshytta ligger som et funklende smykke i
skråningen på andre siden av vannet, med den
mektige Holken i bakgrunnen (1428 moh.).
Videre mot Belebotnen ved Kvennsjøen er
terrenget fint å gå i. Så bærer det oppover til vi
når 1400 meters høyde. Enkelte partier er bratte
og steinete, men de nyvunne høydemetrene
bidrar også til mobildekning. Vi unner oss en

4
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MATPAUSE: God pause
ved Bessevatnet.

aldri så liten surferunde på toppen. Så bærer
det slakt nedover gjennom Buadalen, til det
blir markert brattere. Vi ser Hellevassbu lenger
fram. Men det er en krevende nedstigning. Ved
nordenden av Øvre Hellevatnet (1162 moh.),
der stien mot Middalsbu tar av i vestlig retning,
kjenner vi det i lårmuskulaturen.
Hellevassbu (1195 moh.) er den eneste hytta
på denne ruten som ikke er betjent. Den er
også minst, med tjueseks sengeplasser. Under
middagsforberedelsene kommer vi i snakk med
en turvant mann, som lar seg imponere av at
barna våre er med på fjelltur – attpåtil med en
femtiliters sekk på ryggen. Skrytet gir oss liksom
litt rankere holdning.
LANDSKAPET SKIFTER HAM
Etter et kveldsbad i kaldt fjellvann, en god
natts søvn, frokost og nistesmurning, har vi
den lengste etappen foran oss: sørover mot
Haukeliseter, tjuetre lange kilometer, gradert
som «ekstra krevende» på ut.no. Og det stemmer
godt. Den siste etappen er både lang og hard,
men også vakker. I dalsøkket Dyredokk vandrer
vi gjennom «myrull med hvithetet fromhet»,
som det heter hos den kjente etterkrigslyrikeren
Harald Sverdrup. Det er som å gå på bomull, før
vi må klatre opp og gå over en snøfonn i skaret
under Årmoteggi. Kontrastene er store. Stor er
også Holmasjøen, som vi får en fantastisk utsikt
til fra 1400 meters høyde under Sandflofossen.
Det er et mektig vann, som det tar tid å gå rundt.
Stien går på vestsiden av vannet og på sommerbru
over elva til Øvre Poddevann, før den runder
sørenden. Der spiser vi Rett i koppen 1260
moh., og med ny energi forserer vi et steinete skar
og går slakt ned mot Mannevatn – som ligger et
par timers gange fra Haukeliseter. Nå er vi ute av
Hardangervidda nasjonalpark.

40

Landskapet har skiftet ham. Det er lenge
siden vi gikk i viddeterreng, nå er det mer likt
topografien vi kjenner fra Austheiene i Setesdalen
– kupert, med både mykt heieterreng, høye
topper og stupbratte fjellmassiver. Området
rundt Mannevatn (1240 moh.) preges geologisk
av millioner av år med tykke breer i bevegelse,
som har flyttet steinblokker i stort monn. Dette
er ifølge Per Roger Lauritzen og Leif Ryvardens
monumentale FjellNorge (bd. 1, 2001) en av
årsakene til at vidda har steile partier i vest og
slakere terreng i øst.
Videre fram mot Haukeliseter går det jevnt,
selv om det koster. Vi ser ingen andre før vi
er mellom lille og store Venaretjønn (1130
moh.). Et stykke foran oss går det noen som
etter sekkene å dømme må være dagsturister
fra Haukeliseter. De har slitt seg opp den bratte
stigningen fra Haukeliseter, den vi snart skal
ned. Tjuefem minutter senere skuer vi nedover
bratta. Dette bør gå greit. Vi har tross alt
erfaring med Dronningstien og Munketreppene
i Ullensvang. – Snart i mål, vi går, sier Nora til
Jørgen og setter av gårde.
GOD TUR!
Vi har gått på tur i noen få av de 8000
kvadratkilometerne
Hardangervidda
kan
by på (nasjonalparken alene består av 4272
kvadratkilometer). Et oversiktlig og tilgjengelig
stisystem, fine hytter og hyggelig betjening
har gitt oss en uforglemmelig turopplevelse.
Derfor kan vi også anbefale sommerruten
mellom Dyranut og Haukeliseter. Men husk det
Lauritzen og Ryvarden skriver innledningsvis i
kapitlet om vidda i FjellNorge: «Få steder i
norsk natur er det så langt til veggene og så høyt
under taket som på Hardangervidda.»
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Ull er best på tur!

•
•
•

Norskutviklet
Solgt og utviklet
sokker i 25 år
Kvalitetssokker

Kjøp gode sokker som ikke strammer
til tur og hverdag
Hiker/Merino Sport

Tynne ullsokker

• Tykkere sportssokk
• Frottert under foten
• 77% merinoull

• Vår bestselger i ull
• Tynn tursokk
• 60% merinoull

449,- 5 like par
2 like par

2 like par

219,-

Str. 33-35,36-39,40-44,45-48
Art. 114, sort

349,-

Str. 33-35,36-39,40-44,45-48
Art. 113, hvit, beige, grå, sort

Ull er best på tur

• Holder føttene varm selv om du blir svett/våt
• Ekstremt slitesterke
• Merinoull som ikke klør og tørker raskt
• Sitter godt på foten uten å skli ned

Biker
•
•
•
•
•

Ekstra tynn teknisk treningssokk
75% svalende Cool-Max
For friskere og tørrere føtter
Egner seg også som linersokk
Går halvhøyt på leggen

198,-

2 like par

Str. 33-35,36-39,40-44,45-48
Art. 134, sort

Gnagsårsokk
•
•
•
•
•

Passer de fleste sko og føtter
Med beskyttende gel
Forebygger og lindrer
Effektiv gnagsårbeskyttelse
Utviklet av fotterapeuter

239,-

pr par

Rød str. S (30-38)
Blå str. M (38-43)
Grå str. L (42-44)

Vi har også flere typer sokker, sko og undertøy
Små pakker leveres i postkassen

Bestill på ametrine.no eller ring 72 48 16 67
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PÅ LOFFEN
I NORD-TROMS
TEKST OG FOTO: GURO KREMPIG

Vi dro med klare mål – gå
i fjellene, bade og finne
fine teltplasser. En loffetur i
Nord-Troms gav oss det vi
ville ha – og mye mer!

SOMMER OG SNØ: På vei ned fra
Kjellvågtinden har vi panoramautsikt
over Lyngsalpene.
42
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Hverken jeg eller min barndomsvenninne,
Kesia, har vært på tur i Nord-Troms før. Det
er rart med det – noen områder kjører man
alltid forbi. Altfor mange ganger har jeg på
vei sørover E6 sett drømmende over mot den
majestetiske, alpine fjellrekken på andre siden
av Storfjorden. Nå kjører vi av ferja mens
Lyngsalpene bader i morgensolen. Det er en
fantastisk dag, og det føles som om fjellene
roper på oss. Denne gangen kjører vi ikke
forbi. Denne gangen skal fjellene utforskes!

som belønning. Med gjennomvåte panner
karrer vi oss oppover fjellsiden, til platået
der vannet skal ligge. Og plutselig – som en
liten åpenbaring – ligger vannet der og lyser
i en intens blå, men samtidig dus farge. Hele
bildet, med de grønne liene, hvite breelvene,
og de voldsomme fjellene, gir en vanvittig
nasjonalromantisk følelse. Vi kjenner oss små
i de store omgivelsene. Som to lykkelige alver
danser vi oss nedover til eventyrvannet for å
dyppe føttene.

JAKTEN PÅ BLÅTT VANN
Tilfeldigvis er en annen barndomsvenninne av
meg på familiebesøk på Lyngseidet. Vi slår oss
sammen med henne, og tar turen mot et lokalt
turmål – «Verdens ende». Underveis forteller
vi henne at vi gjerne vil besøke et isblått vann,
men helst ikke det turistfylte «Blåisvannet».
Hun peker en vei videre. Knappe to km
lengre nord ligger Rottenvikvannet. Ikke
så pent navn tenker jeg, og er ikke helt
overbevist. Terrenget er bratt, men vi blir
lovet mer blått vann enn vi kan se for oss

NATURRUS
Lyngen er mer enn blå vann. Halvøya har
noen av de mest majestetiske fjellene jeg
har sett i landet vårt. Og ja, jeg har vært i
Jotunheimen, Romsdalen og på Sunnmøre.
Kesia og jeg sitter på en høyde og har en såkalt
«lunsj med utsikt». Pizzabollen er litt tørr,
men i disse omgivelsene smaker den likevel
himmelsk! Mens vi spiser, studerer vi også
kartet. Vi ser oss ut en navnløs egg i nærheten.
Utfra høydekotene kan det se ut til at turen
muligens ikke er gjennomførbar uten tau. Vi
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NORD-TROMS

1. LITT KALDT: Et forfriskende
fjellbad! Det tar ikke lang tid før
Kesia er oppe igjen…
2. MOT TOPPEN: På vei opp
Kjelvågtind med Lyngalpene i
bakgrunnen.
3. MATPAUSE: Lunsj med utsikt
over Rottenvikvannet. Med
unntak av en sauefamilie, er vi
helt alene.

NORD-TROMS
Variert er nøkkelordet for dette
distriktet. Nord-Troms kan by
på alt fra storhav, majestetiske
fjell og badestrender, til store
flate vidder, lakseelver og
forlokkende fjellfiskevann. Er
du interessert i toppturer burde
du sjekke ut områder som
Lyngsalpene, Uløya, Kågen,
Arnøya og Jøkelfjorden (sommer
som vinter). Vil du bo mer
komfortabelt, eller være med på
en guidet tur? Sjekk ut visitlyngenfjord.com.

bestemmer oss for å utforske nærmere. Enten
går det akkurat, eller så går det ikke. Heller
ikke da vi står ved foten av eggen klarer vi
ikke helt å få inntrykk av hvordan traseen vil
bli oppover. Vi bestemmer oss for å prøve.
Med mottoet «ikke gjør noe som mamma
kommer til å bli veldig sur for» klyver vi oss
oppover. Eggen er mellom en og to meter
bred. Fjellet er fast, og det er få løse steiner,
så vi føler oss tilstrekkelig trygge. Likevel
pumper adrenalinet helt ut til fingertuppene.
Det er spisse fjell på alle kanter. På vår venstre
side går det omtrent rett ned Ullsfjorden. På
vår høyre side ligger majestetiske Kjosbreen,
kronet av fjell. Det kribler i hele kroppen. Jeg
tror rett og slett jeg blir rusa på naturen!
ISBADING OG KVELDSMAGI
Værgudene smiler virkelig til oss denne
dagen. Solen steker så sterkt at vi til og med
fristes til isbading i et av brevannene på vei
ned fra vår lille ekspedisjon. Badet gir mildt
sagt en effektiv oppkvikker! I samme sekund
som jeg slipper meg ned i vannet, begynner

kulden å stikke som nåler. Og da klærne er på
igjen pumper blodet helt ut i fingertuppene.
Ahh, igjen jeg kjenner jeg at lever! På vei ned
fra fjellet blir vi innhyllet i et gyllent slør av
lys. Lyset blir bare mer og mer magisk utover
kvelden. Vel nede setter vi oss i bilen, og
kjører nordover, utover Lyngshalvøya. Keisa
har funnet et nytt sted på kartet som vi har
lyst til å sjekke ut – Lyngstuva fyr. Slik er
denne turen. Vi kikker på kartet, og uten noe
videre planlegging drar vi dit vi får lyst til å
dra. En deilig frihet, som passer oss begge
bra. «Det er ingen tvil om at vi har truffet på
kveldens spot», gliser Kesia idet vi har begynt
å rusle utover mot fyret. Og jeg kan ikke si
meg mer enig. I horisonten leker sola med
det speilblanke havet. Langs himmelranden
sklir oransje, røde, gule og rosa skyer om
hverandre. Måkeskrik og fjern motordur fra
en fiskebåt er det eneste som bryter stillheten.
KROPPEN SIER IFRA
Fjell, fjell og fjell! Etter noen dager på
Lyngenhalvøya bestemmer vi oss for å utforske
enda flere fjell videre nordover. Lyngsalpene
ligger som vakre kulisser bak oss, mens vi nå er
på vei oppover mot Kjelvågtinden på Uløya.
Svetten renner, og utsikten blir stadig bedre.
Vi er over 1000 meter over havet, og det er
ikke et eneste vindpust. Men det er noe som
plager meg. Høyrehoften min har begynt å
gi beskjed om at det har vært litt for mange
høydemeter på litt for få dager. Vi tar oss en
pause i steinura og jeg må motvillig erkjenne
plagen for Kesia, litt skuffet over egen kropp.
Kesia innrømmer at hun også har litt vondt
i knærne. Kanskje vi har tatt oss vann over
hodet? Dette er ingen tur vi har trent spesifikt
mot. Selv om vi begge har en aktiv hverdag,
begynner vi å innse at toppturer dag etter
dag er en relativt hard belastning. Hodet vil
gjerne mer en kroppen. Jeg tror kanskje vi
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må revurdere toppturene de neste dagene.
Jeg kikker skrått bort på Kesia. Der hun sitter
i sola og spiser appelsin ser det ikke ut som
hun har det så fryktelig fælt egentlig. Det er
ikke mange høydemeter igjen til toppen, så
vi bestemmer oss for i det minste å fullføre
denne toppturen. Med 360 graders utsikt,
og fjell på alle kanter er Kjelvågtinden verdt
litt innsats! Uløya er en plass jeg vil anbefale
videre, tenker jeg for meg selv der jeg står og
speider utover øyene i havgapet. Plutselig får
jeg en ide. Hva med å utforske landskapet
enda lengre ut mot kysten?
SYDENSTEMNING PÅ ARNØYA
Den smale veien er sperret. Jeg tuter igjen,
men saueflokken nekter å rikke seg. Og for
femte gang må Kesia hoppe ut av bilen for å
jage sauer. De er nok vant med å leve sitt eget
liv her ute, tenker jeg der jeg sitter bak rattet
og flirer av sauejageren. Det er jo tross alt noe
sjarmerende med at dyrene er sjefen. Det er
46

virkelig en øy med sjarm, denne Arnøya. Jo
lengre ut mot storhavet vi kommer, jo mer
betatt blir vi av den voldsomme naturen. Helt
nord på øya kommer vi til litt bebyggelse og
en lang, kritthvit strand. Vi etablerer oss for
oss selv med teltet, og rekker akkurat å fange
solen sine siste stråler før hun tar en kort
dukkert ned i havet.
«Latmannslivet er et fint liv det og», gliser
jeg til Keisa, og hun sier seg hundre prosent
enig. Det er en ny, fin dag og vi ligger på
stranden og soler oss. Det er som å være på
en ferie i sørligere strøk. Men vi ligger på
69 grader nord, og har stranden helt for oss
selv. For en vanvittig luksus. Som en utsøkt
dessert bruker vi de siste loffedagene på soling
og bading på stranda på Arnøya. Kveldene
er preget av eksperimentelle pastaretter og
hvitvin fra plastkopper – med måkeskrik og
bølgesus som bakgrunnsmusikk. Loffeturen i
Nord-Troms har virkelig gitt oss det vi ville
ha – og enda mer!

I
P

1. PÅ KANTEN:
Kjellvågtinden gir oss en
vanvittig utsikt. Her er det
bare å sette seg ned, sprelle
med beina og nyte!
2. PÅ SPISSEN: Det kiler
virkelig i magen når vi
klyver oss oppover eggen.
En blanding av adrenalin
og ren glede over naturens
skjønnhet!
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Foto: Fosen folkehøgskole

INGEN FÅR GODE KARAKTERER
PÅ FOLKEHØGSKOLE

· 86 SKOLER
· 700 LINJER
· TO TILLEGGSPOENG
· STØTTE FRA LÅNEKASSEN

INGEN BESTÅR EKSAMEN
PÅ FOLKEHØGSKOLE
· 86 SKOLER
· 700 LINJER
· TO TILLEGGSPOENG
· STØTTE FRA LÅNEKASSEN

Lær masse du ikke lærer på skolen, uten prestasjonskrav, eksamen og karakterer.
Et pusterom, hvor du bestemmer, med nye venner og minner for livet.
Utsett stresset litt. Da tar du ofte bedre valg senere.

Les mer og søk nå. folkehogskole.no
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DEN LANGE
GRENSEMARSJEN
TEKST OG FOTO: LINAS HAUGE

1. GRENSEN: På tur
langs reingjerdet sør i
Pasvik nasjonalpark. Helt
til venstre ser du Finland,
mens vi befinner oss i
Norge.

Plutselig var tordnet over hodet på oss, og vi kunne høre
regnskurens anmarsj over innsjøen, rett i vår retning. Vi
var dypt skuffet, hele dagen hadde regnet pisket meg på
skinnhatten og myggen hadde knast på oss i nakken.

2. I MÅL: Linas og Aksel
ved mål Grensemarsjen
2021 etter 265 km på
veien. Grense Jakobselv.
Foto: Sander Emanuelsen

2

Vi hadde funnet en koie på kartet som vi satte som
mål for dagen, men da vi kom frem viste den seg å
være låst. Nå gjaldt det å få opp teltet i en gudommelig
fart før syndefloden ville skylle oss gjennom skogen
og ned til Pasvikelven. Vi surret rundt på området for
å finne et godt sted å sette opp teltet lite stykke unna
hyttene. Det var da vi fant redningen vår; et hullete
blikktak med vegger. Valget var enkelt, og bare noen
få minutter etter at vi fikk dratt tingene våre inn i
skuret så begynte det både å tordne og regne noe så
sinnssykt. Gleden av å se koia hadde raskt gått over
til fortvilelse, og så over til glede igjen. Vi var som
landstrykere på urban ekspedisjon i Norges mest
østlige kommune. Selv om det hullete blikktaket
ikke klarte å holde alt regnværet ute, så slapp vi i
alle fall unna det meste av myggen. Og både regn og
mygg, det fikk vi nok av på den 265 km lange turen.
ØST-FINNMARK
Det var juli 2021, og jeg min gode venn Aksel Njaa
skulle gå hele den Norsk-Russiske grensen til fots, fra
sør til nord, for å samle inn penger til Kreftforeningen
gjennom foreningen Turforliv, et prosjekt som jeg
startet i 2018 med å gå gjennom alle kommunene
i Troms fylke, en urban langtur på 965 km. Siden
den turen har jeg samlet inn penger hvert år ved å
gjennomføre ulike friluftsprosjekter, både alene og
sammen med andre. Aksel hadde vært med før; blant
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1. MOT RUSSLAND:
Vandring over høydene
sør i Jarfjord. Russland i
det fjerne. Grensemarsjen
byr på en del ulikt terreng.
2. FISKING: Prøving
av fiskelykken i Pasvik
nasjonalpark. Det ble
både harr og abbor til
lunsj den dagen.

annet på etappen gjennom Møysalen nasjonalpark på
ferden min gjennom alle kommunene i Lofoten og
Vesterålen i 2020. Nå var det Øst-Finnmark som sto
for tur, også denne gangen for en god sak.
PASVIK NASJONALPARK
Den Norske riksgrensen med Russland er nesten
198 km lang, og strekker seg fra Pasvik nasjonalpark
i sør, til Grense Jakobselv i Nord. Store deler er en
naturlig grense definert av de to elvene Pasvikelva og
Jakobselva, mens resten består av rette linjer tegnet
med linjal, og den markeres ved hjelp av grensestolper.
En på norsk side, og en på russisk side. Midt mellom
stolpene går grensen. Det er et merkelig skue, da
naturen tar ikke hensyn til menneskenes grenser.
Fuglene de flyr rett over uten at noen bryr seg. Kaster
du så mye som en stein har du brutt loven, og det er
heller ikke lov til å føre en samtale over grensen.
Vi startet ved treriksrøysa, grensemerke 1, sør
i Pasvik nasjonalpark. Her møtes grensenene til
Norge, Finland og Russland, og det er dermed også
det eneste stedet i hele verden hvor tre ulike tidssoner
møtes. Vi var ivrige til å komme i gang, og fulgte
grensegaten med Finland innover Pasvikdalen, og
satte kurs mot Ellenkoia, turens første destinasjon.
Etappen manglet for det meste god sti, og ettersom
det er mye mosekledd steinur i området, gikk det
ikke så raskt. Det var grusomt mye mygg, mer mygg
enn jeg noen gang har sett i hele mitt liv, og mye av
energien vår gikk i å piske de vekk med bjørkekvister.
Etter en lang og slitsom dag kom vi frem til Ellenkoia.

MATFISK
Dagen etterpå våknet vi til strålende sol og blå
himmel, og vi rasket oss ut med fiskestengene våre
for å prøve lykken. Vi ble forært med både harr og
store, flotte abborer. Abbor! I min oppvekst var det
bare to typer ferskvannsfisk som kunne klassifiseres
som bra fisk; ørret og røye. Abbor det var «ufisk»,
slikt ville en ikke ha, og da det var Sør-Troms det var
snakk om, heller ikke noe vi kunne få. Men så feil
kan en ta. Stekt abbor er faktisk noe av det beste jeg
har spist, og jeg forelsket meg fullstendig i smaken til
den snåle fisken. I ettertid har jeg vært på abborjakt
i Nordmarka, men bare fått noen usle små karer.
Kanskje abboren i Pasvik er av det store slaget, hva
vet jeg.
RUSSISKE GRENSEN
Grensemarsjen kan i utgangspunktet deles i to deler
som er nokså ulike: Pasvikdalen i sør, og Jarfjord i
Nord. I Pasvikdalen fulgte vi for det meste veien, da
den lå nærmest grensen, samt er skogen her ikke lett
tilgjengelig. Hadde det ikke vært for at turen gikk ut
på å følge den russiske grensen i all hovedsak, hadde
jeg nok valgt å legge om ruta til å ligge litt nærmere
den finske grensen. Her er det massevis av vann, og
fra de lokale hørte vi at det var godt med fisk i flere
av dem. Naturen er flott, og ettersom området ligger
såpass langt nord-øst i Norge, er det en del av den
sibirske taigaen. Dette gjør at plante og dyreliv er
nokså forskjellig fra resten av Norge.
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1. BÅLKOS: Det ble
mange flotte kvelder, og
vi utnyttet de mulighetene
vi fikk til å lage et lite bål,
spesielt når det var vått
og bålplassen lå klar. Takk
til de forrige!
2. TIL FOTS: Stell av
føtter er viktig på langtur,
og en burde bruke hver
anledning til å tørke
de. Cirka to mil sør for
Kirkenes.

2

NATUR OG VILLMARK
I Jarfjord, altså området øst for Kirkenes, er det
mer kupert. Både Aksel og jeg hadde tjenestegjort
i området som grensejegere. Selv var jeg mest aktiv
i området øst for Storskog, Norges eneste offisielle
grenseovergang med Russland. Da vi kom hit så
begynte minnene å strømme tilbake. Terrenget hadde
ikke endret seg så meget de seks årene siden jeg hadde
tjenestegjort, og det var de samme bjørkekledde
dalene, omkranset av steinete åser. Spredt rundt ligger
det en del små vann som jeg duret forbi i full fart når
jeg tjenestegjorde, men denne gangen så tok vi oss
tid til å fiske litt. Det ble en ørret her og en ørret der,
og en del kast uten hell. Dog var vi godt fornøyde
med fisken vi fikk, det var et meget hyggelig tilskudd
til den nokså kjedelige middagen vi hadde tatt med
oss: quinoa, ris, grønnsaksuppe og noen biter med
snabb. Vi fulgte for det meste godt nedtråkkete stier
og forsvarets planketrase, og denne delen av turen ba
på mer natur og villmark enn hva vi fikk i Pasvik.
Det enkleste, og kanskje det mest populære, er nok
å gå denne turen på vinteren. Da kan en enkelt følge
52

skutersporene som går over Pasvikelva og dermed
unngå den tette skogen. Mygg er det heller ikke, så
det er godt. Utfordringen da er at det kan bli ganske
så kaldt, og temperaturen kan godt krype ned til -30
grader. Men det kan bli kaldt på sommeren også, og
til og med midt i juli fikk vi godt bruk for ullundertøy
på noen av dagene i Jarfjord.
GRENSEMARSJ
Etter 12 dager på vandring kom vi frem til Grense
Jakobselv og grensemerke 394, en gammel bosetning
som nå er nærmest fraflyttet. Vinden dro godt i
panneluggen da vi tasset langs grusveien til turens
siste grensemerke. På den russiske siden av grensen
ruver noen gamle utkikstårn over tretoppene, rester
fra en svunnen tid. På norsk side står det en gammel
kirke, Kong Oscar II kapell. Mot nord, ishavet. Har
du lyst på en langtur utenom det vanlige, hvor natur,
kultur og historie går hånd i hånd, er grensemarsjen
kanskje noe for deg. Husk å pakk med deg fiskestang,
for her er det mye å utforske!
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Kvalitetsfôr fra
Skandinavias største
produsent
Forhandler

Telefon

Poststed

Stoa Maskin

37 00 53 60

Arendal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Bagn

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Dokka

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Dombås

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Elverum

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Fagernes

Orkla Kornsilo og Mølne

72 48 75 50

Fannrem

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Flisa

Fiskå Mølle

62 95 54 44

Flisa

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Gausdal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Gjøvik

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Hafjell

Østmøllene

63 85 46 60

Hemnes

Maskinsalg

37 93 00 89

Hægeland

Ringerikes Kornsilo

32 18 10 00

Hønefoss

Eiksenteret Gran

61 31 38 50

Jaren

Strand

62 35 15 00

Jaren

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Jessheim

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Jevnaker

Strand Maskinutleie

93 09 91 43

Jørpeland

Hurum Mølle

32 79 80 06

Klokkarstua

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Lillehammer

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Lom

Ottadalen Mølle

61 21 18 20

Lom

Orkla Kornsilo og Mølne

72 87 84 10

Lundamo

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Løken

Løten Mølle

62 50 89 89

Løten

Orkla Kornsilo og Mølne

72 49 57 70

Meldal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Mesnali

Strand

62 35 15 00

Moelv

Hundseth Mølle

74 22 71 70

Namdalseid

Dalebakken Mølle

72 51 30 90

Opphaug

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Otta

Sigdal Maskinforretning

32 71 18 90

Prestfoss

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Ringebu

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Rudshøgda

Råde Mølle

69 28 05 30

Råde

Odals Innkjøpslag

62 96 11 46

Skarnes

Eiksenteret Namsos

74 27 23 33

Spillum

Eiksenteret Steinkjer

74 16 47 99

Steinkjer

Ottadalen Mølle

57 87 69 15

Stryn

Fiskå Mølle

51 74 33 00

Tau

Hagia Karmøy

52 84 67 88

Torvastad

Østmøllene

69 82 43 00

Trøgstad

Eiksenteret Varhaug

51 79 94 80

Varhaug

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Vinstra

Vinstra Bruk

61 29 01 20

Vinstra

Ottadalen Mølle

61 23 70 72

Vågå

Østmøllene

69 81 49 40

Ørje

Eiksenteret Ørsta

70 04 85 50

Ørsta

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Årnes

Kjærlighet i
hver matskål
Med våre firbente venner i tankene og over
hundre års erfaring, produserer og utvikler
Doggy AB katte- og hundemat i verdensklasse med bærekraft og miljø i fokus.
Uansett hvilket hunde- eller kattemat du velger
kan du være sikker på at kvaliteten er best.
Blandt våre merker finner du hunde- og kattemat for enhver smak. Alltid ansvarlig tilberedt,
med en ekstra dose kjærlighet.
I Vårgårda i Sverige lages fôr til kjæledyr i
verdensklasse til katter og hunder med
ingredienser av virkelig høy kvalitet!
For mer informasjon om sortiment og produktomtale, se norgesfor.no og doggyab.se.

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

INNERDALEN

– NORGES VAKRESTE FJELLTUR?
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Mange vil kalle Innerdalen i Trollheimen
i Trøndelag for Norges vakreste fjelldal,
og det er ikke uten grunn.
Den vakre seterdalen er unik, men det er først når du står på toppen av
Innerdalstårnet og ser ut over Trollheimen du får frysninger på ryggen. Vakrere
blir det knapt på en godværsdag.
Som en katedral kneiser det 1452 moh. høye Innerdalstårnet opp fra
dalbunnen. En veldig flott tur for den som liker det litt luftig. Turen er egnet for
de fleste fjellvante, men krever sterke bein og ikke utpreget høydeskrekk. Det
er bratt sti frem til et skard ca. 100 høydemeter under toppen. I skardet er det
praktfull utsikt mot Trollheimen og Innerdalen for den som dropper toppstøtet.
De siste 100 høydemetrene mot toppen er litt krevende. Det er mye
småklyving oppover berghyller og ikke alltid like lett å se hva som er beste vei
videre oppover. For enkelte kan det være betryggende å være festet inn i et tau.
Noen små partier er litt eksponerte og de som sliter med bratte kanter kan
oppleve det som ubehagelig. Hjelm er nødvendig på uren, da det er en lengre
strekning med mye løs grus. På en godværsdag (som denne) er det mange på vei
oppover som løser ut steiner.

1. Panorama fra Innerdalsvatnet.
Et vakkert sted på jord på en
godværsdag!
2. Juvelen i Innerdalen er
praktfulle Renndølsetra. Her
inne på denne perlen av en
seter har det vært drift siden
1740! Fortsatt er det seterdrift
og muligheter for et svært
hyggelig opphold før en setter
kursen mot selveste Tårnet.
Det er fin setervei de 3,5 km fra
parkering til Renndølsetra, men
med noen kraftige motbakker
må du regne med en time på
turen innover. Når du endelig
er oppe, blir du møtt av yrende
seterliv.
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FRILUFT FOTOGALLERIET

1

2
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FOTOGALLERIET FRILUFT

3

1. Panorama fra toppen av
Innerdalstårnet. Utsikten er
praktfull!
2. Det er vakkert når fjellene
speiler seg i det krystallklare
Innerdalsvatnet. Det er langt
opp fra dalen og opp til toppen,
men utsikten er slående vakker.
Det er fin sti helt inn til foten av
selve Tårnet.
3. Utsikt fra Innerdalshytta
(DNT).
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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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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM
v

GO’BITEN S.60 | KAJAKKPADLING S.62 | TURUTSTYR FOR BARN S.64 | BOTANISK HAGE S.68

SOVE UTE, UTEN
PLAGSOMME INSEKTER!
Sesongen for å sove ute er for lengst i gang!
Slå opp teltet eller fest hengekøyen ved fjord og
fjell – hør lyden av sildrende vann, våkne opp til
speilblankt vann i nydelig fjellandskap. Bare nyte.
Nyte utsikten, lytte til fuglene, senke skuldrene og
ta innover seg den friske norske luften.

Faktisk reduserer klærne faren for flåttbitt med
inntil 95,5 %. Klærne frastøter seg flått og insekter.
Fjellulla-kolleksjonen er klær laget av blant annet
merinoull – myke og slitesterke, som i tillegg
holder deg god og varm. Det innerste laget består
av bambus, som gjør klærne kløfrie og føles
behagelig mot huden.

Det er drømmen, er det ikke?
Jo! For mange er det det. Derfor skapte Fjellulla –
klær med integrert, luktfri insektbeskyttelse. Med
Fjellulla kan du nyte naturen uten å irritere deg
over myggen, være redd flåtten eller å få ødelagt
kvelden på stranden av knott, klegg og andre
insekter.

Ikke la frykten for flått og insekter stoppe deg
fra drømmen. Ut og nyt naturen i sommer!
Du finner hele Fjellulla-kolleksjonen på www.
antibug.com
Fjellulla-kolleksjonen er designet og utviklet i
Trondheim av Camilla Bergmann.
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GO’BITEN

BIRYANI MED FISK
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.

Friluftsliv_032022_INN.indd 60

TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

Mat fra Østen har mange ulike krydder, mye smak og tar ofte mye tid å lage. Jeg har
derfor jukset litt, slik at dette er en veldig enkel og smakfull rett å lage på tur. Jeg har
tatt utgangspunkt i en ferdig krydderblanding du kan kjøpe på innvandrerbutikker (kan
også kjøpes på nettbutikken www.keser.no) for å gjøre det lettere.
Tradisjonelt lages Biryani med yoghurt eller kulturmelk, men for å gjøre det mer
praktisk til tur, så har jeg brukt kokosmelk.

BYRIANI FOR
2 PERSONER:
500-1000 gram fisk
1 pk fish biryani krydderblanding
½ sitron
2 løk
1 hvitløk
1 dl kokosmelk (den
fra Änglamark har
skrukork)
Frisk koriander
1 chili
3 ss kokosolje (eller
annen olje eller
smør)

Jeg foretrekker å bruke fiskefilet og
skjære den opp i biter, men du kan
godt skjære fisken opp i koteletter.
I en pose blander du 2 ss sitron,
finkuttet hvitløk og krydderblanding.
Bland fisken godt i marinaden og la
den stå i en halv time. Mens fisken
marineres skyller du og koker
risen.
Legg 3 ss kokosolje i stekepanna
og stek 1 oppskjært løk og chili,
tilsett deretter fisken og la dette
frese sammen. Etter noen minutter
tilsetter du kokosmelken og kok
dette sammen til fisken er ferdig.
Hell deretter fiskeblanding over den
kokte risen og bland godt sammen.
Stek den andre løken og topp det
på risen med frisk koriander.
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SAMLES RUNDT
STEKEHELLEN
Enkelt og god t til fest
og hverdag .

STEKHELLE SETT, 78 CM
Stekehelle, gassbrenner D-500 PRO med stativ
og vindskjerm i sortlakkert stål, samt beskyttelsestrekk
inngår. Finnes i flere ulike størrelser.

Oppdag hele vårt sortiment av produkter for utendørs matlaging.
Vi har alt du trenger for å sette smak på utflukten eller hagefesten!
muurikka.no
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KAJAKKPADLING PENSUM

NYBEGYNNERTIPS
FOR HAVPADLING
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Stadig flere oppdager gleden ved å padle havkajakk. I takt med den
eksplosjonsartede interesseøkningen gir vi deg noen enkle nybegynnertips.
Det grunnleggende og viktigste du må ha av utstyr
er: Båt, åre, flytevest, spruttrekk og årestropp.
Valg av båt: Det finnes mange forskjellige materialer
i kajakkene; polyetylen (plast) og kompositt (karbon,
karbon/kevlar eller glassfiber). Plastkajakkene tåler
nær sagt all den juling man kan gi dem. Disse egner
seg bra om du skal padle opp i fjæresteinene ved
landing og sjøsetting. Vil du ha en allsidig turkajakk
så er valget plast. Den kan trekkes på land uansett om
det er svaberg eller kuppelsteiner. En friluftslivkajakk
skal ikke bæres, den skal tåle juling og den skal
trekkes.
Veldig mange begynner med padling uten
kajakkurs. Ta gjerne kontakt med noen du kjenner
som har erfaring med havpadling, og spør om du kan
bli med på en liten tur. Etter hvert som du padler,
og dette går bra tur etter tur, så øker dyktigheten og
selvtilliten. Med husk noen viktige momenter: Sjekk
værmeldingen før du legger ut på sjøen. Meld fra
hvor du skal padle. Kle deg etter vanntemperaturen.
Øv på å velte i kajakken, på å komme ut av – og opp
i – kajakken. Ta med mat og drikke. Padle nære land.
Ta med sikkerhetsutstyr (her kan listen bli lang, men
ta i hvert fall med mobiltelefon og førstehjelpsutstyr).
Ved å søke på nettet og snakke med erfarne
padlere i butikker og i padlemiljøer, får du tips om
det meste av padleteknikker, sittestilling, sjøsetting,
ilandstigning, sikkerhet og utstyr.
Dessverre gjør kravene og oppfordringene om
kajakkurs fra diverse profittjagende aktører sitt til
at terskelen for å begynne meg padling blir veldig

høy for mange. Man er ikke nødt til å ta kajakkurs.
Mange foreninger, organisasjoner, klubber, lag,
firmaer og private aktører innen padlemiljøet har lagt
seg på ei linje der de gir uttrykk for at du, ikke bør,
men nesten MÅ ha kurs for å begynne med padling.
Dette lukter farliggjøring av aktiviteten og grenser
til skremselspropaganda. Mitt råd har alltid vært:
«Spar tusenlapper og dropp kurs. Gjør det enkelt og
utfordre deg selv. Kjøp båt og utstyr. Tren og øv på
egenhånd.» Men hensynta følgende sikkerhet i din
egenlæring: Start treningen inne ved land på grunt
vann. Bruk årestropp, flytevest og hjelm der det er
steinbunn. Padle frem og tilbake. Lær båten å kjenne.
Vugg til begge sider, len deg over på siden og kjenn
når båten er i ferd med å tippe. Når du kjenner at
kajakken begynner å gå rundt så klask åra med
flatsiden ned i vannet (støttetak) slik at båten retter
seg opp igjen.
Padling er en individuell, selvstendig, helt frivillig
vannaktivitet. Den farligste delen av padleturen er
trolig bilturen på vei ned til sjøen. Havpadling er
enkelt, og det skal være for folk flest. Kursarrangører
og klubber er gjerne lokalisert til sentrale strøk,
men folk bor over hele landet. Det er derfor veldig
mange som må lære seg friluftsaktiviteter på egen
hånd. Antallet av kurstilbydere innen friluftsliv er
blitt veldig stort. Det skapes et massivt inntrykk fra
de forskjellige aktører, ikke minst fra kurstilbydere
innen padling, om av at kursing er nødvendig. Et
gjennomregulert friluftsliv tjener ikke friluftslivets
interesser.
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PENSUM TURUTSTYR FOR BARN

1

DET (U)PERFEKTE
FRILUFTSLIV
TEKST: UNA KALLEBERG, TONJE EMMY SURLIEN, JULIA FRIBERG

Når ble friluftslivet så perfekt? Hvor er den gamle
ullgenseren, skrubbsåra og kaoset på tur?
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TURUTSTYR FOR BARN PENSUM

2

1. PÅ TUR: Lave skuldre
og gode samtaler gir
turglede for både tusser
og troll. Foto: Julia
Friberg

Den hektiske tiden vi lever i idag gjør at de fleste av oss
leter etter noe som kan gi oss frihet til å puste litt.
Den høye levestandarden og følelsen av at man skal
prestere på alle arenaer, var opphavet til hvorfor vi
bestemte oss for å dykke dypere ned i hva friluftslivet
har å by på.
Fra før av delte vi alle tre en felles glede ved det å være
ute i naturen, og vi følte at det var et sted det var mulig
å senke skuldrene og trekke pusten dypt. Vi hadde lite
erfaring med friluftslivet, og vi forsøkte derfor å søke
kunnskap og inspirasjon via sosiale medier.
PRESSET OVERSKYGGER OPPLEVELSEN
Det som møtte oss var brede smil, overdådige
turdestinasjoner og spreke folk i dyre, moteriktige klær.
Det ga oss et inntrykk av at friluftslivet var som å bo på et
femstjernes hotell. Vi opplevde nok en gang å møte på et
forventningspress, til dyre klær, utstyr og tilsynelatende
alltid god stemning. Fokuset fra selve opplevelsen og de
etterlengtede lave skuldre ble brått borte.

2. FERDIG PAKKET:
Fornøyde barn på vei
hjem fra overnatting i
ruskevær.
Foto: Una Kalleberg

Skulle det virkelig være sånn? Må man virkelig ha det
dyreste utstyret på de flotteste toppene for å få en fin
opplevelse på tur? Er det virkelig sånn at barna aldri
krangler, og at hår og sminke ser like bra ut på toppen
av fjellet som ved startstreken?
Nei tenkte vi. Vi bestemte oss derfor for å opprette
vår egen friluftskonto på Instagram, som en motvekt til
statusjaget på tur. Responsen bekreftet våre mistanker;
vi var ikke alene.
VI VILLE IKKE KAMUFLERE NEDTURENE
I desember 2020 bestemte vi oss for å reise mye på tur
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PENSUM TURUTSTYR FOR BARN

2

1

det kommende året, både med og uten barn. Fokuset på
turene skulle være rimelig utstyr, gjenbruk, nærmiljø og
å finne turmagien i de små tingene, og vi skulle dele ekte
historier og bilder fra våre turer. Vi skulle heller ikke
kamuflere nedturene, og dem hadde vi mange av. Alle
gangene vi gikk feil, var utslitte, hadde grinete unger, var
oppspiste av mygg og hadde vonde skuldre fordi man
hadde pakket sekken feil. Det var også en del av det vi
ville dele, nettopp for å vise at dette faktisk er helt vanlig.
I løpet av året har vi gjort oss mange erfaringer, og vi
har i alle fall konkludert med at friluftslivet er langt ifra
noe femstjernes hotell, og det dyreste utstyret strengt
talt ikke er nødvendig. Vi synes det er skremmende at
det skal forekomme utstyrs- og klespress også på denne
arenaen. I nesten samtlige aspekter av hverdagslivet blir
vi overøst med reklamer om alt man bør ha, hvordan
man bør se ut og hva man bør gjøre for å oppnå det
perfekte livet.
Vi ønsker oss at naturen skal være et fristed for alt
dette, fremfor enda et sted hvor man må prestere og se
bra ut.
For oss er friluftslivet et tilfluktssted fra en stressende
hverdag. Et sted hvor tida står stille og man får ro til
å bare være, alene eller sammen. Et sted hvor barna
får kjenne på det å bli sliten og lei, men også på nye
erfaringer og mestringsfølelse. Et sted hvor barn kan
være barn blant tusser, troll og eventyr.
VI HAR PRØVD Å SE BRA UT
Til tross for at vi mange ganger har prøvd å se bra ut
når vi drar på tur, ender vi som oftest opp som nettopp
66

tusser og troll etter første oppoverbakke. Det trenger
heller ikke være voldsomme turer med magisk utsikt;
det kan hende det er mer enn magisk nok i skogen
bak huset. I jakten på gode minner trenger man ikke
nødvendigvis å gå så langt. Friluftslivet er for alle og
innhold, lengden og vanskelighetsgraden kan justeres
etter eget ønske.
Vi anser oss som friluftsamatører, men etter 60
utenetter er erfaringen vår at du kommer langt med
å investere i en god sovepose, et godt liggeunderlag og
en god tursekk.
”LAVT-BLODSUKKER-STEMNING”
Vi startet helt i det små med hengekøyeturer ute i
hagen. Gradvis har vi forflyttet oss lenger og lenger ut
i skogen og høyere opp på fjellet. I løpet av året har
vi prøvd det meste av vær og temperaturer Østlandet
har å by på. Turene vi har hatt til nå er ikke av de
lengste og hardeste ekspedisjonene, men opplevelsene
og minnene er allikevel magiske. Barna våre spør stadig
når vi skal på tur igjen. Det tyder på at til tross for kaos
og ”lavt-blodsukker-stemning” er friluftsopplevelsen
og tiden sammen det viktigste.
Så til deg som ikke har råd til det dyreste utstyret,
til deg som har barn som krangler på tur, til deg som
ikke orker å gå Besseggen, og til deg som tenker at du
ikke har råd til å dra på tur. Kom deg ut, friluftslivet
er for alle!
Turkaoset vårt kan følges videre på instagram,
under navnet: @villmarkskonglene
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ANNONSE

FRIKAR I FOSSEN
GANDR
Deni

m

1. TELTLEIR: Litt mat
på camp er omsider
godt etter flere dårlige
veivalg. Foto: Tonje
Emmy Surlien

2022

2. TURKLAR: Veien frem
til camp kan by på både
utfordringer og mestring
for barna. Foto: Tonje
Emmy Surlien

21.-23. & 28.-30. juli
Billettar: frikar.com

3. INSTAGRAM: Følg
oss gjerne på instagram
under navnet @
Villmarkskonglene.

D AT O

STED

BILLETTINFO

Gnistfonden for unge

3

Fantasi og
bevegelse til
vanns, til lands
og i lufta med!
Bli med når FRIKAR inviterer til aktiv
vandrevisning i Valdres i sommar!
Etter å ha seld ut to år på rad, kjem
no FRIKARs storsatsing i det ville og
vakre Åbjøra-juvet i ein ny og endå meir
imponerande versjon!
I GANDR kan du oppleva musikk, dans
og sirkus frå den vinkelen og avstanden
du vil, i tillegg til å få ein sjelsetjande tur
i vill og vakker natur. Sikre deg billett før
det vert utseld att!
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1

DOVREFJELL

2
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BOTANISK HAGE PENSUM

KONGSVOLL BOTANISKE
FJELLHAGE PÅ DOVREFJELL
TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Like ved Kongsvold fjeldstue ligger Kongsvoll botaniske
fjellhage, den eneste i sitt slag i Skandinavia. Her er det
en unik mulighet til å se og oppleve nesten hele den
norske fjellfloraen på et sted.
«Fjellet – ordet virker forlokkende og forjettende!
Blomster er også et vakkert ord som kaller på
det lyse og gode i vårt sinn. Derfor er det ikke
til å undres over at så mange av oss som går i
fjellet, har knyttet vennskap for livet med
fjellblomstene.»
Disse linjene står å lese både i den gamle
Fjellflora av 1987 og den nye av 2021, og er
skrevet av professor i botanikk, Olav Gjærevoll.
For den som hittil ikke har oppdaget
fjellblomstenes skjønnhet, kan nå knytte
vennskapsbånd med blomstene ved å besøke
fjellhagen på Dovrefjell. I fjellhagen finnes over
250 forskjellig arter, og de favner om det meste
av den norske fjellfloraen.

1. Porten til fjellhagen
ligger bare noen få skritt fra
parkeringsplass.
2. Kongsvoll botaniske
fjellhage ligger like ved
Kongsvold Fjeldstue.
3. Det stilles ingen krav til
klær eller skotøy for å ta en
runde i fjellhagen.

3

PLAKAT MED OPPLYSNINGER
Tilkomsten er veldig enkel, det er
parkeringsplasser like i nærheten. En kan gå
gjennom porten til hagen praktisk talt i det
en forlater bilen. Stier går på kryss og tvers i
skråningen der hagen ligger. Ved hver art er det
en plakat med bilde og opplysninger for arten.
Et bilde av arten er veldig nyttig, fordi artene
blomstrer til forskjellig tid. Om den ikke bærer
blomster akkurat da du er der, kan du likevel bli
kjent med arten.
Den enkle tilkomsten gjør at «hvem som helst»
kan besøke fjellhagen, den er ikke bare egnet for
fjellturister. Den stiller ingen krav til klær eller
skotøy, men stiletthæler passer kanskje ikke.
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1

FAKTA OM FJELLHAGEN
Den botaniske fjellhagen på
Kongsvoll lå opprinnelig på Kongsvoll
jernbanestasjon. Det var botanikeren
Thekla Resvoll (1871 – 1948) som i
1924 fikk anlagt hagen i samarbeid
med jernbanens gartnere. Hun sto for
drift av hagen til etter krigen. Fra 1946
til 1966 hadde Botanisk Museum i Oslo
ansvaret og deretter Vitenskapsmuseet
i Trondheim fram til våren 2020. Da
meddelte museet at de ikke lenger
så seg i stand til å fortsette driften av
hagen. Den var ikke åpen i 2020.
Mer info: www.kongsvollfjellhage.no

2

RIK PÅ SJELDNE FJELLPLANTER
Det er ikke tilfeldig at det finnes en botanisk
fjellhage akkurat her under Knutshø-fjellene.
Artsrikdommen på Dovrefjell ble oppdaget i
1756 og regnes som norsk fjellbotanikks vugge.
Området rundt Drivdalen, Snøhetta og
Hjerkinn er svært spennende botaniske områder.
De tre Knutshøene er særdeles rike på sjeldne
fjellplanter. Disse ble fredet allerede i 1905
etter at mange botanikere nærmest hadde rasert
Knutshøene. i 1911 ble 50 planter fredet på
Dovrefjell.
GJENÅPNET I 2021
Fjellhagen ble gjenåpnet av «Venneforeningen
Kongsvoll botaniske fjellhage» sommeren 2021,
etter å ha vært ute av drift i 2020. Foreningen
har til formål å drive og utvikle fjellhagen ved å
holde hagen åpen hver sommer, holde dugnader
for vedlikehold av hagen, informere om hagen
og tilby omvisninger for skoleklasser og andre
grupper.

70

1. Mogop er en artene som
finnes i fjellhagen.
2. Den enkelte plante er
forsynt med en plakat med
bilde og opplysninger om
arten.
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ANNONSER

ULTRA DURA VERSA
De nye liggeunderlagene
RESIRKULERTE MATERIALER
CO2 NØYTRALE

R

HUNTER ED
8x42

ARCTIC ED

10x42

8x32

Solid kikkert som tåler det
meste. Til den kresne som
vil ha en kikkert i toppsjiktet
til en rimelig pris.

En hendig kikkert i
perfekt størrelse,
ikke for stor og ikke
for liten.

KAMPANJEPRIS I JULI

KAMPANJEPRIS I JULI

3.999,-

2.495,-

Ordinær veiledende pris
kr. 5.995,-

Ordinær veiledende pris
kr. 3.495,-

5
år
GARANTI
Terningkast 5 i Jeger
nr. 7 2020

Bak-4 prismer og fasekorrigering
Vanntett, duggfri og nitrogenfylt
Tåler 1,5m under vann i 3 minutter
Synsfelt 142/1000m (8x42)
114/1000m (10x42)
» Lett i vekt med polykarbonat hus
»
»
»
»

PFC
FREE

» Solid gummiarmering for godt grep
» Regulerbare okularuttrekk i metall
– ypperlig også for brillebrukere
» Leveres med polstret corduraveske,
bred nakkerem og deksler

10
år
GARANTI
BESTSELGER!

» Bak-4 prismer og fasekorrigering
» Vanntett, duggfri og nitrogenfylt
» Synsfelt 132/1000m

» Regulerbare okularuttrekk i metall
– ypperlig også for brillebrukere
» Leveres med polstret corduraveske, nakkerem og deksler
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Abonner på

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

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

Neste utgave (1utg)		

kr 89,-

Send FRI3 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Ett års abonnement (6utg)

kr 499,-

Send FRI6 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

To års abonnement (12utg)

kr 749,-

Send FRI12 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Tre års abonnement (18utg)

kr 999,-

Send FRI18 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

Kun nettutgaven 			

kr 399,-

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

Foto: Bjørn A. Esaissen

PÅ
BESTILL IV.NO
SL
F R I LU F T A I L T I L
.NO
ELLERILM
UF T SLIV

Gratis velkomstgave
til nye abonnenter
Supertynn lue i fineste merinoull fra ACLIMA.
Veiledende pris på lua er kr 299,-.
Så fort vi har registrert din innbetaling,
sender vi deg nyeste utgave av magasinet og ei ACLIMA-lue.
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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

KYSTSTIER

– VEIEN TIL STRANDSONA
Hver sommer legger Statistisk sentralbyrå fram data som viser at litt mer
av strandsona er gjort utilgjengelig. Mange opplever det sjøl også. Nye
bygg, gjerder, utvidelse av plener, bygging av plattinger, utplassering
av hagemøbler og andre finurlige tiltak gjør det dels umulig og dels
ubehagelig å ferdes der vi gikk i fjor sommer. Det til tross for at vi har et
byggeforbud i 100 metersbeltet og Høyesterett gjennom flere dommer
har fastslått at i strandsona står ferdselsretten i utmark ekstra sterkt.
Fordi den er så viktig for folk.
Situasjonen blir ikke enklere av at skiftende statsråder fra Høyre og
Senterpartiet nærmest kappes om å fortelle at det skal bli enda enklere å
omgå byggeforbudet. Det pakkes inn i forsikringer om at liberalisering
bare gjelder områder der folk ikke bor – som om det ikke finnes verdifull
natur og kystlandskap der.
Det er viktig å stå opp for allemannsretten – retten til fri ferdsel,
opphold med telting og bading og høsting. Den er en umistelig verdi
som ikke må forhandles bort. Så lenge du tar hensyn til naturen og ikke
er til utilbørlig fortrengsel for grunneier eller andre, kan du rusle langs
utmarksstranda, fiske, bade og raste uten å spørre noen om lov. Det er
det mye god helse i. Her fyller vi batteriene for å takle hverdagens kjas
og mas, arbeidspress på jobben og mørke vinterkvelder.
For å lette tilgangen til kysten og ferdsel langs den, trengs det i tillegg
noe tilrettelegging. Etablering av kyststi er et slikt glimrende tiltak. Da
inngås det avtale med grunneier som innebærer at en kan tilrettelegge,
skilte og merke en sti eller turveg langs kysten. Kyststien registreres i den
offisielle turrutebasen og blir en del av det offentlige kartgrunnlaget.
Gevinstene er mange. Ferdselen kan kanaliseres til traseer der naturen
tåler det best og ulempen for grunneier er minst. Turgåere får en trygg
ferdselsåre med noen trinn opp bratte knauser, ei klopp over bekker og
andre småtiltak som letter ferdsel. Og med en avtalebasert, opparbeida
og kartfesta kyststi, blir både lovlig og ulovlig bygging og utestenging av
allmennheten mye vanskeligere.
Det er mange år siden den første kyststien blei etablert i Brunlanes i
Vestfold. Nye har kommet til. Men arbeidet går tregt. Det trengs
statsråder som fremmer etablering av kyststier framfor ytterligere
nedbygging av kysten. Kanskje bør statens advokathjelp til kommunene
i Oslofjordområdet for å rydde opp i ulovligheter i strandsona, utvides
både til å gjelde hele landet og til positive tiltak som etablering av
kyststier. For nå trengs det et krafttak for å få på plass kyststier. For hvert
år som går med nedbygging og nye stengsler, blir det litt vanskeligere og
dyrere. Det er ingen grunn til å vente med å etablere kyststi.
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Les mer på disse sidene hos
Friluftsrådenes Landsforbund og
her kan du også se TV opptakene
fra konferansen.
https://www.friluftsrad.no/om-fl/
arrangementer/sma-glimt-fralandskonferansen-2022

ÅRETS LANDSKONFERANSE I FRILUFTSLIV
TEKST: FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
FOTO: ASGEIR KNUDSEN

Årets landskonferanse i friluftsliv er vel i havn og nærmere 230
deltakere har fått en solid dose med faglig påfyll og en god dose
med midnattssol i Bodø, tre dager i månedsskiftet mai - juni. Tema
på konferansen var; bærekraft og friluftsliv.
På sidene våre her i dette nummeret vil gi noen smakebiter fra
konferansen. Dette var den 12. landskonferansen i friluftsliv som er
blitt arrangert. Konferansen arrangeres hvert tredje år og den første
landskonferansen ble nettopp arrangert i Bodø i 1990. Tema for
årets konferanse er brennaktuelt og knyttet til FNs bærekraftsmål

POLITIKKEN

Statssekretær Aleksander Øren Heen
pekte på hvor viktig friluftsliv og tilgang
til natur er for folk og pekte på hvor viktig
det er å bygge ned terskler slik at alle har
lett tilgang til grøntområde uansett hvor
du bor, til anerkjennende nikk fra mange i
forsamlingen.

og friluftslivet – både påvirkning og innvirkning. Konferansen
hadde to hovedvinklinger:
Friluftslivets positive bidrag til at vi kan nå bærekraftsmålene og
friluftslivets utfordringer når vi skal skape et bærekraftig samfunn.
Spennende temaer som ble belyst fra mange ulike perspektiver fra
innledere fra mange forskjellige fagmiljøer. Og Norsk Friluftsliv
og Friluftsrådenes Landsforbund la også frem friluftslivets
bærekraftsplakat (se egen sak).
Landskonferansen hadde to plenumsdager med ulike innledere.
En dag med parallelle sesjoner og befaringer og ikke minst en
fantastisk tur til Keiservarden. Alt svøpt inn i nordnorsk sol av
beste merke døgnet rundt.

TEKST: FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
FOTO: ASGEIR KNUDSEN

I sitt innlegg understreket statssekretær
Aleksander Øren Heen (SP) fra Klima- og
miljødepartementet at friluftsliv er en viktig
bidragsyter for at samfunnet kan nå mange av
bærekraftsmålene. Han mente at friluftsliv gir
deg varige verdier i livet og når en også utøver
friluftsliv blir en glad i naturen og vil ta vare på
den. Øren Heen trakk spesielt frem at friluftsliv
bidrar til å nå flere av og trakk spesielt frem
områdene helse, mindre ulikhet, bærekraftige
byer og samfunn, ansvarlig forbruk, stoppe
klimaendringene og livet på land.
DET GODE LIV
Skal vi ha gode liv, er det viktig med lett tilgang
til grøntområder for alle, understreket Øren
Heen i sitt innlegg. Allemannsretten som en
forutsetning for å utøve friluftsliv ble også
trukket frem som en viktig forutsetning for å
ta i bruk naturen. Og han pekte i sitt innlegg
spesielt hvor viktig det er at kommuner og
organisasjoner fortsetter å jobbe med å informere
om både de rettigheten en har i naturen og de
plikter en har i henhold til allemannsretten.

EN LITEN UTFORDRING
Statssekretæren ble utfordret av Bente Lier,
Norsk Friluftsliv, Dag Terje Klarp Solvang DNT
og Vebjørn Krogsæter fra FL pekte alle på at de
var glade for politiske signaler om viktigheten
av friluftsliv, men de fagre ord må følges av
penger. Vebjørn Krogsæter pekte spesielt på
hvor viktig det er med mer kunnskap til landets
lærere slik at flere barn og unge kan oppleve
at naturen blir deres viktigste klasserom. Et
poeng statssekretæren ikke kommenterte, men
noterte.
Statssekretær Aleksander Øren Heen kom
ikke med noen klare pengeløfter i sitt svar, men
noterte alle innspillene og pekte igjen på at for
han var det det viktig er å stoppe nedbygging
av natur som vesentlig slik at folk får fortsatt
tilgang på natur uansett hvor en bor. Areal
er dermed viktig, men *arealnøytralitet er
komplisert og noe det må jobbes mer med og
som Miljødirektoratet er i full gang med og
vurdere.
(*SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk
mangfold) definerer arealnøytralitet som at
en ikke skal bygge på mark som ikke har vært
utbygd tidligere.)
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FRILUFTSLIVETS BÆREKRAFTSERKLÆRING
FRILUFTSLIVETS
BÆREKRAFTSPLAKAT
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

Friluftsliv og naturopplevelser er viktige for
både livskvalitet og helse. Norsk Friluftsliv og
Friluftsrådenes Landsforbund har sammen laget
en bærekraftserklæring som sier noe om hvordan
friluftslivet også må gjøre sitt for at vi skal ta mer
hensyn til naturens tåleevne og bidra til at vi når
bærekraftsmålene.
GOD
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

Friluftslivet ønsker å bidra aktivt til å oppfylle disse målene.
UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

MINDRE
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

Vi vil:
UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

REN ENERGI
TIL ALLE

GOD
UTDANNING

MÅL 3

ANSTENDIG ARBEID
LIKESTILLING
INDUSTRI, RENT VANN OG GODE MINDRE
INNOVASJON OG
OG ØKONOMISK
SANITÆRFORHOLD ULIKHET
MELLOM KJØNNENE
INFRASTRUKTUR
VEKST

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

MÅL 10

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET
REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

INDUSTRI,
INNOVASJON OG

LIVET I
HAVET

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING
STOPPE
KLIMAENDRINGENE

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST
UTRYDDE
FATTIGDOM

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

UTRYDDE
LIVET I
FATTIGDOM
HAVET

REN ENERGI
TIL ALLE

REN ENERGI
TIL ALLE

LIVET I
HAVET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG

LIVET PÅ
LAND

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

LIVET I
HAVET

MÅL 4

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

UTRYDDE
UTRYDDE
FATTIGDOM
FATTIGDOM

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

OG ØKONOMISK
VEKST

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

LIVET I
HAVET

INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

ULIKHET

REN ENERGI
BYER OG
LOKALSAMFUNNTIL ALLE

MINDRE
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

LIVET PÅ
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

• Støtte opp om forskning og andre
tiltak som bidrar til et mer bærekraftig friluftsliv

LIKESTILLING
LIKESTILLING
MELLOM
MELLOM KJØNNENE
KJØNNENE

RENT
RENT VANN
VANN OG
OG GODE
GODE
SANITÆRFORHOLD
SANITÆRFORHOLD

BÆREKRAFTIGE
BÆREKRAFTIGE
BYER
BYER OG
OG
LOKALSAMFUNN
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
ANSVARLIG
FORBRUK
FORBRUK OG
OG
PRODUKSJON
PRODUKSJON

SAMARBEID
SAMARBEID
FOR
FOR ÅÅ NÅ
NÅ MÅLENE
MÅLENE

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

MÅL 14 OG 15

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

MÅL 12

ANSTENDIG ARBEID
FORBRUK OG OG ØKONOMISK
PRODUKSJON VEKST

SAMARBEID
STOPPE
FOR Å NÅ MÅLENE
KLIMAENDRINGENE

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

MINDRE
ULIKHET

ANSVARLIG FORBRUK
OG PRODUKSJON

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

LIVET I HAVET | LIVET PÅ LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

INDUSTRI,
OG
FRED, RETTFERDIGHET
LIVET PÅINNOVASJON
OG VELFUNGERENDE
LAND
INSTITUSJONER
INFRASTRUKTUR

STOPPE
GOD
GOD
GOD HELSE
HELSE OG
OG
GOD
KLIMAENDRINGENE
LIVSKVALITET
UTDANNING
LIVSKVALITET
UTDANNING

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

MÅL 11

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

MÅL 9

LIVET PÅ
LAND

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

BÆREKRAFTIG BYER
OG LOKALSAMFUNN

LIVET PÅ
LAND

GOD UTDANNING

UTRYDDE
UTRYDDE
SULT
SULT

LIVET I
HAVET

MÅL 13

• Sikre allemannsretten som et
• Redusere friluftslivets klimaavtrykk
gratis fellesgode
ved
å ARBEID
arbeideINDUSTRI,
for mer klimavennlig
MINDRE
MINDRE
REN
ANSTENDIG
REN ENERGI
ENERGI
ANSTENDIG ARBEID
INDUSTRI,
INNOVASJON OG
OG
ULIKHET
OG
ALLE
OG ØKONOMISK
ØKONOMISK
• Styrke inkluderings- og mangfolds- TILTIL ALLE
transport
i ferieINNOVASJON
og fritid,
og ULIKHET
fremme
INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR
VEKST
VEKST
arbeidet, og legge til rette for at
kortreiste hverdagsopplevelser i
alle skal kunne delta i friluftslivet
nærmiljøet
RENT VANN OG GODE
LIKESTILLING
• Støtte,
etablereSANITÆRFORHOLD
og bidra til drift
MELLOM KJØNNENE
av utlånssentraler for utstyr til
FRED,
FRED, RETTFERDIGHET
RETTFERDIGHET
STOPPE
LIVET
LIVET
STOPPE
LIVET II
LIVET PÅ
PÅ
OG
OG VELFUNGERENDE
VELFUNGERENDE
KLIMAENDRINGENE
HAVET
LAND
KLIMAENDRINGENE
HAVET
LAND
INSTITUSJONER
INSTITUSJONER
fritidsaktiviteter

• Sikre natur- og friluftslivsområder
med åpne og inkluderende møteog aktivitetsplasser, nær der folk bor
MINDRE
BÆREKRAFTIGE
ANSVARLIG
INDUSTRI,
BYER OG
INNOVASJON OG
ULIKHET
FORBRUK
OG
•
Arbeide for at det skal etableres flere
• Heve
skolenes LOKALSAMFUNN
kompetanse på
bruk
INFRASTRUKTUR
PRODUKSJON
gang- og sykkelveier, stier og turveier
av naturen som læringsarena, og jobbe
RENT VANN OG GODE
UTRYDDE
GOD HELSE OG
GOD
LIKESTILLING UTRYDDE
UTRYDDE
GOD HELSE OG
GOD
•
anerkjennelsen
av
frivillighetens
for
at
dette
prioriteres
i
skolenes
planSANITÆRFORHOLD
SULT
LIVSKVALITET
UTDANNING
MELLOM KJØNNENE
FATTIGDOM Øke
SULT
LIVSKVALITET
UTDANNING
egenverdi og betydning for å skape samverk og i lærerutdanningen
RENT VANN OG GODE
UTRYDDE
GOD HELSE OG
GOD
LIKESTILLING
funn preget av tillit, trygghet og tilhørighet
• Skape
økt forståelse
FRED, RETTFERDIGHET
LIVET PÅ
SAMARBEIDfor at naturen
SANITÆRFORHOLD
SULT
LIVSKVALITET
UTDANNING
MELLOM KJØNNENE
OG VELFUNGERENDE
LAND
FOR Å NÅ MÅLENE
erINSTITUSJONER
forutsetningen
for menneskets
eksistensINDUSTRI,
og livskvalitetMINDRE
ANSTENDIG ARBEID
BÆREKRAFTIGE
ANSVARLIG
ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

MINDRE
STOPPE
ULIKHET
KLIMAENDRINGENE

LOKALSAMFUNN
INFRASTRUKTUR
• Bidra
til god fysisk og psykisk
helse
gjennom å jobbe for et friluftsliv for
alle, som består av både organisert
og egenorganisert aktivitet
FRED, RETTFERDIGHET
LIVET PÅ
SAMARBEID
OG VELFUNGERENDE
• Sikre
at alle barn
og unge lærer
LAND
FOR Å NÅ MÅLENE
INSTITUSJONER
UTRYDDE
UTRYDDE
GOD HELSE OG
GOD
friluftslivsferdigheter
FATTIGDOM grunnleggende
SULT
LIVSKVALITET
UTDANNING
• Tilrettelegge friluftslivsområder
for sosialt fellesskap
• Arbeide for gode rammevilkår
for frivilligheten,
og gjøre
det enkelt MINDRE
REN ENERGI
ANSTENDIG ARBEID
INDUSTRI,
INNOVASJON OG
ULIKHET
TIL ALLE
OG ØKONOMISK
og attraktivt
å være frivillig
INFRASTRUKTUR
VEKST

MINDRE
ULIKHET

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

LIVET I

LIVET PÅ

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE

• Inspirere HAVET
til friluftsliv somLANDhandler om INSTITUSJONER
opplevelser og ikke utstyr
• Vektlegge nærfriluftsliv og opplevelser
som ikke krever mye utstyr eller store anlegg
• Redusere forbruket av friluftsutstyr og
-klær ved å fremme krav til kvalitet
og stimulere til deling og gjenbruk

Friluftslivets bærekraftsplakat er utarbeidet av Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

• Informere om, og inspirere til,
sporløs ferdsel i naturen
• Fremme naturvennlig tilrettelegging
og kanalisering av ferdsel og annen
friluftslivsaktivitet der det er behov av
RENT VANN OG GODE
LIKESTILLING
hensyn
til sårbar
natur
SANITÆRFORHOLD
MELLOM KJØNNENE
• Verne om viktige friluftslivsområder,
spesielt områder nær der folk bor,
strandsonen, bymarker og større
sammenhengende
skog- og
BÆREKRAFTIGE
ANSVARLIG
BYER OG
FORBRUK OG
fjellområder
LOKALSAMFUNN
PRODUKSJON
• Stimulere til og koordinere rydding av
avfall langs kysten og i naturen ellers
SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

MÅL 17

SAMARBEID FOR
Å NÅ MÅLENE
• Videreføre et bredt samarbeid for
et mer bærekraftig friluftsliv, både
mellom friluftslivsorganisasjonene
og med myndighetene
• Formidle våre bærekraftserfaringer i
internasjonalt samarbeid, og hente
kompetanse og inspirasjon fra
andre land
• Inspirere alle som bedriver friluftsliv
til å engasjere seg for å oppfylle
FNs bærekraftsmål

ÅRETS FRILUFTSRÅD
TEKST: FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
FOTO: ASGEIR KNUDSEN

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd ble kåret til «Årets Friluftsråd» på årsmøtet til
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i Bodø 1. juni 2022. Friluftsrådet får prisen
for sitt prosjekt «StikkUt Sammen».
Styreleder i FL Vebjørn Krogsæter overrekker prisen til delegasjonen fra Nordmøre
og Romsdal Friluftsråd ved styreleder Hans Bjarne Tennøy, daglig leder Ola Fremo og
prosjektleder Liv Synnøve Hoel.
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HER FÅR DU VÅRE TIPS OG RÅD OM TURUTSTYR

UTSTYR
TA VARE PÅ
SOVEPOSEN DIN
TEKST: WWW.PINSJ.NO
FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Tar du godt vare på soveposen din kan den gi
deg gode og varme turnetter i mange, mange
år.
Tørking og lufting: Tørking av utstyr er det viktigste
du gjør når du kommer hjem fra tur. Sett i gang med
det samme, pakk ut soveposen og heng den opp,
slik at den får luftet og tørket fra seg frem til neste
tur. Soveposen din tar opp mye fukt både fra deg og
omgivelsene når du er ute, selv om den ikke føles
våt skal den alltid pakkes ut av kompresjonstrekket,
vrenges og luftes på et tørt sted. En våt sovepose som
pakkes bort kan bli muggen og ødelagt.
Oppbevaring: Dunposer skal aldri oppbevares i
kompresjonstrekket da det ødelegger dunfibrene over
tid og effekten til å holde på varmen blir dårligere. Legg
soveposen din på et luftig og tørt sted og pakk ned ved
turbehov.
De fleste soveposer leveres med to trekk, ett til
komprimering når du skal pakke i sekk og ett trekk til
oppbevaring. Oppbevaringstrekket har godt med plass
og luftehull, bruk det for alt det er verdt.
Fibersoveposer tar ikke like stor skade av å oppbevare
nedpakket, men har du mulighet er det allikevel fint å
la den ligge luftig over tid.
Bruk innertrekk/lakenpose og rene klær: Ha med
et tørt ullskift som du kan bruke i soveposen. Det er
både mer behagelig, mer hygienisk og mye bedre for
soveposen din. Svette som setter seg i fibrene gjør at
de mister effekt på sikt.
Det er alltid anbefalt å bruke et innertrekk i soveposen.
Det er mye lettere å vaske trekket etter hver tur enn
selve soveposen. Et innertrekk er også spesielt viktig
om du skal låne eller leie sovepose fra noen andre
– en billig og sikker forsikring for å få soveposen til å
vare lengst mulig, uansett hvor mange som har glede
av den.

Vasking: Soveposen din kan vaskes, det gjelder
både dunposer og syntetposer. Det viktigste er å
vaske soveposen på en skånsom måte som følger
vaskeinstruksjonene. Bruk et egnet, mildt vaskemiddel
og lukk alle glidelåser. Det beste er å tørke soveposen
i en tørketrommel med en tennisball for å slå opp
fibrene igjen. Dette gjelder spesielt dunsoveposer. Hvis
du leier sovepose er det fint å bli enig med eier før
du hiver den i vaskemaskinen. Det beste for dere og
soveposen er å bruke en lakenpose og vaske kun ved
behov.
Hvis ulykken skulle være ute når du er på tur og får en
rift kan du tette med en teipbit for å ikke miste dun til
du er hjemme igjen.
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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.

HOKA TOA GTX
TREKKINGSKO
PRIS: 2.300,VEKT: 860 GRAM, STR. 42
BRUKT: VANDRING OG SYKLING
I VARIERTE VÆRFORHOLD
MER INFO: HOKA.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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TEST UTSTYR

BESKRIVELSE
Hokas letteste støvel i Hiking-serien. GoreTex-membran, Vibram Megagrip såle,
syntetisk overdel, gummiert frontparti,
forsterket tåparti.
OPPLEVELSE I BRUK
En dag var jeg med en kamerat i
sportsbutikken for å gi noen råd om
fottøy – og endte selv på impuls å prøve
– og kjøpe – opp med disse Hoka Toastøvlene. For en langvarig Salomon-bruker
som undertegnede, føles det nesten som
utroskap å hoppe over til et annet merke
sånn uten videre.
Nå har jeg brukt dem jevnlig i flere måneder,
fra oppholdsvær, til sommerregn, tørt kaldt
vintervær og i grisevær og salt-slaps, rundt
null grader.
Førsteinntrykket er at de er særs gode
på foten, blant annet ved en bred lest.
Lissesystemet er også bra, man får låst
skoen skikkelig til foten, som er viktig for å
unngå hæl-kipping og gnagsår. Det er fort
gjort og uten mye styr og pre-stramming av
den nedre delen av lissene.
Hoka sier selv at modellen er «lettest i
sin klasse». Vel, sammenlignet med for
eksempel Salomons modell Outline mid
gtx, med omtrent samme høyde, er Hoka
drøyt hundre gram tyngre. Til gjengjeld
har Hoka en stivere såle og betydelig
grovere sålemønster. Det er heller ikke
vanskelig å kjenne at komforten, kanskje
Hoka-merkets mest kjente egenskap, er
et par knepp bedre enn andre tilsvarende
merker jeg har prøvd. Dette er rett og slett
sko man får lyst til å gå langt med! For en
innbitt syklist som undertegnede, er det en
sjelden følelse.

Designmessig synes jeg den helsvarte
herre-utgaven er ganske diskret og stilig og
noe man kan bruke ikke bare på tur, men
også til daglig. Modellen fås også i en blå
versjon, og en som er lys grå med noen
røde detaljer. Dame-modellene kommer i
en litt mer blingete lysere blå-variant, og en
modell som er brun med fiolette detaljer.
Noen synes et par sko til mer enn to tusen
kroner er dyrt, og du finner fjellstøvelalternativer fra for eksempel Columbia,
North Face, Merell og Salomon, som
koster vesentlig mindre enn Hoka Toa.
Men det går an å tenke på utlegg på en
annen måte enn bare noe du må ut med
der og da. For tar du prisen, og deler på
antall timer du faktisk har et par sko på
foten i løpet av dens levetid, får du uansett
en minimal timepris, og da mener jeg det
spiller mindre rolle om du betaler ett eller to
og et halvt tusen for dem.
Vanntettheten vurderer jeg så langt som
god, jeg har tråkket i både myrer og diverse
vanndammer uten å bli våt på føttene. Om
du går lenge i regnvær bør du ha et par
regnbukser som er så lange at de nesten
subber i bakken, ellers vil du oppleve at
vannet kan renne ned og inn i skoa, som
er ulempen med ankel-høye støvletter
generelt.
De er brukt vinterstid, med litt tykkere
sokker, og holder varmen om man er i
bevegelse. De er også brukt om våren med
tynne sokker opp mot 18 varmegrader,
uten å bli for varme. Toa er en modell med
en relativt grov såle som funker på diverse
underlag. Kjerneområdet til Toa er vandring
og generell frilufts/fritidsbruk. Jeg har blant
annet brukt dem på en stitur over flere
dager med halv-tung sekk, foreløpig helt
uten synlige tegn på slitasje på såle eller
ellers. Jeg opplever at de gir nok ankelstøtte
til at de kan brukes med middel-tung sekk
(10 -14 kg), men at man blir litt forsiktig når
man skal ned for eksempel en bratt skrent.
Skal du gå med virkelig tung sekk (18-20
kg+), ville jeg kanskje heller gått for en
høyere og stivere støvel – for eksempel den
litt høyere Hoka-modellen Sky Kaha (1010
gram paret), til tre tusen kroner.
OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Er du på jakt etter noen særs behagelige
støvletter til allround friluftsbruk, bør du se
nærmere på denne modellen fra Hoka. Lav
vekt, bred lest, ankelstøtte, en grov såle
og vanntett membran gir denne modellen
et bra bruksområde både på aktiviteter og
årstider.
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UTSTYR TEST

HELDRE MAGNUS
SKALLJAKKE

PRIS: 600,VEKT: 435 GRAM, STR. M
MER INFO: SPORTOUTLET.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD

BESKRIVELSE
Skalljakke i polyester, 15.000 millimeter vannsøyle.
Mesh innerfôr, to store sidelommer, borrelåsstramming på ermene. Fire strikk-strammere;
nederst på jakka, i livet og to i hetta. Fem små
ventilasjonshull under hver arm. Kommer i fargene
monument (lys grå), fjord blue (lys blå) og ensign
blue (mørk blå), black onyx og spicy orange.
Vaskes på 30 grader, skal ikke tromles eller
strykes. Kommer i størrelser fra small til 3XL.

OPPLEVELSE I BRUK
Skallplagg fra de store og kjente friluftsmerkevarene selges fort for tre til fem tusen
kroner. Hva kan man egentlig vente av en jakke
til bare seks hundre kroner? Vi har sett nærmere
på Heldre Magnus som selges fra sportoutlet.
Den har et par detaljer som skiller den fra andre
skalljakker jeg har brukt. Den har usedvanlige
store lommer, her kan få plass til for eksempel
hender med votter på, kart, en del energibarer,

etc. Inne i lomma finner man også strikkstrammere
for å gjøre jakka tightere i livet.
Det er ikke ventilasjonsglidelåser under armene. I
stedet er det noen mindre luftehull her, som kan
være fine å ha for eksempel under lett og middels
høyt aktivitetsnivå.
Ned fra hetta henger det to strikker, uten strikklås.
Skal de knytes sammen, mon tro? Jeg trodde først
jeg hadde fått en jakke med en produksjonsfeil,
før jeg oppdaget at strikklåsene her er integrert
og skjult inne i hetta, oppe ved bremmen. Snedig
og elegant løsning egentlig. Man kan i tillegg
også stramme hetta med en egen strikk bakfra,
og få tilpasset hetta slik at den virkelig beskytter i
ruskevær og kraftig vind.
Hovedglidelåsen har en tendens til å henge seg
opp i den underliggende klaffen, noe jeg også har
erfart på diverse andre jakker.
Vektmessig ligger Magnus med sine 435 gram
midt mellom to andre jakker jeg har testet; Outdoor
Research Point og Heldre Canada tec. Den er
verken tung eller et utpreget lettvekts-plagg, noe
som delvis skyldes nettingfôret. Fôringen gir jakka
to fordeler; den blir god og myk å ha på seg, og
gir ekstra varme i forhold til en «naken» skalljakke.
Ytterstoffet har også en behagelig og myk finish.
Jeg har brukt Magnus hovedsakelig med kun en
supertrøye under jakka, i temperaturer fra ca. 15
ned til rundt fem grader, uten å svette, og heller
ikke fryse. Hadde jeg hatt en vanlig skjorte i tillegg,
ville det fort blitt akkurat litt for varmt. Den er også
testet i sammenhengende regn i litt over en time,
uten å lekke – det står til godkjent i min bok.
Bruksområde for denne jakka vil jeg si er
variert friluftsliv for hele året; padling, turgåing,
tursykling, og skigåing. Fôret gjør at man ofte
kan klare seg uten mellomplagg/isolasjonsplagg.
Den grå varianten jeg har brukt gir nesten en
kamuflasjeeffekt, ønsker du mer synlighet, er den
lyseblå eller oransje utgaven mye mer aktuell.
OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Heldre Magnus er en skalljakke det er lett å like.
Diskret design, fine tekniske detaljer og store
lommer. Netting-laget innvendig gir litt ekstra
isolasjon, som gjør jakka særlig aktuell på kalde
dager. I likhet med flere andre produkter fra
sportoutlet-kjeden jeg har testet, er også dette
veldig mye utstyr for pengene.
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TEST UTSTYR

LMNTS RENA
PAKKPOSE 8 L
BESKRIVELSE
Pakkpose på 8 liter. Rullelukking med klips, tapede
sømmer. Fås også størrelsene 1, 3, 5 og 12 liter.
OPPLEVELSE I BRUK
Vanntette pakkposer skulle man kanskje tro bare
passet for padlere, seilere og andre som ferdes på
vannet. Med Norges våte og uforutsigbare vær, er
min erfaring at de egentlig er nyttige for alle som
driver friluftsliv. Tørrposene beskytter ikke bare ting
som absolutt ikke bør bli våte, som soveposen eller
kameraet. Klær, telt, eller mat, er også noe man
ønsker å holde så tørt som mulig.
Vi har sett nærmere på Lmnts 8 liters tørrpose.
Den er svært lett, under 40 gram. Samtidig er den
så stor at den kan ha mange funksjoner på en
padletur. En kompakt sovepose, eller mange av
de oppblåsbare liggeunderlagene, går greit
nedi. Den kan ellers
være aktuell som

en klespose eller kamerabag. Skulle du ønske
en pose som er stor nok til å romme et telt, vil
12-literen (46 gr.) være mer aktuell.
Det er verdt å merke at selv om den selges
som vanntett pose, er den likevel ikke hundre
prosent tett. Produsenten oppgir at den ikke er
egnet til dykking eller oppbevaring av vann. Slike
opplysninger gjør meg nysgjerrig – for hva tåler
den egentlig?
For å teste vanntettheten, har jeg gjort nettopp det
man ikke skal gjøre; fylt den med vann. Jeg satte
den så oppå en avis for å se hvor mye den lakk.
Etter fem minutter begynte det å piple ut noen små
dråper fra en av sømmene. Etter en halvtime var
det lekket ut kanskje så mye som en teskje vann.
I min bok er dette 99 % vanntett, og mer enn bra
nok til mitt bruk – og kanskje til ditt også.
Rullelukkingen har ellers fordelen at posen kjapt
kan komprimeres, for eksempel etter hvert som
mat spises opp. Rullelukking kan også være en
måte å få en redusert volumet på klærne, ved å ha
presset ut en del luft/volum av dem, før pakkposen
lukkes.
På padletur med overnatting, kan sand være
et problem, og noe man absolutt ikke ønsker
verken i mat, klær eller elektronikk. Her er også
rullelukkingen tett og nyttig.
Posen mangler et gjennomsiktig vindu, som noen
andre pakkposer har, den har heller ikke innebygd
ventil som gjør kompresjon enklere. Til gjengjeld
kommer Rena-modellene i forskjellig farge på de
forskjellige størrelsene, noe som kan skape et
system for deg som pakker. Jeg har ikke brukt
posen lenge nok til å si noe om slitestyrken, men
stoffet virker mye mer solid enn for eksempel
typiske telt- og sovepose-trekk. Har stappet denne
8-literen til dels ganske hardt med klær, uten at
posen har vist svakhetstegn.
OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Dersom du ikke krever en pakkpose som er
absolutt helt vanntett, er Lmnts Rena et interessant
alternativ som vil fungere til diverse friluftsliv.
Posene er lettere enn mange av konkurrentene,
og til en pris som ligger til dels langt under andre
merker. Jeg vurderer dette til et godt kjøp.
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UTSTYR TEST

GREGORY ARRIO 30
DAGSTURSEKK

PRIS: 1.098,VEKT: 853 GRAM
MER INFO: GREGORYPACKS.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD

BESKRIVELSE
Dagstursekk på 30 liter, oppgitt maks last 9,1 kilo.
Rammemateriale: 210D Honeycomb cryptogrip HD
nylon. Medfølgende regntrekk (62 gram) i topplokk.
Hovedrom med toppåpning lukkes med strammesnor
og en klips, rommet har også et strikkbelastet rom
mot ryggplaten. To 40 cm sidelommer med glidelås
og nøkkelklips. Fire kompresjonsremmer. Åpen
sidelomme med strikk. Topplokk med glidelåslommer
både på ut- og innside. Ventilasjonsnetting på hele
ryggplaten. Klargjort for drikkesystem. Arrio-serien har
tre sekker, på 30, 24 og 18 liter. Foruten blå versjon,
fås den også i svart og burgunder. Livstidsgaranti på
ramme og materialer.
Om Gregroy: Wayne Gregory grunnla ryggsekkmerket
i 1977, og de lager fortsatt kun ryggsekker.
Hovedkontoret er i Utah, USA, og der er det ifølge
hjemmesiden deres foruten diverse sekk-prototyper
også masse ski, sykler, skitne støvler, tomme ølbokser
– og flere hunder enn ansatte. Gregory grupperer
sekkene sine etter bruksområdene dagstur, langtur,
terrengsykling, alpin&ski, skole&arbeid og adventure
travel. Gregory lager sekker fra 2,5 til 100 liter, og med
anbefalt maks bagasjevekt fra 4,5 opp til 34 kilo. Arrioserien befinner seg i dagstur-sortimentet, som har hele
93(!) forskjellige modeller. Gregory har flere sertifiserte
service- og reparasjonssteder rundt om i verden,
inkludert et i Oslo.
OPPLEVELSE I BRUK
Man merker med en gang man får på sekken at
den er laget av folk som vet hva de holder på med.
Spenner og remmer er solide, skulderstroppene er
behagelige. Detaljer, som at glidelåsdragerne har en
smart utforming kalt custom Comfort Grip, som gjør at
man kan bruke dem selv med frosne fingre, eller votter,
er ting jeg liker.
Det er ikke urimelig å sammenligne denne med
Ospreys populære 22-liters Talon-sekk, som må ses
på som en konkurrent i dagstursekk-markedet.
Da ser man at Arrio 30 mangler for eksempel
stavfeste på skulderstroppen og smålommer på selve
hoftebeltet, ting jeg faktisk har bruk for på tur. Osprey
har to strikksidelommer, som hver rommer en typisk
drikkeflaske på 0,6 liter, Arrio derimot, har enkelt
sidelomme med plass til en halvannen-liters-flaske.
Jeg vet ikke helt om det er meningen, men om man
fomler litt, kan man få fatt i den flaska mens man går,
uten å ta av seg sekken. Vekten er ikke mye forskjellig
Arrio er større, men veier kun 40 gram mer enn Osprey.
Arrio har også to grunne sidelommer med glidelås,
som er mest aktuelt til ting som kompass, kart, votter,
solbriller, etc.
Ventilasjonen på Gregory-sekken kalles FreeSpan, og
82

er svært god. Ved hjelp av en stramt, spent grov netting
på ramma, er selve sekken løftet fire-fem centimeter
vekk fra ryggen. Dette er behagelig, ikke minst på
varme dager. Men nettopp det at vekten skyves litt fra
ryggen er noe som kjennes når sekken fylles til anbefalt
maksvekt. Da merker man at man kontrer vekten med
å gå ørlite grann mer foroverbøyd.
Som aktuelle bruksområder tenker jeg i første omgang
toppturer, og på fjellskiturer, der man ønsker å ha
med mat, drikke og en del forsterkningsplagg. Ville
også tro at sekkens størrelse gjør den godt egnet til
pilegrimsvandring for de som skal bo på herberger
underveis og ikke trenger telt, liggeunderlag eller
sovepose. Størrelsen er slik at man kan få med det
viktigste, men ikke bli fristet til å lure inn masse ekstra.
Med godt håndverk og Gregorys livstidsgaranti, burde
sekken holde 35 dagers vandring fra Oslo til Nidaros,
og vel så det.
Skulle du ha behov for en noe større sekk, har Gregory
40-litersmodellene Zulu og Maya.
OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Real dagstursekk fra en seriøs produsent, en sekk
uten mye jåleri. God ryggventilasjon og glimrende
glidelåsdragere trekker opp, men jeg savner en liten
lomme på hoftebeltet.
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no

Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

Sommerkonkurranse
fra Darn Tough!
2. juli 2022

Finner du disse 5 symbolene
inni denne utgaven av magasinet,
så blir du med i trekningen av pakke med
D en
imkr
tursokker fra Darn Tough til en verdi av
2.000,-. Kvalitetssokker med
livstidsgaranti –
Vertikal
klarer du å bruke opp sokkene så får du rett og
slett et nytt par! 10 km - 15 km - 32 km
1. august trekkerKlasser
vi ut to vinnere,
for løpsom
medfårtid
tilsendt en herre- og en damepakke med sokker.

og turmarsj uten tid

Bli med! Reglene er enkle:
Send en mail til oss: redaksjonen@friluftsliv.no.
Info og påmelding:
Skriv hvilke sider symbolet står på, og hvilken
størrelse du bruker.lofotenskyrace.no
Oppgi navn og postadresse
i mailen.
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