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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

Foto: Iver Paulsberg
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Bruk koden for å se
alle produktene.

KODEN ”FRILUFT30”
GIR -30% PÅ ALLE
LIFESTRAW PRODUKTER
I NETTBUTIKKEN.
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Nyt sensommeren
og høsten
..og gled deg til
vinteren når vi
skal på tur igjen:)

Friluftsliv_042022_INN.indd 5

12/09/2022 11:02

Cover

TURABSTINENS
Det er et uttrykk som heter; «det finnes ikke dårlig
vær, bare dårlig klær.» Noe av det er sant, men ikke
alt. Det finnes faktisk så dårlig vær at det er alt for
ufyselig å være utendørs selv med gode klær. Når
tidagersvarslet på værmeldingene er satt på repit
med plaskregn og heftig vind uke etter uke, så går
det på psyken og humøret løs. Nå skjønner jeg, for
aller første gang, hvorfor det er noen som reiser til
Syden for å kjenne på sol og varme.
Det er ille når været er så dårlig at man ikke
kommer seg ut. Så hva gjør man da, når man
har kjørt halve Norge nordover med feriebilen
stappfull av alskens turutstyr; kajakker, sykler, ski
og staver, 12 fiskestenger + kasser med fiskeutstyr,
telt, soveposer, liggeunderlag, turkjøkken, en
monsterbag med turklær, kjølebag med mat,
ryggsekker, fjellsko, fotoutstyr, ja…og masse annet
teknisk dilldall. Å sykle i motvind og plaskregn er
ufyselig. Å gå på fjelltur og topptur i tykk tåke,
vind og øsregn er ikke koselig. Å padle på høye
bølger er skummelt og ekkelt. Å fiske er umulig.
Kafeer, gallerier, museer og butikker er kjedelige.
Å ligge i teltet hele dagen å spille yatzy er uaktuelt
– i hvert fall når vinden blafrer i duken og regnet
pisker så til de grader på telttaket at man ikke
hører hva sidemannen sier. Nei…eneste mulighet
er fotturer med ullundertøy, sydvest, regnjakke,
regnbukse og gummistøvler. Det er på slike dager
man kjenner at turabstinensen slår inn.

Foto:

BJØRN A. ESAISSEN

Hvor:
En vakker og fargerik

kveldshimmel prydet
kajakkturen på
Trondheimsfjorden
i Malvik kommune.
Bildet er tatt uten filter
ved 21-tiden den 1.
september 2022. Noen
ganger får man servert
bildemotiver på sølvfat.

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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omveien er ofte den
rette veien

Uvær og drittvær til tross – heldigvis er det masse
vann i elver og innsjøer her i Midt-Norge. Fisken
har hatt gode dager i sommer. Elvene er fulle av
laks. Vannmagasinene er stappfulle, og vi har hatt
nesten gratis strøm.
trygtredaktør
på beina
Ansvarlig
siden 1964.
Bjørn Andreas Esaissen
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det beste – det er de som bærer deg dit
drømmen blir virkelig.

KJØPT MAGASINET I
LØSSALG?

BIDRAGSYTERE I DETTE NUMMER:
TRUDE WITZELL | MAREN BØHN NYLØKKEN
VIGDIS ASKJEM | BJØRNAR VALSTAD
ØYVIND WOLD | TOM HELGESEN | MAGNE HAGBERG

Da har du en
tidsbegrenset tilgang
til www.friluftsliv.no til
neste nummer er i salg.
For denne utgave er
koden “0912” Gå til
www.friluftsliv.no/fkode/
for å løse inn koden,
og logge deg inn. Du
har tilgang til søkbare
artikler fom nr 1-2018.
God fornøyelse!
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En nitrist sommer er heldigvis over. Aldri før
har jeg opplevd så mye elendig turvær. Tre dager
med sol og varme på ti sommeruker er bare trist
å tenke tilbake på. Nord-Norge fikk 50 prosent
mer nedbør enn normalt og sin våteste sommer
registrert fra år 1900 til i dag. I Trøndelag var det
registrert 11 dager uten regn på 69 sommerdager.
Det betydde ikke at det var sol på de 11 dagene,
men at det ikke regnet.

Det er alltid en god opplevelse å komme
STEINAR VÆGE

S

Turabstinensplager vil jeg si er symptomer og tegn
som for eksempel stress, uro, ubehag, slapphet,
dårlig humør, psykisk utmattelse og uglede som
opptrer når organismen raskt må unnvære bruk
av hyppige brukte og avhengighetsskapende
friluftslivaktiviteter.

REDAKSJON
ANSV. REDAKTØR: BJØRN A. ESAISSEN
E-POST: REDAKSJONEN@FRILUFTSLIV.NO
DAGLIG LEDER: BJØRN A. ESAISSEN
JOURNALIST: STEINAR VÆGE
E-POST: STEINAR@FJELLMANN.NO

Trykksak
2041 0652

FRILUFTSLIV produseres og distribueres med
størst mulig hensyn til miljøet. FRILUFTSLIV

Del dine turopplevelser
med oss
kan resirkuleres
100% også når det er plastpakket.
#VasqueNorge og #DarnToughNorge

ABONNERE? SEND EN MAIL TIL:
Les mer på TRACX.NO
ABO@FRILUFTSLIV.NO
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Ann

Foto: @Mr.Rune.Andersson

Vasque Breeze LT GTX
og Darn Tough-sokker

Trollstigen
858 m.o.h.

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.
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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.
www.thermarest.no
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KRAFTIG OPPSVING
AV RYPER I NORD
Det er en historisk sterk
økning av rypebestanden i
Nordland og Troms, melder
Statskog. Registeringer viser
at det med noen unntak er bra
rypebestander i hele landet.
I Sør-Norge viser tellingene
en noe mer variert utvikling.
Ifølge Norges Jeger- og
Fiskerforbund er det en svak
nedgang i Sør- og Midt-Norge.
I sesongen 2020/21 ble det
felt 176.500 ryper. Årets rypeog skogsfugljakt åpnet den
10. september.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE

APPEN DIGITAL SOPPKONTROLL
Denne høsten ser ut til å by på mye sopp i skog
og mark. Det er svært viktig at du er sikker på at
soppen du har funnet er spiselig. Om det ikke er
soppkontroll i nærheten av deg, kan du laste ned
appen Digital Soppkontroll. I appen kan du laste
opp bilder, så vil soppsakkyndige svare deg på om
det er en matsopp, eller ikke.
Du kan plukke sopp, bær og urter i skogen og på
fjellet når du befinner deg i utmark. Det er en del
av allemannsretten. Det meste av skog, fjell og
strand er utmark.

TILRETTELEGGING
FOR FRILUFTSLIV
I NÆRMILJØET

FOTO: STEINAR VÆGE

Bare en av fem voksne
nordmenn er nok
aktive for å tilfredsstille
helsemyndighetenes
anbefaling på 2,5
timer fysisk aktivitet.
Miljødirektoratets
nærmiljøsatsing
på friluftslivets
ferdselsårer viser
at tilrettelegging for
friluftsliv i nærmiljøet
har mange positive
effekter for både
samfunnet og
enkeltmennesker.
10
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FRILUFTSLIVETS BÆREKRAFTPLAKAT
Norge jobber for å nå bærekraftmålene fram mot 2030.
I samarbeid med Friluftsrådens Landsforbund har Norsk
Friluftsliv utarbeidet Friluftslivets bærekraftsplakat.
Punktene beskriver hvordan aktørene jobber for å redusere
friluftslivets miljø- og klimaavtrykk, og gjøre friluftslivet mer
mangfoldig og sosialt bærekraftig. De handler også om
hvordan organisasjoner og andre innen friluftslivet jobber for å
takle både natur- og klimakrisen.
FOTO: STEINAR VÆGE

ETTER 15. SEPTEMBER OPPHEVES DET
GENERELLE BÅLFORBUDET
Det generelle forbudet i sommerhalvåret handler om at faren
for skog- og lyngbrann er større i dette tidsrommet, men
regelen om å utvise bålvett gjelder like mye for resten av året.
Husk også at det ikke er lov å gjøre skade på trær og bryte av
greiner for å lage bål. Ta derfor med ved hjemmefra, eller bruk
døde greiner og kvister du finner på bakken.

FOTO: BJØRNAR VALSTAD

FJELLREVEN ØKER I
ANTALL I NORDEN
På begynnelsen av
2000-tallet var det bare ca.
100 voksne fjellrever igjen i
Norge, Sverige og Finland.
For første gang siden 1996
er det nå registrert valper av
fjellrev i Finland. Antallet er
anslått til å være mellom 10
og 20 fjellrever totalt.
I de nordiske landene til
sammen er det anslått ca.
450 individer. Tiltak som å
legge ut mat til fjellreven og
jakt på rødrev, skal ha bidratt
til økningen.
På verdensbasis anses
fjellrev (polarrev) som
livskraftig.
12
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Har du oppdaget
den magiske
Finnskogen ennå?
Østlandets enorme villmark venter, uberørt
siden finske innvandrere drev svibruk
her fra 1500 tallet, og bragte med seg
mystikken og røykstuene som ligger spredt
mellom åstopppene. Også Finnskogleden
på 24 mil snor seg gjennom dette svensk/
norske grenseområdet, mellom store
stille sjøer med furukledte holmer, og
små fiskerike vann. Om du vil utforske
skogen, sjøene, stiene, kulturminnene,
padle, fiske eller gå på ski så finnes alt helt
nær vår ombygde tollstasjon ved Røgden, i
hjertet av Finnskogen. Grensen Experience
tilbyr guidede turer av alle slag. Like i
nærheten ligger et spahotell med et fantastisk
svømmebasseng. Vi har også tilgang til
milevis med oppkjørte skiløyper i området. Vår
spesialitet er lokalkunnskap og atmosfære! Og
det beste er at du kan leie en 100 m2 nyoppusset
og fullt utstyrt leilighet med 8 sengeplasser midt
i dette paradiset. Vi har 2 slike leiligheter for utleie.
Ikke så dumt med myke senger og varm dusj på neste
villmarksekspedisjon?
Ønsker du mer informasjon, ta gjerne en titt på
hjemmesiden, www.grensenexperience.no eller følg oss på
facebook og Instagram.
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no

Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com

ULTRA DURA VERSA
De nye liggeunderlagene
RESIRKULERTE MATERIALER
CO2 NØYTRALE

R
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

FRILUFT
v

SYKKELTUR S.16 | JOTUNHEIMEN S.22 | FÆRØYENE S.28 | FOTTUR TIL KJEMÅGFOSSEN S.36
PADLING I TROLLFJORDEN S.38 | FOTOGALLERIET S.48

NY VERSJON AV

SYKKELBOK
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Boka tar for seg de mest attraktive sykkelturene
fra Hafjell og Øyerfjellet i nord, til Sjusjøen i sør,
et område med over ti tusen hytter og en svært
stor sykkelinteresse. Boka presenterer et bredt
spekter av turer, alt fra korte og familievennlige
grusturer, og halv-lange treningsrunder, opp til
mer krevende terrengturer, med lengre innslag av
herlig stisykling på snaufjellet. Mange av turene
egner seg meget bra for el-sykkel.
Etter utsolgt førsteopplag, er nytt for den andre
utgaven at hver tur har fått en QR-kode, der man
kan scanne kart-rute og høydeprofil på turen inn
på telefonen. Det er også kommet flere nye turer,
og en rekke nye bilder. Hver tur har eget kart,
faktaboks, en kort rutebeskrivelse.

Det er også kapitler om serveringssteder,
aktuelle turmål, utstyrstips, sykkelskilting, kart,
gode tur-utgangspunkter, sykkelutleie-steder,
sykkelprofilers favoritt-turer, med mere.
Overskudd av boksalget går til Øyer
Turskiløypers arbeid med skiløyper og stier i
området.
Pris: 499.Antall sider: 132
Utgiver: Øyer Turskiløyper
Tekst/foto: Øyvind Wold
Kart: Bernt Bjørnsgård
Bokdesign: vakker-design.no
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FRILUFT SYKKELTUR - MJØSA
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SYKKELTUR - MJØSA FRILUFT

MJØSA
RUNDT
– KUPERT OPPLEVELSESTUR I INNLANDET
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Start med landet største innsjø. Legg til levende bygder, Norges flotteste
kulturlandskap, diverse utsiktspunkter og lange strekninger med bilfrie
veier. Krydre med et par seige motbakker og noen susende nedkjøringer.
Sett deg på sykkelen og la det putre noen dager. Vips, så har du
«Mjøstråkk», den skiltede turen rundt innlandshavet Mjøsa.

MJØSA

LANDSKAP: På sykkelturen vil du
også få tid til å ta inn og begeistres
av det åpne og storslagne
kulturlandskapet underveis.

«Mjøsa rundt» er blant konkurransesyklister kjent
som et hardt en-dags sykkelritt. Men takket være
blant annet omlegging av E6, og ny sykkelvei på
deler av en nedlagt jernbanestrekning nord for
Minnesund, kan Mjøsa nå nytes fra sykkelsetet i
langt fredeligere og tryggere omgivelser enn før.
Det er både en vakker og spennende
sykkeltur, som får med seg mange av Innlandets
høydepunkter. Langs ruta finner du badeplasser,
friområder, rasteplasser, utsiktpunkter og diverse
serveringssteder. Flere av gårdene man sykler forbi
har utsalg av u-reiste produkter i sommersesongen,
andre kan tilby overnatting. På sykkeltur vil du
også få tid til å ta inn og begeistres av det åpne og
storslagne kulturlandskapet underveis. Dette finner
du særlig mellom Stange og Moelv, og rundt Kapp
på Toten.
Tar du med telt og sovepose er det litt begrenset
med fricampmuligheter langs selve sykkelruta. Men
tar du inn noen av sideveiene eller blindveiene
underveis, kan du finne avskjermede steder å campe.
Underlaget er mest asfalt, men mellom Skreia og
Hurdal, og gjennom Stange er det lengre strekk med
grusvei.
Biltrafikken varier mye, men er i hovedsak liten.
Nord for Minnesund er det flere bilfrie strekk.
Mellom Tangen og Stange Kirke, og på den
superidylliske Nordre Kongeveg gjennom Brøttum,
er eksempler på steder med minimalt med trafikk.
De eneste stedene trafikken er «middels stor», er de
ti kilometerne fra Moelv nordover mot Brøttum, og
fra Hinnkleiv til Lillehammer (fem km).
4 - 2022 FRILUFTSLIV
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FRILUFT SYKKELTUR - MJØSA

1. PÅ TO HJUL:
Mjøsa kan nytes
fra sykkelsetet i
fredelige og trygge
omgivelser.
2. SYKLER: En
gravelsykkel eller
hybridsykkel med
lettrullende dekk,
gjerne i bredde
37 til 40 mm, og
små knaster, er et
godt alternativ på
Mjøstråkk.

18

HVEM PASSER MJØSTRÅKK FOR?
Skal man sykle hele turen, er det en klar fordel å være
sykkelvant og i noenlunde god form. Med fire eller
fem dager tilgjengelig, vil man ha dagsetapper på i
snitt overkommelige fem til seks mil, og dermed også
tid til å tid til diverse stopp langs ruta. Enkeltetappene
har ganske varierende vanskelighetsgrad, litt grovt
sagt er den østlige siden av Mjøsa den lette, mens
vestsiden er mer krevende å sykle. Gode el-sykler har
kommet på markedet og på kort tid endret rammene
for både hverdags- og tursykling, og de kan absolutt
anbefales langs Mjøstråkk! Da trengs egentlig ikke
noe treningsgrunnlag, og motbakkene blir ikke
lenger utfordringer, men heller høydepunktene på
turen.
Vurderer man å ha med barn fra rundt ti år, er
strekningen fra Minnesund i retning Tangen stasjon
(29 km) den letteste og tryggeste, her går en stor
andel på helt bilfri og separat sykkelvei. Det er også

rimelig barnevennlig på Mjøstråkk fra Hamar til
Brumunddal (25 km).
ETAPPEFORSLAG/ STARTPUNKTER
Toget er en enkel å måte å komme seg til forskjellige
aktuelle startpunkter. Stasjonene Tangen, Stange,
Hamar, Brumunddal, Moelv, Lillehammer og
Gjøvik er stoppene som bringer deg til eller fra
Mjøstråkkruta. Du betaler barnebillett for sykkelen.
MINNESUND – HAMAR, 53 KM, 432
HØYDEMETER, GANSKE LETT
For å få en lett start anbefales Minnesund i sør,
en mils sykling fra Eidsvoll stasjon. Strekningen
til Tangen går tett på Mjøsa, dels på en tidligere
jernbanestrekning. Her er det både flatt, enkelt og
trygt å være sykkelturist. Ved Morskogen vokterbolig,
etter ca. en mil, er det et attraktivt friområde
med gressplen, brygge, benker og muligheter for
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MJØSTRÅKK
Lengde: 			234 km
Samlet stigning: 		

2660 høydemeter

Høyeste punkt:		

630 moh., øst for Torseterkampen

Bratteste stigning: 		

9,3 %, nord for Kollsberget

Bratteste utforbakke: 		

9,8 %, øst for Tisjøen

Underlag: 			

ca. 80 % asfalt, 20 % grus

Rutedetaljer og høydeprofil:

www.ridewithgps.com/routes/35873416

Aktuell sesong:

ca. 15. mai – 1. oktober

Vanskelighetsgrad: 		
varierende fra lett til krevende, sett
				under ett «middels krevende»
overnatting i den ubetjente gamle vokterboligen.
Det er fortsatt lett sykling nordover til Tangen
stasjon (30 km), herfra blir det mer kupert etter
hvert som veien stiger mot Stangelandet.
Ved gården Store-Ree åpner landskapet seg og
turen videre til Hamar gir virkelig flott utsyn over
Mjøsa og bygdene rundt. Fra Ramset gård nordover
mot Atlungstad er det omtrent to svært lettsyklede
mil, med mange slake nedoverbakker. Kafe og
museum med Atlungstad brenneri.
HAMAR – LILLEHAMMER, 61 KM, 627 HØYDEMETER, LETT TIL MIDDELS KREVENDE
Denne etappen starter med en av de fineste
sykkelstrekningene
langs
hele
Mjøsa;
strandpromenaden ut av Hamar forbi Koigen
friområde og badeplass, Domkirkeodden og
Hedmarkmuseet, der man sykler mellom en rekke
eldre trebygninger. Videre rundt Furuberget er det

Passer for: 			
voksne i normalt form, el-sykkel vil
				
klart senke terskelen for å ta hele
				turen
Skiltet: 			

Ja, egen skilting for syklister

Sykkelleie (inkl. el-sykkel):
Stasjonen hotell, Lillehammer,
				turistkontoret Hamar, Karset
				aktivitetsgård v/Hamar, turist				
kontoret i Brumunddal eller Infoteket
				på Tingnes.
Aktuelt kart: 			
«Mjøstråkk», 1: 100 000, utgitt av
				Statens Vegvesen, Oppland/
				Hedmark/ Akershus fylkeskommune
				2013
Aktuelle nettsider: 		
visit-innlandet.no/mjostrakk,
				skibladner.no, stange-vestbygd.no,
				lillehammer.com
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bilfri turvei nesten nede i vannkanten, langs Jessnesstranda er det eldre hyttebebyggelse og servering på
den trivelige Fiskerhytta Fagervik kafe.
Fra Brumunddal sykler man over Rudshøgda
i det vakre landskapet som preget Alf Prøysens liv
og diktning. Stopp gjerne ved kafeen Fru G. eller
Godværskafeen ved Sveinhaug gård, begge rett ved
sykkelruta, et par kilometer før Moelv.
Fra Moelv mot Brøttum går Mjøstråkk femten
kilometer på den noe trafikkerte Fv213, her er det
ikke sykkelvei ved siden av. Ved Brøttum tar man
inn på Gamle Kongevei, en småkupert og idyllisk
bygdevei som passerer flere fine badeplasser og gamle
restaurerte husmannsplasser, med masse blomster i
veikanten. Slake nedoverbakker de siste kilometerne
inn mot Lillehammer.
LILLEHAMMER – GJØVIK, 48 KM, 562 HØYDEMETER, MIDDELS KREVENDE
Fra Lillehammer går ruta sørover på Vingromsvegen
og Biristrandvegen. Disse går mer eller mindre
parallelt med E6, men kun med en brøkdel av
trafikken. Et par steder stiger veien litt og gir
fint utsyn over Mjøsa. Veiene er stort sett veldig
20

lettsyklede, til man etter tre mil kommer til Redalen.
Her starter en lang stigning mot Kollsberget. Bakken
er omtrent fem kilometer lang, men fra toppen blir
du belønnet med et virkelig flott panorama over
Gjøvik og bygdene på begge sider av Mjøsa.
GJØVIK – MINNESUND, 72 KM, 1064 HØYDEMETER, KREVENDE
Denne kuperte etappen har tre merkbare stigninger,
der bakken fra Skreia opp forbi Skjeppsjøen og
Torseterkampen, stiger hele fem hundre meter.
Det er mye grusvei på denne strekningen. Etter en
lang nedkjøring til Hurdal, kommer en ny stigning
over Minnesundåsen. Herfra kommer en småheftig
nedkjøring til Minnesund, med flere krappe svinger.
Denne etappen er mest aktuell for den trente syklist
– eller de med el-sykkel. Servering underveis på
Balkesenteret (16 km) og ved Torsetra (34 km), der
mesteparten av bakkene fra Skreia er unnagjort.
AVSTIKKERE/ALTERNATIVER
Et område som stadig flere syklister har fått
øynene opp for, er Neshalvøya og Helgøya, sør
for Rudshøgda. Her finner man mange trivelige
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bygdeveier, flere kafeer og tilbud som Helgøya
klatrepark, tretopphytter, og Hovelsrud historiske
hage på Helgøya. I likhet med Stange, gir også disse
veiene masse flotte utsyn over Mjøsa.
Om du er særlig glad i utsikt, kan du fra Vea, litt
nord for Moelv, velge den bratte veien over Syljuåsen
og Biskopåsen, mot retning Brøttum. Denne stiger
til nesten firehundre og femti meters høyde. Ved
Tisjøen, øst for Hurdal, kan du du ta avstikkeren
opp til utsikten på Mistberget (629 moh.) Det er ca.
tre kilometer en vei, med to hundre meter stigning.
Ønsker du en kortere versjon av Mjøstråkk, kan
du ta Mjøsbrua, litt sør for Moelv over til vestsiden.
Dette vil gjøre runden fem mil kortere.

1. VAKKER TUR:
Mjøsa rundt er
både en vakker
og spennende
sykkeltur, som får
med seg mange
av Innlandets
høydepunkter.
2. GOD FORM:
Skal man sykle hele
turen, er det en
klar fordel å være
sykkelvant og i
noenlunde god form.

UTSTYR
En gravelsykkel eller hybridsykkel med lettrullende
dekk, gjerne i bredde 37 til 40 mm, og små knaster,
er et godt alternativ på Mjøstråkk. Støtdemper er
ikke nødvendig. El-sykkel er som allerede nevnt som
også et godt alternativ, grunnet høydeprofilen med
en rekke halvlange stigninger.
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FANTASTISKE

FALKETIND
TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

– Lyst på en spennende utfordring for å feire at du
har runda 60 år? Ja, jeg kunne ikke nekte for det
når kona spurte så pent! Værmeldinga var også
strålende, så da var vi klare for topptur til Falketind
(2067 moh.) i Jotunheimen neste morgen.
Yngste datter trakk seg allerede på
informasjonsmøtet om kvelden på Fondsbu,
for dette var ikke turen for folk med et snev
høydeskrekk en gang. Toppen er regnet
som det første fjellet av ”alpin karakter”
som ble besteget i Norge. Falketinds
karakteristiske profil må helt klart regnes
som en av Jotunheimens vakreste og villeste
tinder. Folk flest starter fra Vang kommune
i Innlandet, men selve toppen befinner seg i
Årdal kommune i Vestland.
FØRSTEGANGSBESTIGNING FOR OVER
200 ÅR SIDEN
Da toppen dukker opp i morgenlyset, lurer
vi litt på om det var mulig for to ”gamlinger”
i det hele tatt å komme seg helt opp. Vi
starter fotturen ved inngangen til MorkaKoldedalen fra østsiden. Ja, toppen het
faktisk Koldedalstinden den gang den ble
førstegangsbesteget av trioen Christian Peder
Bianco Boeck, Baltazar Mathias Keilhau og
Ole Urden i 1820. Undres på hva de tenkte
for over 200 år siden da de så opp på denne
bratte kjempen, medisinstudenten Boeck,
geologistudenten Keilhau og lokalkjente
Urden?

22

FORAN OSS LIGGER BREISEN
Vi klyver i hvert fall oppover stien mot
Falkebreen (Snøggeken) og tenker det er
bra noen har gått denne ruta tidligere. Snart
er det tid for en velfortjent pause. Været
er fremdeles like vakkert som fjellene i
synsranden, og foran oss ligger breisen. Etter
en kort drikkepause, ber Guide Jyamchang
Bhote fra Jostedalen Breførarlag alle om å ta
på seg breutstyr, for her skal man gå trygt.
Jyamchang Bhote har selv vært på Mount
Everest en rekke ganger, så for fjellføreren fra
Nepal blir Falketind som ”smårusk” å regne.
SIKRER PÅ DE FARLIGSTE PUNKTENE
En snau time seinere er det fast grunn under
føttene, men nå begynner tvilen å melde seg.
Kan vi klare å komme oss opp denne bratte
fjellveggen her? Jo, da, det går! Sakte men
sikkert klyver vi oppover i taulaget, mens vår
mann fra Jostedalen Breførarlag sikrer på de
farligste punktene. Du får opp pulsen på de
stupbratte høydemeterne som må forseres,
men snart kan vi ”befris” fra tauene. Om ikke
stigningene har tatt pusten fra deg, så gjør
i hvert fall utsikten det! Vakkert er det, og
flottere skal det bli.
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PÅ VEI NED: Jyamchang
Bhote og Gry Mile Jakobsen
på vei ned fra Falketind i
Vest-Jotunheimen.
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FALKETIND
HELE NORGE UNDER OSS!
Vi er ikke aleine denne vakre julidagen, for
her kommer det turgrupper både oppover
og nedover. Alle påfallende blide i finværet.
Det stiger jevnt og trutt nå også, men det er
befriende å gå uten tau. Snart er vi utrolig
nok 2067 moh., og vi føler nesten at vi har
hele Norge under oss. Utsynet er praktfullt
i alle himmelretninger, fra Jotunheimens
spisse topper til det mer lavereliggende
landskapet sørover mot Valdres. Med slike
værforhold i denne høyden er det jo bare
å ta fram nistematen og drikke akkurat på
toppen.

24

Falketind (2067 moh.) ligger i Årdal kommune
i Vestland fylke, og toppen ligger forholdsvis
langt sørvest i Jotunheimen. Den befinner seg
utenfor nasjonalparken, men innenfor Utladalen
landskapsvernområde. Den spesielle fjelltoppen
i Jotunheimen ble første gang besteget i 1820 av
Christian Peder Bianco Boeck, Balthazar Mathias
Keilhau og den lokale føreren Ola Urden. I 1961
klatret Ralph Høibakk og Anders Opdal opp den
loddrette nordveggen. Tindens fortopp, Falkungen,
ble besteget første gang i 1941.
Navnet Falketind fikk toppen av Aasmund Olavsson
Vinje, mannen som også navnsatte Jotunheimen.
Tidligere het toppen nemlig Koldedalstind, og
den vanligste innfallsporten er fra bommen
ved anleggsveien mellom Tyinholmen og
Koldedalsvannet.
Kilde: www.snl.no
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JOTUNHEIMEIN

1. TAULAG:
Brevandringen som et
ledd i bestigningen av
Falketind er i gang.
2. PÅ VEI OPP: Klatring
opp Pionérruta med
Falketind, 2067 moh,
som mål.
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DIKTEREN VINJE SATT NAVNET
Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) er
uløselig knyttet sammen med Falketind og
Jotunheimen, for han har navnsatt både
fjellområdet og toppen. Hør bare her:
”Den svarte tind med nebben sin i bugt
er falken lik, som voggar seg til flugt;
i bringa kvite flekk er spettad inn,
og difyr vert han kallad Falketind”.
Han mente også at sjelen hans ville bosette
seg på Falketind etter hans død.
”So vil eg sitja der paa Falketind og sjaa
utyver Norig, og Fjellradirne skal stiga fram”.
Derfor er det slett ikke tilfeldig at Vinjehodet
i granitt ved Eidsbugarden er vendt mot
Falketind.

26

NED NORMALRUTA
Opp har vi tatt den såkalte Pionérruta, for
det var den førstegangsbestigerne benyttet.
Ned følger vi Normalruta, først langs
Stølsnosbreen, så bratt ned mot Andrevatnet
og deretter Morka-Koldedalen tilbake til
utgangspunket ved Koldevatnet. Det må
legges til at denne ruta ikke regnes som
trygg lenger på grunn av høyere avsmelting
og sjanse for steinras. I dag brukes derfor
Pionérruta opp og ned på de guidede
toppturene. Uansett rute, Falketind er
fantastisk! Toppen bør oppleves, men sett
sikkerheten først! Føler du deg ikke helt
bekvem med slike topper, ta kontakt med
noen lokalkjente som arrangerer turer med
fører til Falketind. Turen tar 10-11 timer, så
belag deg på at dette tar tid!
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ANNONSE

1. PÅ TOPPEN: Luftig
på toppen av Falketind
med Tyin i bakgrunnen.
2. TELTLEIR:
Falketind, 2067 moh. i
Jotunheimen.

NATURAL STRIDE SYSTEM
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FÆRØYENE
TEKST OG FOTO: BENTE RISAN OG BJØRN A. ESAISSEN

«Bææææææææææ…» lyder over alt. Firbente ullsekker
ligger, står, går, løper, hopper og gomler gress. Vi er på
langtur på Færøyene og har havnet midt i sauenes rike.

GJÓGV
SLÆTTARATINDUR

GÁSADALUR
TÓRSHAVN
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FOSS: Dette er trolig et av de mest fotograferte motivene
på Færøyene. Motivet er meget representativt for hvordan
naturen er på øygruppen. Det lille tettstedet Gásadalur ligger
på enden av den populære fotturen «postmannsruten» som
går fra Bøur til Gásadalur, kun få kilometer unna flyplassen.
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1. UT MOT HAVET: Utsikten
var enorm der vi gikk ytterst på
klippekanten og speidet utover
det endeløse havet.
2. TÅKE: Slættaratindur (882
moh.) er det høyeste fjellet på
Færøyene. Vi måtte selvsagt
opp dit. Men den dagen var det
så tykk tåke at vi så ingenting
til utsikten. Uansett, det ble en
topptur.
3. HAVKAJAKK: Vi ble med en
gruppe turister ut på padletur. Det
var godt å komme seg utpå sjøen
etter timer med kjøring i leiebil.
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Vi fløy direkte fra Gardermoen til Vágar på Færøyene.
Det første vi la merke til etter landing var den lave
temperaturen, den tykke tåka som lå på fjelltoppene
og det irrgrønne landskapet. Vi hentet leiebilen og
satte fart. Vi hadde åtte dager på oss til å utforske så
mye vi klarte av Færøyene; biltur, fottur, sykkeltur,
båttur, topptur, kajakkpadling og urban byvandring.

4. FLAGG: Dette er flagget til Færøyene.
5. SNACKS: På restauranten ROKS
i Tórshavn fikk vi blant annet servert
stekt torskeskinn med lokal urtedipp.
Torskeskinnet smakte av en blanding av
torsk og baconkrisp. Godt!
6 .LUNDEFUGL: Vi kom så nære innpå
lundefuglene at vi fikk tatt brukbare bilder
med mobiltelefonen.
7. SAU: Sauer er allrighte dyr og gir et
livfullt element på fotturer. Det finnes
ingen rovdyr på øygruppen. Sauene lever
i sitt fredelige paradis.

RESTRIKSJONER
Allemannsretten, slik vi kjenner den i Norge, gjelder
ikke her. All grunn er privat og det er strenge regler for
camping. Det er kun tillat å campe på campingplasser.
Det er ikke tillat å overnatte i campingvogn
i utmarka, i veikanten, på havneområder, på
parkeringsplasser eller på rasteplasser. Skal man oppå
fjellet og overnatte i telt, så må man ha klarert dette
på forhånd av grunneier. At ikke allemannsretten
gjelder setter også store begrensninger på fotturer
ute i det fri. Det er ikke bare å labbe av gårde og ta
fjelltopper som man ønsker. Fotturer skal alltid skje
på oppmerkede stier. Disse strenge restriksjonene
oppfattet vi som frihetshemmende. Vi ville gjerne
komme oss unna turiststiene og køgåing. Vi må
innrømme at vi tok et par skikkelige avstikkere fra
de merkede traseene og dro langt til fjells. Da så vi
enda fler sauer, mange flere fugler og vi så harene
som spratt opp fra gjemmestedene sine og sprang vilt
rundt i alle retninger.
TURDAGER
Vi hadde med alt av klær for både styggvær og
godvær. På turen hadde vi tre dager med regnvær og
tåke og fem dager med oppholdsvær og sol. Vinden
blåste hele tiden, enten det var 7 grader og regn
eller 16 grader og sol. En dag blåste det så kraftig
at de minste fossene reiste seg og sto oppover langs
fjellveggene.
Vi leide terrengsykler og tråkket ut av hovedstaden
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FAKTA OM FÆRØYENE
Færøyene ligger midtveis
mellom Norge og Island,
og består av 18 øyer av
vulkansk opprinnelse.
Øygruppen har en lengde på
113 km og bredde på 75 km.

4

Det bor ca. 53.000
mennesker der, og nesten
100.000 sauer. Tórshavn er
hovedstad og har litt over
20.000 innbyggere.
Språket er Færøysk,
og vi oppfattet det som
en blanding av dansk,
gammelnorsk og islandsk.
De fleste forstår norsk godt.
Været er svært skiftende.
Gjennomsnittstemperatur
for sommeren er 11 grader,
mens den er 3 grader for
vinteren.

5
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6

Øygruppens
gjennomsnittshøyde er
300 meter. Med unntak av
plantede trær i Tórshavn,
finnes det ikke trær eller skog
på øygruppen. Det er svært
grønt på Færøyene, også
fjellsidene er gressbevokst
langt oppover.
Landskapet er preget av
svært mye fjell. Selv om de
bare ligger på mellom 400
til 6-700 meter (høyeste
882), skal en huske at dette
er direkte fra havnivå. Det
er ikke noe problem å finne
utfordrende ruter, også
klatreruter. Vis respekt for det
skiftende været.
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1. BÅTTUR: Vi fikk et
øsepøsende regnvær på
båtturen ut til de berømte
fuglefjellene og klippene.
Det hindret ikke turistene
fra å gå amok med
mobiltelefonene.
2. GRØNT: Gjógv ligger
helt ute ved sjøen nord
på Færøyene. Her bor
det cirka 30 mennesker.
Grenda består av
sjarmerende småhus på
begge sider av ei lita elv,
ei kirke, en restaurant,
et overnattingssted og
en bobilplass. Gjógv er
omkranset av irrgrønne
fjellsider, stupbratte
klipper, fuglefjell, sauer og
et flott turområde.
3. KLIPPER: Landskapet
er barskt, med bratte
klipper som reiser seg opp
av havet, gresskledte åser
og irrgrønne fjellsider. Noe
slikt har vi ikke i Norge.
Å sitte på klippekanten
å høre måkeskrik, sauer
som breker, sjøen som slår
mot land og vinden suse
er deilig.

Tórshavn. Med guide fikk vi se et flott terreng oppi en
elvedal med tilrettelagte traseer. Det var morsomt å se
kulturlandskapet fra sykkelsetet. Og det var spennende
å krysse den grunne elva gang på gang. En annen dag
ble vi med på båtcruise ut til råe klipper og stupbratte
fuglefjell. Båten manøvrerte inntil huler, grotter og
under steile fjellklipper. Den dagen plasket regnet ned
og gjorde opplevelsen noe redusert. Været var bedre
da vi ble med en gruppe turister på kajakkpadling. Vi
padlet i et par timer og fikk oppleve rolig sjø i indre
farvann.
Slættaratindur er det høyeste fjellet på Færøyene.
Det rager 882 meter over havet. Vi hadde uflaks med
været den dagen og tåke ga null sikt. Merkelig nok
var det ei stor flate oppå toppen, på størrelse med en
fotballbane. Vi forventet en spiss topp. Slike toppflater
var det også på andre fjell vi gikk oppå. Noe annet
som var merkelig var vindstyrken. Nede ved foten
av fjellene, og også oppi fjellsidene, var vindkastene
harde. Men oppå toppene var det nesten helt vindstille.
Da ble det naturlig å ta rasten og spise matpakka på
toppen av fjellene.
Den fineste plassen vi besøkte var en liten landsby
som heter Gjógv. Det ligger helt ute ved sjøen nord på
Færøyene. Her bor det cirka 30 mennesker. Grenda
består av sjarmerende småhus på begge sider av ei
lita elv, ei kirke, en restaurant, et overnattingssted
og en bobilplass. Gjógv er omkranset av irrgrønne
fjellsider, stupbratte klipper, fuglefjell, sauer og et flott
turområde.

Skal man få sett mye av Færøyene er man avhengig
av bil. På flyplassen er det en egen avdeling med
maaaaaange leiebilfirmaer. Sykkel kan være et
ok transportmiddel for kortere turer. Men det er
forbudt å sykle på andre steder enn de offentlige
stiene og veiene. Det er veldig mange tunneler. De er
smale, lange, mørke og farlige for syklister. Det er et
moderne, landsdekkende nettverk av busser og ferger
på Færøyene. Det kan være en alternativ reisemåte,
om man har god tid.
NATUR OG VÆR
Naturen og terrenget på Færøyene minnet om en
blanding av stupbratte klipper på sørvestkysten av
Irland og de karakteristiske, stripete fjellformasjonene
på Svalbard. Det er ingen trær eller skoger på Færøyene.
Vegetasjonen preges av gress, som i de høyeste partiene
går over i en lysere og brunere fjellvegetasjon. Lynghei
med røsslyng og blåbær er vanlig, og det er en del kratt
med einer og vier. Det er store myrlendte områder.
Floraen er relativt artsrik med over 400 arter av
karplanter, mer enn 400 arter av moser og omkring
250 arter av lav. Nasjonalblomst er bekkeblom.
Færøyene ligger i Den nordatlantiske strømmen
og har havklima preget av raske værskifter. Vintrene
er milde og somrene kjølige. Det er mye nedbør og
skydannelser omkring de høyeste fjellene, og det
er ofte tåke. Havet fryser ikke til. Bare de innerste
fjordarmene kan en sjelden gang være islagte noen få
døgn. Det er cirka 280 døgn med nedbør.
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1. LEIEBIL: For å
se og oppleve mest
mulig av Færøyene
på noen få dager er
det helt nødvendig å
kjøre rundt med bil.
2. LANDSBY: Det var
idyllisk nattstemning
i den bitte lille bygda
Gjógv nord på
Færøyene.

2

Opprinnelig fantes det ikke landpattedyr på
Færøyene, men mus og rotter kom inn med skip,
og hare ble innført i 1850-årene. Færøyponnien er
en endemisk underart. På østkysten lever havert
(gråsel), og det er mange arter av hval. Vanligst er
grindhval og spekkhogger, men også andre delfiner,
nise, nebbhval, seihval og blåhval forekommer.
Det er påvist omkring 260 fuglearter. Mange
av disse opptrer under trekk og streif. Av vanlige
hekkefugler finnes 40 arter, blant annet havhest,
lunde, stormsvale, krykkje, lomvi og havlire. Havsule
finnes bare på Mykines. Nasjonalfuglen er tjeld.
Det finnes rikelige mengder av kommersielt viktige
fiskearter, som torsk, sei, hyse, kolmule og lodde.
34
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ANNONSER

Impregnering laget for
nordiske og polare forhold
Norskprodusert, miljøvennlig impregnering fra Hallingdal.

ÖPPET
HUS

Se mer på villmark.no

DITT LIVS ÄVENTYR!

14 JAN

SPENNENDE UTDANNINGER INNEN NATURTURISME
ÄVENTYRSTURISM

SPORTFISKE

HUNDSPORT

JAKT & VILTVÅRD

forshagaakademin.se
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FRILUFT KJEMÅGFOSSEN

SALTDAL
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KJEMÅGFOSSEN FRILUFT

NÆR FOSSEN: Det går en merket sti gjennom
skogen langs kanten av fossen. Her kommer du nært
innpå de buldrende vannmassene.

DER VANNSPRUTEN STÅR
TEKST: BJØRN A. ESAISSEN
FOTO: BENTE RISAN

Et av Nord-Norges mektigste fossefall dunder ned fjellsiden i Storjord
i Saltdal kommune. Her kan du stå kliss inntil enorme vannmasser.
furutrær, et rikt plante- og dyreliv, sykkelmuligheter
i variert kulturlandskap og her ligger Nordland
nasjonalparksenter. Saltdal er en av kommunene i
Norge som har størst areal av vernet natur, og noen
av de viktigste verneområdene ligger rundt Storjord.

Her er naturkreftene voldsomme med drønnende
vannkaskader; vått, vilt, hvitt, vakkert og litt
skremmende. Kjemågfossen er spesielt stor i
snøsmeltingstiden om våren og i regnværsperioder
på sommer og høst.
De fleste bilturistene på E6 kjører bare rett gjennom
Saltdal, enten de er på vei sørover mot Saltfjellet eller
nordover. Da går man glipp av et meget spennende
turområde med majestetiske fjell, luftige hengebroer
over bregrønne elver, grønn og tett bjørkeskog, store

Kjemågfossen er et av de vakreste fossefallene
i Nord-Norge. Fossen slynger seg nedover
den bratte lia fra Kjemågvatnet på Saltfjellet.
Rundturen til Kjemågfossen starter fra
Nordland nasjonalparksenter. Kryss E6 via
fotgjengerundergang sør for nasjonalparksenteret.
Turstien går på østsida av Lønselva og videre over
elva til Kjemågfossen. Det går en bratt sti opp langs
Kjemågfossen til jernbanen og nedlagte Kjemåga
stasjon. Her oppe har du fin utsikt ned i dalen og
mot fjellene på andre siden av Saltdal. Fra toppen av
fossen kan du følge en grusvei tilbake til Storjord.
En rundtur fra nasjonalparksenteret med
svippturer oppom fossen og bortom den flotte
Skogvoktergården er i underkant av åtte kilometer
lang.
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FRILUFT TROLLFJORDEN

1. KAJAKKTUR:
Trollfjorden er omgitt
av bratte, ville fjell som
på sørsiden og innenfor
fjordbotnen når over
1000 moh.
Foto: Bjørn A. Esaissen
2. KRAFTVERK: Det
ene kraftverket innerst i
fjorden bråket, brummet
og duret slik at det var
umulig å føre en samtale.
Foto: Bjørn A. Esaissen

38

TROLLFJORDEN
TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

Forventningene var skyhøye der vi padlet
inn mot den berømte Trollfjorden i Lofoten.
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I mange år har vi i redaksjonen snakket om å få
tatt en tur inn dit. Det har vært sagt og skrevet
mye om hvor fantastisk flott det er inne i denne
majestetiske fjorden. Det gjorde sitt til at vi
hadde skyhøye forventninger før turen. Det
er ingen bilvei til Trollfjorden, ingen merket
tursti, så eneste mulighet til å komme seg til
denne fjorden er med båt. Vi padlet kajakk.
PADLET INN
Denne sommerkvelden skulle turen bli en
realitet. Blikkstille sjø. Ingen store, skumle båter
å se. Vindstilt og oppholdsvær. Forholdene var
perfekte der vi sjøsatte kajakkene. Fra midten
av Raftsundet er det kort vei inn til åpningen

2

av Trollfjorden. Vi
padlet i en liten time
før vi var fremme
ved inngangspartiet
til Trollfjorden. Spenningen var stor. Vi gledet
oss til å se den syltrange
fjorden, trollfjellene i det fjerne,
de stupbratte fjellsidene og de
vannrike og frådende fossene der inne. Vi
hadde på forhånd sjekket opp når Hurtigruta
gikk inn i fjorden, slik at vi slapp å møte den
der inne.
Bare for å si det med en gang: Denne turen
ble en stor skuffelse. Inne i Trollfjorden var det
dystert. Ingen dyr å se, ingen fugler og fjorden
var ikke fiskerik. De mye omtalte fossene der
inne var en vits. Dette kan ikke kalles foss, men
et bekksikkel som rant over noen berghyller.
Det ene kraftverket innerst i fjorden bråket og
duret slik at det var umulig å føre en samtale.
På den bratte, steile fjellveggen på nordsiden
i fjorden var det stygge spor etter mennesker.
Fjellveggen var tilgriset med tagging! Det luktet
eksos og rester av oljesøl etter turistbåtene lå
synlig på vannet.
FJORDARM ELLER BUKT?
Turen inn hit ble sommerens store skuffelse.
Området er rett og slett oppskrytt og
turistoppblåst. Et skrytested som gir en flau
smak i munnen. Det må jo være subjektive,
profittjagende og kommersielle interesser som
ligger til grunn for alle positive skriveriene om
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FRILUFT TROLLFJORDEN

1

1. LITE VANN: Til tross for store
nedbørsmengder var det beskjedent med vann i
denne fossen.
Foto: Bente Risan
2. TAGGING: Det var ikke noe vakkert syn å se
tilgrisingen på fjellveggen inne i Trollfjorden.
Foto: Bjørn A. Esaissen

TROLLFJORDEN
Cirka 2,5 km lang og kun 100 meter bred i
munningen.
Kun tilgjengelig med båt.
Daglige avganger med båt til Trollfjorden
om sommeren.
Ligger helt øst på Austvågøya i Lofoten.
Største bredde innerst i Trollfjorden er 350
meter.
60 meter på det dypeste.
Den stupbratte fjellveggen som reiser
seg opp av fjorden mot nord består av
monzonitt. Dette er den eldste bergarten i
Norge, ca. 3,5 milliarder år gammel.
Fjorden er omgitt av bratte, ville fjell som
på sørsiden og innenfor fjordbotnen når
over 1000 moh; høyest når Higravtindan
(1146 moh.), Geitgallien (1085 moh.)
og Trolltindan (1036 moh.). Det er flere
småbreer i dette området.
Daglige avganger fra Svolvær hele året
med RIB eller større turbåt. Pris fra ca.
750,- til 1.000,- pr pers. Tidsforbruk fra 2
til 4 timer. Avhengig av hvilken type tur
du velger. Trollfjorden besøkes daglig av
Hurtigruten i både nord- og sørgående
rute. Hurtigruteskipet MS «Trollfjord» er
oppkalt etter fjorden.
Ved fjordbotnen ligger to kraftverk,
Trollfjord I og II som utnytter fallet fra
henholdsvis Trollvatnet i sør (178 moh.) og
Botnvatnet i nord (450 moh.).
Innerst i Trollfjorden går det en sti på 2
km oppover og vestover til Trollfjordhytta.
Det går også en 4 km sti inn til hytta fra
nordsiden, fra Austpollen i Sløverfjorden.

40

Trollfjorden. At dette skal være en turistmagnet
for Lofoten er flaut! Trollfjorden er ingen fjord.
Lofoten har ingen store fjorder. Noen kaller
Trollfjorden for en fjordarm, ja kanskje det. Men
realiteten er vel at den ikke er annet enn ei lita
bukt. Lofoten har så mange flotte naturperler at
denne fjorden bør ikke stå på den lista.
Vestlandet med Nærøyfjorden, Geirangerfjorden, Hjørundfjorden, Sognefjorden og Hardangerfjorden er i en helt annen opplevelsesliga.
Da snakker vi om fjorder!
Nå har vi vært i Trollfjorden. Vi kommer ikke
tilbake. Sånn i ettertid; det mest fascinerende
med Trollfjorden er å lese historikken rundt
det som skjedde i år 1890, nemlig det store
Trollfjordslaget. Akkurat DET har ikke vi
opplevd, så vi siterer Store norske leksikon:
TROLLFJORDSLAGET
Midt i februar 1890 sto skreien inn i Raftsundet,
og nyhetene spredte seg med telegrafen. Dette
lokket fiskebåter fra store områder. Den
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20. februar satte dekksbåten Petrellen med
oppsynsbetjenter fart mot sundet. Lørdag 1.
mars kom dampskipet Svolvær inn i sundet for
å kaste not. Da Svolvær nærmet seg for å høre
nytt, hadde en rekke fiskebåter samlet seg for
å få del i fiskefangsten. Det skal ha ligget 100
båter i fjorden. Fiskebåtene søkte å få Svolvær
til å hjelpe med å bryte opp isen. Ropene skal
ha vært slik: «Kom og bryt isen for oss, dokker
som er ute og fær med damp».
Nå gikk ryktene om at Trollfjorden sto
pakkende full av skrei. Svolvær egnet seg dårlig
som isbryter, og oppdraget falt på et mindre
dampskip, Heimdal. En av eierne, Ole Johan
Kaarbø, syntes å være kravstor, og krevde 1
krone per båt for brøytingen. Dette mente
fiskerne var urimelig, og forhandlingene låste
seg mer og mer fast.
Det viste seg snart at Kaarbø gikk med planer
om å sette stengenot over fjorden og gjøre
storfangst selv. Han hadde sikret seg støtte fra
de andre rederne. Da flere fiskere ville være
med, henviste ham dem til oppsynssjef Knap,
som var i området. Kaarbø ville at han skulle
bestemme betaling og dele inn fiskerne i lag.
Det tok flere dager å sette stengenota, og i
mellomtiden greide stadig flere fiskebåter å

brøyte seg inn og forsyne seg med fangsten.
Kaarbø viste seg fortsatt å være lite villig til å
komme med priser og løsninger som fiskerne
kunne gå med på.
Den 6. mars var slaget i gang, og stadig flere
fiskebåter brøt seg inn for å karre til seg fisken i
nota. Flere tusen fiskere deltok i et slag om store
fiskerikdommer. Fiskerne forsøkte til og med å
komme om bord på dampskipene Svolvær og
Heimdal, men ble slått tilbake. Mannskapet
brukte vannslanger mot inntrengerne, og
enkelte ble også skåldet med varmt vann. Nå
rådde det et fullstendig kaos. Den 7. mars og
dagene som fulgte satte kulda inn, og fjorden
frøs til slik at det ble vanskelig å dra opp fangst.
Slaget gled over, og fiskerne dro i land for å få
mat, varme og søvn. Aldri var det blitt håvet inn
mer skrei på Lofoten, ble det sagt.
Slaget i Trollfjorden ble i ettertid viden kjent
og engasjerte store deler av kystbefolkningen.
Også Stortinget tok etterhvert affære og
fremskyndet arbeidet med en ny lofotlov. I mars
1891 vedtok Stortinget endringer i lofotloven
som bl.a. forbød bruk av not under lofotfiske.
(Kilde: Dørum, Knut; Mardal, Magnus A.:
Trollfjordslaget i Store norske leksikon på snl.
no.)
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

De siste solstrålene treffer ørnen. Den
kaster et skarpt blikk mot fotografen
før den forsvinner inn i kveldsola.
42
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TO AV VÅRE
STORE ROVFUGLER
For ikke mange år siden var kongeørn
og fjellvåken et svært sjeldent syn i
fjellet. Uvettig jakt og forstyrrelser av
leveområdene gjorde at begge fuglene
var nært utrydningstruet i Norge. De
senere årene har bestanden økt, og det
er slett ikke uvanlig å treffe på disse to
flotte eksemplarene av våre majestetiske
rovfugler.

FJELLVÅK (Buteo lagopus) er en stor
rovfugl og har, gledelig nok, blitt en av våre
vanligste rovfugler i fjellet igjen. Etter en
sterk tilbakegang i 1950 og 1960-årene
på grunn av jakt har bestanden tatt seg
opp igjen. I 2006 var fjellvåken regnet
som nært truet på norsk rødliste, i 2010
ble den regnet som livskraftig og de siste
årene har bestanden økt voldsomt. I gode
smågnagerår hekker nå trolig 5000–10 000
par i Norge.
KONGEØRN (Aquila chrysaetos) var nær
utrydningstruet på grunn av jakt. I 1846
ble det innført skuddpremie på kongeørn
i Norge. Dette medførte en kraftig
tilbakegang og på 1960-tallet var det kun
3-500 hekkende par igjen. Kongeørnen ble
fredet i Norge først i 1968 og bestanden har
tatt seg opp og regnes nå som livskraftig.
Kongeørn er en av våre største rovfugler og
kan ha et vingespenn på over 2,3 m og veie
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FAKTA OM FOTOGRAF OG TEKSTFORFATTER

FRILUFT FOTOGALLERIET
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Det er et majestetisk syn når
fjellvåken går inn for landing i
en tretopp.

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

En flyvedyktig fjellvåkfamilie sitter
under berghyllen i regnværet. Tre unger
har vokst opp og det tyder på at det
har vært god næringstilgang dette året.

FRILUFTSLIV 2022 - 4

Friluftsliv_042022_INN.indd 44

12/09/2022 11:04

FOTOGALLERIET FRILUFT

4 - 2022 FRILUFTSLIV

Friluftsliv_042022_INN.indd 45

45

12/09/2022 11:04

FRILUFT FOTOGALLERIET

46

FRILUFTSLIV 2022 - 4

Friluftsliv_042022_INN.indd 46

12/09/2022 11:04

FOTOGALLERIET FRILUFT

Det er store krefter i gang når
en kongeørn løfter byttet og
forsøker å ta det med seg.
Ikke rart at sauen bør være
skeptisk...

NYT LIVET
PÅ LANDET
www.evjua.no
Panoramahytter,
feriehus og camping
- kun 1t nord for Oslo Fjellvåken er lett
gjenkjennelig med de mørke
feltene under de ellers lyse
vingene. Dette er kanskje det
sikreste kjennetegnet som
skiller den fra Musvåken, som
kan forveksles med fjellvåken.
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ANNONSE

perozin.no
perozin.no

MuskelMuskel- og
og leddsmerter?
leddsmerter?

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

Markedsføres i Norge av:

Produktet selges hos:
Produktet selges hos:
- alt til en sunnere hverdag

- alt til en sunnere hverdag
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BEHEALTHY
BEHEALTHY

Markedsføres i Norge
av:AS - info@tokay.no
Tokay
www.behealthy.no
Tokay AS - info@tokay.no
www.behealthy.no
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NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM
v

DAPA MAPS

– KLASSISKE KART MED NY VRI

GO’BITEN S.50 | FRILUFTSLIVDIKT S.52 | KRONIKK S.54 | JORDSØYLENE S.56
KAJAKKURS S.60 | STRANDKÅL S.64 | FISKING FRA KAJAKK S.68

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Daniel Andersson og Pavel Sagen begynte
å lage kart da de ikke fant det kartet de
selv var på jakt etter. Det første kartet var et
sykkelkart over Oslo Nordmark. Nå jobber
Daniel heltid og Pavel deltid som kartografer
og satser mest på sykkel- og skikart. Per
nå har de laget 75 ulike kart, som er
tilgjengelige på www.dapamaps.com.

Det som i hovedsak skiller Dapa Maps
fra andre, er at kartene er minimalistiske,
der kun den essensielle informasjonen
blir med. Målet til Dapa Maps er å lage et
flott, dekorativt kart som pryder veggen og
starter samtalen om hvor den neste turen
skal gå.
Prisen per kart er 600,-

Måten de to jobber på er noe nytt i
bransjen; de søker nemlig opp folk som
kjenner de lokale forholdene og spør om
info til hva som skal merkes av. Det betyr at
kartene blir mer relevante enn hvis de kun
hadde brukt informasjon fra Kartverket. De
tar også i bruk andre tjenester som Strava,
Garmin og Open Street Map for å samle
informasjon.

For hvert kart som selges, plantes det et tre
gjennom den amerikanske organisasjonen
Arbor Day Foudationen.
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GO’BITEN

KANTARELLER
TRUDEWITZELL.NO

TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

Fordelen med at vi har hatt en ganske våt og kald sommer, spesielt her i
Midt-Norge, er at det har resultert i det beste soppåret på lenge. I skogen
bugner det av delikatesser. Jeg har plukket masse kantareller. Kantarellene
liker å gjemme seg, men finner du først én, så finner du også mange. Bruk
den fersk eller tørk den. Da har du sopp også til vinterturene.

Jeg elsker å være ute, så om du
ikke finner meg bak kameraet,
så er jeg enten på vtur, lager
mat eller aller helst alt på en
gang. Etter at jeg utdannet meg
til fotograf i Oslo hadde jeg to
flotte år på Vestlandet, før jeg
endte opp i Trondheim. Her
jobber jeg som frilansfotograf
og journalist.
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SKOGSOPPSUPPE
TIL 2 PORSJONER:
1 løk
1-2 never kantareller
5 dl kjøttbuljong
1 kartong (2,5 dl) fullfettet
kokosmelk
1ts chilipulver
Gressløk
Salt og pepper
1ss smør
Fres først løk og sopp sammen i smør i noen
minutter, før du tilsetter vann + buljongterning,
kokosmelk og chilipulver. Kok opp og la det
småkoke sammen i 5-6 minutter.
Strø over litt fersk gressløk og smak til med salt
og pepper.
Ønsker du en fyldigere suppe, så tilsett 1 dl ris eller 2
dl pasta i suppa og la det koke sammen til det er klart.

VELDIG ENKELT, MEN SMAKER OGSÅ VELDIG GODT:
1-2 never kantareller (eller så mye du vil spise)
1 liten løk
1 ss smør
Tørrstek først kantarellene (stek de i tørr panne til
de begynner å slippe ut vann) og tilsett deretter
løk og en klatt smør. La dette surre sammen noen
minutter før du har det over i en lompe. Nytes
med en gang før det blir kaldt.
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På fjellet
Blir jeg tatt med i vindens brus.
Viddene så rene klare.
Nakne.
Det enkle får fotfeste og jeg kan puste.
Rekreasjonens stund har kommet.
Slipper tankene.
Lytter til mine skritt i det jeg vandrer
bortover stein, mose, bar grunn.
Jeg visualiserer dette bildet, jeg sanser det
helt inn i hjertet.
For hjertet mitt har lengtet etter disse
stundene.
Der jeg kan lande i fjellet, puste helt, helt ut.
Der jeg får kontakt med det sannferdige,
jordnære.
For jeg er nær der oppe, selv alene.
Vannet her renner i fine lyder, formasjoner,
veier, kriker og kroker.
Skyene vandrer sin egen dans, det er ingen
bygninger, blokker, hus som skjermer for og
lager støy.
Det er som om jeg kom til jorden, helt fra
start.

52

Det var slik det føltes.
Det var ingen å se, det var bare meg, i tåket
laget.
Jeg klemte trær, rullet i mosen.
Satt på en mosegrodd stein og pustet.
Hentet vann i bekken, gikk litt hit og dit.
Gjorde ikke stort.
Følte meg påkoblet.
Avkoblet fra all støy.
Jeg hadde lengtet etter denne følelsen.
Underbevisstheten søkt og ville dit opp,
kroppen ville kjenne, noe annet.
Dypere, enn overflaten og overlevelse.
Jeg var kommet tilbake til meg selv, for en
stund.
Lenge, bar jeg på denne gode følelsen.
Den er og sitter, der et eller annet sted.
Minnet om en følelse av tidligere liv, i pakt
med natur.
Det skal ikke så mye til.
Noen dager, uten så mye.
Opp et eller annet sted på en vidde.
Så skal du se, hva du finner.
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Stemmen min
For jeg skriver meg en vandrende sang.
Jeg nynner.
Der jeg går over myr, mose, med bare
føtter, så nakent.
I klarhetens luft, der det friske inn-pust, utpust forbinder meg.
Med alt det pustende, rundt.
Skogens dybde gjør meg jordet, forankret til
kjernen.
Oppfylt, utømt av alt det høyfrekvente, som
virker så fjernt.
I takt med alt som bølger, flyter jeg i
tilstedeværelsen.
Jeg er.
For alt er nå.
Det gjelder være her. For ellers svinner
livets magi hen.
Livets mysterium, gjemmer seg bak trærne,
solen, maurtuen.
Visker deg inn, lar deg få et dykk i det
nære, autentiske.

Levende.
Stemmen min vil ikke snakke, den vil settes
på pause.
Stoppe opp for en stund, bare være uten
stort.
Sitte flere timer, i naturen. Sitte der helt til
jeg føler meg ferdig.
Kroppen vil bare lytte, i stillhet.
Lande i naturbildet. Nært, uten frekvenser
av teknologi.
Beina plantet, i jorden, godt forankret til
grunnen. Innsmurt i lukten av mose og jord.
Solen smelter i fjeset. Den varmer huden
fra topp til tå.
De primære behovene, de enkle
elementene av renhet.
Jeg ser, ser helt til alt er blitt sett på, lenge
nok.
Helt til alt er inhalert nedover i lungene,
magen, hofta og beina.
Er ikke lenger kun, en betrakter.
Jeg er en del av bildet, jeg ser.

DIKT AV: MAREN BØHN NYLØKKEN
ILLUSTRASJONSFOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV
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KRONIKK

STEINAR VÆGE
Journalist for FRILUFTSLIV

Er det å klatre en fjellvegg
på tradisjonelt vis en edel
aktivitet, mens å klatre
via ferrata er som å kjøre
karusell på tivoli?
TEKST: STEINAR VÆGE

Nils Petter Faarlund, fjellfører, fjellklatrer og naturfilosof
med en rekke utmerkelser og priser innen «faget»
friluftsliv, mener i en kronikk i avisa Nationen den
18. juni at en eventuell etablering av via ferrata på
Andersnatten (733 moh.) i Viken fylke er å drive
tivolivirksomhet i fjellet. Faarlund som besteg fjellet
i 1965 som andre-bestiger, mener at Andersnatten og
andre fjell bare skal klatres på tradisjonell måte. Han
mener at å klatre via ferrata ikke hører hjemme i norske
fjell.
Stein P. Aasheim, fjellklatrer og eventyrer, omtaler i
et innlegg på Facebook, etableringen av en via ferrata
i Hornelen (860 moh.) i Nordfjord som en «vulgær
tivolifisering og en kommersialisering av norske fjell».
Hornelen er den høyeste havklippen i Europa.
Sigurd Felde, tindevegleder og profilert klatrer,
omtaler i magasinet Norsk Klatring planene om en via
ferrata på dette fjellet for «ei sirkusløype lagd over same
lest som ein dårleg såpeopera».
Andersnatten (733 moh.) er mest kjent gjennom
Th. Kittelsens maleri med samme navn. Fjellet er et
populært klatrefjell, spesielt for folk fra Østlandet.
Når man klatrer opp en fjellvegg, så er det ikke for
å nyte utsikten fra toppen. Det finnes som regel en
enklere vei til toppen. Det er mestringsfølelsen og
utfordringen som gjelder, det handler om å beseire
seg selv. Lykkefølelsen når toppen er nådd er akkurat
like stor for den som klatrer via ferrata som for den
som klatrer på tradisjonelt vis. Men forutsetningene er
forskjellige. At den ene har bedrevet en edel aktivitet,
mens den andre har kjørt karusell på tivoli, er en svært
feilaktig bedømmelse av prestasjonene.
I argumentasjonen mot å anlegge via ferrata på
Andersnatten og andre fjell i Norge går det fram at man
er bekymret for fjellet og naturen ved at det monteres
kunstige trinn og andre sikringsinnretninger.
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FOTO: Steinar Væge

Ordbruken i argumentasjonen mot via ferrata tyder
imidlertid på en underliggende årsak. Den er nedlatende
og gir inntrykk av at å klatre på fjell på annen måte enn
den tradisjonelle, er mindreverdig. Faarlund kaller via
ferrata «entringsanlegg i fjellklatrernes verden». Dette
må tolkes slik at gufset fra avgrunnen, og at seieren over
seg selv ved å takle utfordringen, skal være forbeholdt
«ekte» fjellklatrere.
Faarlunds ordbruk i kronikken gir assosiasjoner til
at man sitter i ei karusellvogn og blir heiset til værs. I
en via ferrata må man fremdeles bruke armer og bein,
og man må holde høydeskrekken i sjakk. Man er svært
godt sikret, slik at tragiske hendelser som i tradisjonell
klatring er utelukket. Dette gjør det mulig for vanlige
folk å oppleve plasser og øyeblikk som ellers ville vært
umulig.
Det er ikke slik at man ikke bruker hjelpemidler i
tradisjonell klatring. Professor og fjellklatrer Arne Næss,
som Faarlund refererer til i synet på klatring som «det
totale nærvær i møtet med fri natur», regnes som den
som introduserte bolteklatring i Norge. Næss hadde vært
i utlandet og erfart at å hamre inn jernbolter i fjellveggen
var et middel for videre avansement i fjellveggen. Det
skal tilføyes at boltene i dag stort sett er erstattet av andre
svindyre hjelpemidler, som i noen tilfeller må etterlates
i fjellveggen. Glorete slynger som rappellfester ses ofte i
populære klatreruter.
Via ferrata er svært lite synlig fra avstand, og anlegget
lar seg gjøre å demontere om det går ut av bruk.
Debatten om hva som kan aksepteres av tilrettelegging
i naturen, har vel pågått siden det organiserte friluftslivets
begynnelse. Debatten om tilrettelegging for turmål
forbeholdt fjellklatrere, er av nyere dato. Det vakte
bestyrtelse i klatrermiljøet da det på midten av 90-tallet
ble anlagt en såkalt via ferrata på fjellet Munken på
Fosen i Trøndelag. Den første i Norge, og den gangen

Europas lengste. Siden er det åpnet mange klatrestier,
som de også kalles her til lands.
Via ferrata (fritt oversatt til jernveg) oppstod under
første verdenskrig, da fronten mellom italienere og
østerrikere gikk over Dolomittene. For å få fram
forsyninger til de utilgjengelige fjellene, ble det montert
stålvaiere, kunstige trinn og stiger. Det gjorde det mulig
for soldatene å bevege seg til områder der selv fjellgeita
måtte melde pass. Da krigen endelig var over, ble noen
av disse rutene vedlikeholdt, mens nye ruter ble etablert.
Siden har via ferrata utviklet seg til en egen gren innen
klatresporten. Dette har spredt seg til de fleste fjelland i
Europa, også til Norge.
Rutene er gradert og varierer fra enkel til svært
krevende. Dette er en anerkjent gren av fjellklatring i
alpelandene.
Jeg tror at motstanden mot å tilrettelegge for at vanlige
folk skal få tilgang til plasser forbeholdt de med spesiell
kapasitet, stikker dypt hos «eliten». Som et eksempel kan
nevnes at det er krefter i det etablerte turmiljøet som vil
ha veien inn til Snøheim på Dovrefjell fjernet. For veldig
mange er den 15 kilometer lange veien en forutsetning
for å kunne komme seg til toppen av Snøhetta, som
besøkes av tusener hver sommer. Hensynet til villreinen
blir brukt som argument. Det kan være et poeng, men
jeg tillater meg likevel å ha en mistanke om at de som
av og til benevnes som «nikkersadelen» rett og slett ikke
ønsker «hordene» til toppen av Snøhetta. Det er greit at
de selv ferdes i et område med villrein, men andre skal
ikke gjøre det.
Faarlund beskriver Andersnatten som et stupbratt
stykke Norge med nasjonal attraksjonsverdi. Det er greit
at tradisjonelle fjellklatrere tar seg opp fjellveggen på
Andersnatten, men vanlige folk har altså ikke noe der å
gjøre, ifølge Faarlund.
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JORDSØYLER
TEKST: MAGNE HAGBERG

Få med deg dette naturfenomenet
neste gang du kjører gjennom
Gudbrandsdalen:
Kvitskriuprestene; Vakre, unike og
imponerende!
Kvitskriuprestene i Gudbrandsdalen er blant
verdens mest utviklede jordsøyler. Det merkelige
navnet kommer av utseende som minner om prester
med hvite leirekjortler og svart prestehatt av stein på
hodet. Det er veldig bratt fra veien opp dit, men er
man i passe god form, er man er oppe på et kvarter,
via en sti som er godt tilrettelagt.
De som vil se fenomenet bør faktisk ikke
vente for lenge med å se dette landemerket og
turistattraksjonen i Gudbrandsdalen, for disse
prestene forsvinner nemlig litt for hvert eneste
år. Følg E6 til du er omtrent 3 km nord for Otta
sentrum, der er det skiltet til Kvitskriuprestene.
Kjører man opp til bommen, er det 2,5 km flat
grusvei inn til der den bratte stigningen begynner.
Det anbefales å gå fra bommen istedenfor å kjøre
helt inn; selve gåturen opp er tross alt raskt unnagjort
for normalt spreke folk. Er det ikke artig at man kan
finne slike naturperler rett ved E6?
Men denne naturperlen er ført opp i den norske
rødlisten for naturtyper som er kritisk truet. Derfor
er det viktig å opplyse om at man må holde seg på
stien og ikke gå over gjerdet og ned i søyleområdet.
Da området for mange år siden ikke var inngjerdet,
ble det tråkket masse rundt søylene. Dette er
naturligvis veldig uheldig i disse løse steinmassene.
Det står også skilt på stedet om at man selvfølgelig
ikke må kaste stein eller andre ting på søylene.
”Se, men ikke røre”, er altså måten å oppleve dette
naturfenomenet på, for at det skal eksistere i flest
mulig år.
Men ingenting varer evig, heller ikke disse
jordsøylene som er i kontinuerlig forandring.
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OTTA

PRESTEHATTENE: Kvitskriuprestene på
nært hold nå i dag. Foto: Magne Hagberg
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LOKALHISTORIKER FORTELLER OM FENOMENET
– Kvitskriuprestene er de største og mest velutviklede
jordsøylene i Skandinavia, forteller lokalhistoriker
Kjell R Voldheim. Fenomenet finnes imidlertid flere
steder i Alpene. Morenen er lys, og de vegetasjonsløse
jordpyramidene synes derfor godt i terrenget som
domineres av granskog.
Han forteller at de nådde sin maksimumstørrelse
før 1980, så raste de 5 nederste søylene ut, muligens
med god hjelp.
Jordartene i Uldalen er trolig veldig gamle. De
kunne med stor sikkerhet mene å datere jordartene
til begynnelsen av nedisingen til siste istid dvs. 20
– 30.000 år. Undersøkelsene deres i Uldalen tyder
imidlertid på at jordartene er langt eldre, muligens
80 – 100.000 år.

– Så lenge kriteriene for dannelse av jordsøyler
har vært til stede, har det nok eksistert ”prester”,
forteller Voldheim.
NOEN FORSVINNER, ANDRE BLIR SKAPT
– Morenens lyse masse er fast og hard når den er
tørr, men når det regner vil vannet spyle vekk den
massen som ikke er dekket av større flate steiner som
beskytter mot regnvannet. Etter hvert som tiden går
vil det på denne måten kunne danne seg flere meter
høye pyramider. Erosjonen foregår hele tiden, noen
pyramider forsvinner andre blir dannet, forteller
Voldheim.
De høyeste pyramidene som er i området er rundt
seks meter høye, geologene antar at disse er mellom
100-200 år gamle.

1. NYE HATTER: Bilde
tatt fra oversiden. Flere
nye prester er på vei
opp og synes nå bare
som mørke steiner.
De blir prestehatter i
fremtiden.
Foto: Magne Hagberg
2. EKSPERT:
Lokalhistoriker Kjell
R Voldheim har
mye kunnskap om
naturfenomenet.
Foto: Privat
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NATURFENOMENET
Lokalhistoriker Kjell R Voldheim utdyper
videre:
– Kvitskriuprestin er et naturfenomen av
jord- og steinsøyler som ikke finnes andre
steder i Nord-Europa. Fenomenet finnes
imidlertid flere steder i Alpene. Morenen er
lys, og de vegetasjonsløse jordpyramidene
synes derfor godt i terrenget som
domineres av granskog.
Morenemassen som er her stammer fra
siste istid og er minst 9000 år gammel. En
morene er usortert løsmateriale av stein,
avsatt av en isbre. Denne massen/jordarten
kalles ”aur” og kjennetegnes av en usortert
blanding av ulike partikkelstørrelser, fra
leirepartikler mindre enn 0,002 mm til
blokker større enn 25 cm. De mindre
partiklene som innhyller de større partiklene
kalles for «matrise» og de større partiklene
kalles for «blokk». Morene kan deles inn i
blokkrik eller matriserik morene avhengig av
dens sammensetning.
Morene ligner litt på konglomerat, både
av utseende og beskrivelse, men det er
en vesentlig forskjell. Konglomerat er en
sedimentær bergart, som består av blokk,
stein eller grus, og et matriks sand, silt og/
eller leire som er forsteinet.
To av forutsettningene for at slike pyramider
skal oppstå er:

1. Gammel morenegrunn med en blanding
av leire og steinblokker som ligger i en
bratt dalside. 2. Et klimaområde med lite
nedbør som helst bare kommer som korte
regnskurer.
Morenens lyse masse er fast og hard når
den er tørr, men når det regner vil vannet
spyle vekk den massen som ikke er dekket
av større flate steiner som beskytter mot
regnvannet. Etter hvert som tiden går vil
det på denne måten kunne danne seg flere
meter høye pyramider. Erosjonen foregår
hele tiden, noen pyramider forsvinner andre
blir dannet.
De høyeste pyramidene som er i området
er rundt 6 meter høye, geologene antar at
disse er mellom 100-200 år gamle.
Morenen i Uladalen er ganske hard når den
er tørr, solen bidrar til å gjøre overflaten
hardere og mer motstandsdyktig, på samme
måte som med soltørket leire. Regnskurer
vil vaske bort de delene som ikke er dekket
av store, flate steiner som beskytter mot
regnvannet. Erosjonen pågår kontinuerlig
og de fremste ”prestene” vil forsvinne, mens
nye dannes lenger inn. Store, flate stein på
toppen av pyramidene gjør at de kan vokse
seg større. Steinen på toppen fungerer som
en paraply mot regnvannet. Hvis denne
steinen skrår litt mot dalen, vil regnvannet
renne av på nedsiden av pyramiden og
derfor grave mindre på oversiden.
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MESTRINGSFØLELSE

I KAJAKK
1
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TEKST: MAGNE HAGBERG
FOTO: TROND ERI, KAJAKKOMPANIET
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Mange hadde gledet seg til kurset Kajakkompaniet holdt
på Lesjaskogsvannet like før sommerferien. Det yrende
kajakkmiljøet på Lesja rekrutterer stadig flere folk. En av de
som ville prøve noe nytt, var Linda Berntsen (54). Hun lar seg
ikke stoppe av diagnosen MS og litt utfordringer med balansen.
Under kajakkurset på Lesjaskogsvannet ble det derfor en veldig
sterk opplevelse for henne da hun kjente at hun mestret det.

1. I denne øvelsen har
alle falt i vannet og
kajakkene må tømmes
for vann. Det kan jo også
skje i virkeligheten. Linda
Berntsen står i kajakken
og hjelper opp en som
har havnet i vannet.
2. Fra venstre; Linda
Berntsen og Anita
Rogne.

2
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1

LESJA

Linda jobber som daglig leder på
frivillighetssentralen, bor på Dombås og har både
hytte og båt på Dovrefjell. Men kajakk hadde hun
aldri prøvd før.
Kurset ble arrangert av Kajakkompaniet under
ledelse av Trond Eri. Men i tillegg har lokale
ildsjeler vært med å legge til rette for en super
kurshelg for alle som deltok.
– Vi har etterhvert blitt en bra kajakkgjeng med
et hyggelig og inkluderende miljø som vokser. Det
er utrolig fint å kunne være med å arrangere en
aktivitet som kan bidra til så mye glede, og det blir
ekstra sterkt når en kursdeltager som Linda deler
sin opplevelse av det, forteller Anita Rogne, lokal
kajakkentusiast fra Lesjaskog.
Hun forteller videre at det er litt praktisk som
må ordnes som at veibommen er åpen, samt

62

avklare med grunneier at det er greit at området
brukes til kursaktivitet.
– Det var fantastisk å padle rundt med Anita.
Hun forklarte gruppa hva vi padlet forbi og
interessante detaljer om hva vi så på, sier Linda.
BEDRE Å HAVNE I KAJAKK ENN RULLESTOL
– Vi har alle noe i ryggsekken, men det kan brukes
på en positiv måte. Man trenger ikke havne i
rullestol, man kan havne i kajakk, sier Linda.
For henne ble det en veldig sterk opplevelse å
lære og mestre at kajakken går rundt og velter og
komme opp igjen, samt alle de andre bevegelsene
som skal til for å føre en kajakk.
– Det var fantastisk å oppleve at jeg kunne sitte
godt i kajakk med mine utfordringer!
I fjor høst var Linda med på klatrekurs i
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Åndalsnes. Da følte hun seg enda dårligere i
kroppen. Disse tingene er ikke noe hun gjør for å
holde sykdommen i sjakk, men heller for å bevise
for seg selv at hun klarer å lære teknikker og være
i aktivitet.
GRÅT AV GLEDE
– Det å få våtkortet var en skikkelig herlig
mestring. Da jeg kjørte hjemover gråt jeg i bilen
av glede. Jeg håper dette kan inspirere andre med
Parkinson, MS og alle andre med litt utfordringer
til å padle, sier Linda.
Selv kommer hun til å kjøpe kajakk og fortsette
å padle i samme område, men også i Romsdalen
og Åndalsnes og kanalene i Trondheim. Siden
Linda kommer fra Trondheim, gleder hun seg til å
se sin egen by fra en litt annen side.

1. Mye balanse, teknikk
og rett bruk av padleåre
måtte til for å få fatt i
badeanda fra de andre.
I bakgrunnen ser vi
Linda Berntsen og Anita
Rogne.
2. Her øves det på en
kameratredning. Når en
person har falt i vannet,
må kajakken tømmes
for vann, stabiliseres
og føres trygt tilbake på
vann.
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BLOMST: Strandkålen har
vakre, hvite blomster.
64
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VILL, VAKKER
OG MED SMAK
AV SALT SJØ
TEKST OG FOTO: VIGDIS ASKJEM

Strandkålen er som mange nordmenn. Den
elsker sol, sommer og strandlivet. I tillegg er den
så vakker at den er rett og slett til å spise opp.

STRANDKÅL
Familie: En flerårig art i
korsblomstfamilien.
Vitenskapelig navn: Crambe maritima
Arten oppfyller ikke kriteriene for
rødlisting. Den vurderes derfor til
kategorien livskraftig LC.
Strandkålfrø og plantematerialet deles
høst og vinter gjennom kvann.no.

Kraftfull, vakre hvite blomster, tett i tett, på
en grågrønn bunn av livskraftig bladverk.
Strandkål er lett å kjenne igjen.
I Norge finnes strandkålen spredt
og som tepper fra Trøndelag i nord til
svenskegrensen i sør. Med en høyde fra 30
til 70 centimeter formelig oser planten av
styrke og vilje til å stå imot vær og vind.
Den trives aller best på rullesteinstrand og
gruset havstrand, og holder slekta vedlike
ved å spre frø via havet.
Alt er spiselig på strandkålen, men er ikke
et vanlig innslag i norsk hverdagsmat.
Allikevel skal matkjennere elske den for
dens bitre smak av hav, samt plantens høye
innhold av mineraler, fiber og vitamin C,
med alle sine antioksidanter.
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I Norge har det vært vanlig å bruke bladene
på samme måte som grønnkål eller spinat.
Det anbefales å tilberede de uåpnede
blomstene på samme måte som brokkoli,
og stilken på samme måte som asparges.
Ungskudd, stilker og blomsten smaker
best. Strandkål har også historisk vært mye
brukt som matplante, både i kultivar og ved
å plukke i naturen.
Den amerikanske presidenten Thomas
Jefferson (1801–1809) hadde han en
forsøkshage der han testet ut hvilke
europeiske nytteplanter som kunne egne
seg for dyrking i Nord-Amerika. Blant 250
ulike grønnsaker var strandkålen en av hans
absolutte favoritter.
– Med økende interesse for sanking av
mat i naturen er dette en av artene som
raskt kan bli overbeskattet. Dette har skjedd
før. På 1800-tallet i Storbritannia måtte
det fredning til for å beskytte det mange
mente var «Kongen av grønnsakene». Etter
det begynte hagefolk i Storbritannia å
dyrke planten i sin egen hage, sier Stephen
66

Barstow fra Malvik i Trøndelag.
Barstow er plantefaglig leder KVANN
(Kunnskap og Vern Av Nytteplanter
i Norge), og har testet ut over 6000
forskjellige grønnsaker i sin hage. De fleste
er flerårige, og flere av dem vanlige stauder
i norske hager. Han har også skrevet boken
«Around the World in 80 plants: an edible
perennial vegetable adventure for temperate
climates». En av favorittmatplantene er
strandkål, for sin delikate smak – og den er
svært lettdyrket.
– Ungskuddene er best, gjerne bleket ved
å dekke med en bøtte tidlig på våren for å
gi en mildere smak, sier han.
Barstows eldste er over 30 år gammel
prydvekst – som han kaller en prydsak eller
edible ornamental, altså spiselig pryd.
– Strandkål er det best å spise rå eller å
tilsette sent i kokeprosessen, og egner seg i
salater eller kokt i supper, gryter, wok eller
pastaretter, sier Barstow.
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1. PÅ STRANDA: Strandkål
(Crambe maritima) finnes
spesielt på bølgepåvirkede
strender med stein eller
sand, som i Færder
nasjonalpark i Vestfold.
2. SPISES RÅ: Strandkål er
det best å spise rå eller å
tilsette sent i kokeprosessen.
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FISKING
FRA KAJAKK
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det er meget effektivt å drive
sportsfiske fra kajakk. Her er
noen tips om teknikk og utstyr.
Å padle bare for å padle blir monotont og
kjedelig i lengden. Det gjelder å finne andre
spenningsmomenter og aktiviteter som kan
utøves samtidig som man sitter i kajakken.
To aktiviteter passer perfekt: Fotografering/
filming og fisking. Filming og fotografering er
en grei sak med dagens mobiltelefoner. Bruk
gjerne stativ og fjernutløser, så kan du knipse
deg selv og båten. Det er viktig å oppbevare
mobiltelefonen i en liten og vanntett pose.
DORGING
Kajakk er en ypperlig båt å bruke til sportsfiske.
Den siger stille på vannet og lager minimalt
med støy. Det er spesielt viktig når du er på
blanke fjellvann og fisker etter sky ørret.
Dorgeteknikken har jeg brukt i mange år, både
etter ørret på fjellvann og etter sjøørret, sei, lyr
og makrell på sjøen.
Man kan sitte og kaste fra kajakken, men
det kan være ekkelt og vanskelig i en noe
vinglete båt. Det beste er å få festet ei eller to
stenger til kajakken slik at man kan bedrive
dorging. Til det trenger man et stangstativ.
Det er enkelt å lage et stangstativ selv. Jeg har
brukt en klesknagg fra Ikea i tre. To avsagde
støvsugerrør fungerer som stangholdere. Med
teip har jeg surret dette sammen til et lett og
funksjonelt stangstativ. Stativet festes under
lastestroppene/strikkene frempå kajakken. På
den måten blir dette et mobilt stangsstativ.
Når man ikke fisker eller padler kan man
bare ta stativet av kajakken. Det er flere typer
stativer å få kjøpt, men de koster en god del,
også slipper man borre hull i kajakken for å
feste med skruer og jernbolter.
Det er viktig at stangstativet blir stående i
riktig høyde og vinkel. Stangtuppen bør ikke
være høyere over vannet en maks en meter, og
68
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TORSK: Pilkefiske fra kajakk på dypt vann
er en sikker metode for å få torsk. Bruk
gjerne en liten fiskebit på kroken som agn.
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1
1. STORSEI: Det er spennende
og actionfylt med sportsfiske fra
kajakk, spesielt når storseier på
syv åtte kilo napper til.
2. OPPHENGER: Det kan være
lurt å bruke en opphenger foran
pilken når man fisker på sjøen. Her
er en hjemmelaget flue med glitter
og flash.
3. STORFANGST: Sei, makrell og
torsk. Denne padleturen i Nordland
ble fiskerik.
Foto: Bente Risan
4. STANGSTATIV: Et stangstativ
lager man enkelt selv. Det er viktig
at stengene blir stående i riktig
vinkel i forhold til vannflaten. Ikke
for høyt og ikke for lavt.

ikke så lavt at den tupper nedi vannet når man
padler. Stangstativet bør festes frempå kajakken.
Det vil si så langt fremme at man akkurat klarer
å strekke seg fremover for å få tak i stanga når
fisken hugger til. Er stangstativet festet for
nærme, dunker man borti stenger og snøre med
åra når man padler.
Stenger på fem eller seks fot passer best.
Er stengene for lange, blir det vanskeligere
å få styrt fisken inn til båten når man skal
lande den. Tumleplassen er ikke stor der man
sitter i kajakken langt utpå havet og skal styre
storfisken inn til båtripa. Er stengene for korte,
kommer snøret borti åra når man padler.
Bruk gjerne småsluker i størrelse 10-15 gram.
Men små wobblere er også et fantastisk effektivt
redskap, vel og merke når man er ute etter
kjappe fisker som står/går høyt i vannlaget; laks,
sjøørret, ørret, røye, sei, makrell og lyr.
Det kan hende man kommer opp i noen
stressende situasjoner under dorgefiske. Det
kan hende det hogger til på begge stengene
samtidig. Da kan man ta begge stengene og
prøve å kjøre fiskene samtidig. Eller man kan
kjenne hvilken av fiskene som er størst, og la
den andre stanga stå i stativet til den største
fisken er landet.
70

Med en kajakk er det lett å få til hastighetsvariasjon når du fisker. Et par kjappe padletak,
og kajakken skyter fart. Hastighetsvariasjon er
viktig, slik at redskapen ikke bare blir hengende
i samme bevegelser. Fisken biter oftere når man
varierer tempoet på redskapen.

2

PILKING
Skal man ut på sjøen og fiske på dypt vann er
det pilking som er mest effektivt. Er det vind
og bølger på sjøen så er det en fordel med tung
pilk, gjerne 250-400 gram. Da kommer man
lettere ned til bunnen selv om båten driver
i vinden. Er det vindstille og båten ligger i ro
kan en mindre og lettere pilk være bra, gjerne
50-100 gram. Fest gjerne en opphenger foran
pilken. Det kan være en gummimark, blank
seiskje eller ei selvlaget flue. Noen ganger er det
mest effektivt med agnfiske. Da tar man bare en
fiskebit og trer på krokdreggen på pilken.
Ikke bruk for tykk sene til pilking. 0,40 mm
er tykt nok. Bruker man for tykk og sterk sene,
så kan det bli dramatisk om man setter seg dønn
fast i bunnen. Båten kan velte om man drar alt
for hardt i stanga for å komme løs. Snøret bør
være så tynt at man klarer å ryke sena om man
har satt seg skikkelig fast på bunnen.
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3

4

Bruk gjerne en kort og liten klepp. Da er det
lettere å få fisken ombord enn å ta den med
hendene.
ANDRE TIPS
En liten håv til ørretfiske er et viktig hjelpemiddel
når fisken skal landes. Helst en håv som flyter,
slik at man ikke trenger å være redd for å miste
den på vannet. Håven legges lett tilgjengelig i
kajakken, gjerne under transportstrikket bak
seteryggen.
En plastpose eller en vanntett bag er kjekt å ha
liggende mellom beina i kajakken. Fiskene legges
oppi posen slik at det ikke blir for mye søl og
fiskeblod inni kajakken.
Ei tang er kjekt å ha med seg slik at man
effektivt kan løsne kroken fra fiskekjeften. En
kniv bør man også ha, til for eksempel kapping
av fiskesnøre og bløgging av fisken.
Det er viktig at man hele tiden sitter rolig i
kajakken når fisken kjøres. Blir man for overivrig
og gjør for bråe bevegelser, kan kajakken velte.
God padletur og skitt fiske!
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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

EN MER PRAKTISK
OG VARIERT SKOLE
Mange elever kjeder seg og mistrives på skolen. Noen synes det
er så fælt å gå på skolen at de skulker og fullfører ikke. Det er en
utrolig dårlig inngang til voksenlivet. Dyrt for samfunnet og ille
for den enkelte. Dette er det mulig å gjøre noe med.
Når mange opplever skolehverdagen for teoretisk og ensformig,
er det enkle svaret at vi må gjøre den mer praktisk og variert.
Da statsråd Tonje Brenna besøkte Tverlandet skole i Bodø på
forsommeren, serverte Salten Friluftsråd eksempel på en praktisk
og velsmakende skolehverdag. Det likte statsråden. Med seg på
vegen tilbake til statsrådskontoret fikk hun gode råd fra elever og
lærere til arbeidet med ny stortingsmelding.
Rundt om i landet er det mange gode eksempler på at
friluftsrådene bidrar til en praktisk og variert skole. Vi kaller det
«læring i friluft». På de neste sidene kan du lese mer om Brennas
brennende engasjement for en praktisk skole, eksempler på
friluftsrådenes bidrag og få tips om høsting fra naturen for å
konkretisere kompetansemål i mange fag.
I friluftsrådene har vi lenge engasjert oss i arbeidet med «læring
i friluft». Vi har støtta oss på forskning som viser at mange
lærer bedre når alle sanser tas i bruk og læringsarbeidet blir mer
konkret og variert. Vi har forankring i forskning som viser at
fysisk aktivitet hver dag er bra for helse og læring. Vi har erfart
at klassemiljøet blir bedre. Vi har tro på at bruk av naturen som
læringsarena gir kjærlighet til naturen og økte forståelse for de
miljø- og klimautfordringene vi står overfor.
Friluftsråd over hele landet er klart til å styrke vårt bidrag til
en mer variert og praktisk skole. Vi kan noe om å være ute –
er trygge på grunnleggende friluftslivsferdigheter, kan noe
om utepedagogikk og har hundrevis av ideer til oppgaver og
aktiviteter i samsvar med kompetansemål i alle fag og på alle
trinn.
Mange lærere og skoler er flinke til å ta naturen i bruk som
læringsarena. Men det er ildsjelenes arena. Skal dette bli en del
av den normale skolehverdagen i hele norsk skole, trengs det
tydelige signaler fra vår skoleminister. Vi lover at vi skal bidra
med vår kompetanse slik at innføring av en mer praktisk og
variert skole med bruk av naturen som læringsarena, blir
vellykka.
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Kunnskapsminister Tonje Brenna deltok i juni
sammen med Salten friluftsråd og elever og lærere
ved Tverlandet skole på en praktisk skoledag i
naturen. Foto: Salten Friluftsråd

LÆRING I FRILUFT MED
OSLOFJORDEN SOM
KLASSEROM

VI HEIER PÅ
TONJE OG HENNES
ØNSKE OM EN
MER PRAKTISK
SKOLEHVERDAG
KNUT BERNTSEN, SALTEN FRILUFTSRÅD/
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Det var med stor entusiasme og glede vi i Salten
friluftsråd oppdaget at kunnskapsminister Tonje
Brenna 2.mai i år uttalte til Utdanningsnytt.no at
«Vi må sørge for at opplæringen blir mer variert,
og at elevene kommer seg ut av klasserommet»
Da hun i tillegg tok imot invitasjonen om å bli
med oss på en dag med praktisk undervisningen
i naturen sammen med elever og lærere ved
Tverlandet skole, stod jubelen i taket i Bodø.
Det ble en erfaringsrik skoledag for både
ministeren, elevene og oss i friluftsrådet. Vi
gjennomførte sammen praktiske aktiviteter med
tilberedning av råvarer til eget måltid, kombinert
med samtaler om skolehverdagen. Her fikk
kunnskapsministeren mange gode råd og tips fra
elevene. Hennes intensjon om å kunne skape en
mer praktisk skolehverdag fikk unison tilslutning
fra alle og ikke minst fra elevene; hvorfor sitte
inne når alt håp er ute.

Læring om Oslofjorden i Oslofjorden, her fra Asker
kommune. Foto. Anne Lise Bekken, Oslofjordens Friluftsråd
ANNIKA LJUNGSTRÖM, OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

Oslofjordens Friluftsråd har i over 20 år arbeidet aktivt for mer og bedre
utendørs undervisning i skole, SFO og barnehage. Vi holder kurs for de
voksne og undervisningsdager for elevgrupper i mange forskjellige fag,
og gjerne tverrfaglig. Noen vanlige tema er Livet i fjæra -marinbiolog
for en dag, lek læring og samarbeidsøvelser, praktisk matematikk
og undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling med fokus på
Oslofjorden. Stort sett all undervisning foregår utendørs i direkte nærhet
til den enkelte skole eller barnehage. Dette for at det skal være lett for
skolen eller barnehagen å selv ta aktivitetene i bruk etter kurset. Om lag
10 000 barn, unge og voksne deltar i aktivitetene hvert år.
Vi får mange positive tilbakemeldinger etter kurs, for eksempel «Det føles
ikke som at vi er på skolen, men vi har jo faktisk både naturfag og matte og
kroppsøving», «Dette var den beste skoledagen jeg har hatt!» og «Denne
skoledagen ønsker jeg aldri skulle ta slutt!». Alle disse utsagnene bekrefter
vår erfaring og forskningen om systematisk utendørsundervisning sier: det
leder både direkte og indirekte til positive effekter for læringen, elevenes
skoleprestasjoner forbedres, økt trivsel og bedret klassemiljø samt har
positiv effekt på elevenes helse og trivsel. (Klassrum med himlen som tak:
En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande
i grundskolan. Johan Faskunger, Anders Szczepanski, Petter Åkerblom,
Linköpings Universitet, 2018)
Utendørs undervisning i virkeligheten om virkeligheten har også meget
stor potensiale for å skape en indre motivasjon for læring hos eleven
gjennom at det oppfordrer dem til å være nysgjerrige, de får direkte positiv
tilbakemelding på sitt arbeid og gjennom at elevene oppnår eller skaper
noe sammen med andre sa professor Peter Gärdenfors på en forelesning
i august i år.
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LÆRENDE NETTVERK

– VEIEN TIL VARIG ENDRING
TORIL SKOGLUND, ISHAVSKYSTEN
FRILUFTSRÅD

I dag er det opp til hver enkelt lærer
hvordan man legger opp undervisningen
sin. Det medfører at det vanligvis er de
lærere som brenner for uteskole og læring i
friluft, som bruker det som læringsmetode.
Det er uheldig, når man vet hvilke goder
læring i friluft kan ha. Vi tror at gjennom
lærende nettverket vil flere lærere bli mer
kompetente til å ta med seg elever ut, og gi
mer og bedre uteundervisning i tråd med
læreplanene.

skolenes ønsker og behov. Samarbeidet
mellom skolen og friluftsrådet er
formalisert gjennom en samarbeidsavtale.
Vi forventer at skoler som er med i
nettverket deltar på samlingene med
1-2 faste nettverkskontakter, avhengig
av hva skolen har ressurser til. På

Ishavskysten friluftsråd etablerte derfor
nettverket Læring i friluft for skolene i
sine medlemskommuner høsten 2018.
Tallet på deltakende skoler har vokst fra
15 skoler ved oppstart, til 29 skoler høsten
2022. Ingen skoler har falt i fra, og det ser
vi på som en tillitserklæring og et tegn på
at vi gjør ting riktig. Skolenettverket er
for skolene, og vi utvikler det i tråd med

nettverkssamlingene får skolene tid til å
jobbe med skolens egen handlingsplan
for læring i friluft, kartlegging av skolens
uteklasserom, og lærer å bruke portalen
Stedsbasert Læring. I tillegg diskuteres
faglige metoder, og erfaringer utveksles. I
høst skal vi ha en større nettverkssamling
i samarbeid med Midt-Troms friluftsråd.
Ved hjelp av kompetanse fra Nord
Universitet Campus Nesna, skal vi sette
fokus på bærekraftbegrepet i fagfornyelsen.
Vi skal jobbe med bærekraftige temaer
og kompetansemål, i kombinasjon med
praktisk estetiske arbeidsmåter.

Lærerne på
Mortensnes skole
i Tromsø er enige
i at læring i friluft
har mange fordeler.
Foto: Toril Skoglund,
Ishavskysten
Friluftsråd

HØSTING
– EN NATURLIG DEL AV UNDERVISNINGEN.
JENNY GULLIKSEN, FRILUFTSRÅDENES
LANDSFORBUND

Høsten er i anmarsj, og skolen er endelig
i gang. Hva med å bruke naturen som
læringsarena – med fokus på høsting og
formidling av norske høstingstradisjoner?
Det er et nasjonalt mål at naturen i
større grad skal brukes som læringsarena
og aktivitetsområde for barn og unge
(Meld. St. 18, 2015-2016), og skolen
oppfordres til å bruke andre læringssteder
enn klasserommet. «Høsting – en smak
av tradisjon og muligheter» er et hefte
ned undervisningsopplegg tilpasset de
ulike skoletrinnene fra grunnskolen til
Vg1. Hensikten med heftet er å gi lærere
inspirasjon og ideer til å ta med elevene
ut for å høste. Ved å bruke høsting som
76

tema er det naturlig å benytte andre
læringssteder enn klasserommet. Dette
vil gi elevene muligheter til bruk av
alle sanser, konkretisering av teoretisk
kunnskap, god sosial læring og økt
aktivitet. Lærere vil få enda bedre
muligheter til å gi tilpasset opplæring.
Med gjennomgående fokus på bærekraft,
allemannsretten og fysisk aktivitet,
dekker undervisningsoppleggene syv
ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær,
mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt,
jakt og fangst. Høstingsaktiviteter har et
stort potensial for tverrfaglige opplegg
og godt læringsutbytte – hva med å lage
noen deilige retter i mat og helse med
de herligste, kortreiste ingredienser fra
naturen? Mulighetene er mange – bruk
dem!

Heftet høsting gir et vell av ideer til
undervisningsopplegg basert på høsting –
fins både digitalt og på papir. Foto: FL

Heftet er skrevet av søstrene Inger og
Kristine Monsen, og utviklet i et nært
samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd,
Salten Friluftsråd og Friluftsrådenes
Landsforbund
på
oppdrag
fra
Miljødirektoratet. Heftet kan leses, lastes
ned eller bestilles via vår hjemmeside
www.friluftsrad.no
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HER FÅR DU VÅRE TIPS OG RÅD OM TURUTSTYR

UTSTYR
HVORDAN
IMPREGNERE SKO?
TEKST OG FOTO: VILLMARK

Sko har mange ulike sammensetninger av materialer; – reint
glatt skinn, nubuck/semska
skinn, ulike typer nylon, cordura,
bomull osv.
Sko kan også være bygget
opp med kombinasjoner av
disse materialene. Dette betyr
at det å rengjøre og impregnere
kan være en kompleks øvelse.
Om du ønsker å ta vare på
skoene dine er det mye du kan
gjøre med enkle midler. Så
enkelt som å rengjøre skoene
jevnlig vil være med på å
bevare skoene og forlenge
levetiden. Dette kan du gjøre
med en fuktig klut eller i
vaskemaskinen.
Det å tørke skoene kan virke
selvsagt, men å alltid gjøre det
etter bruk kan være en god
rutine. Verken lær, stoff, sømmer
eller lim har det godt om skoene
er jevnt fuktige.
Om man skal sommerlagre/
vinterlagre sko er det en
stor fordel å sette dem bort
tørre og rene. For å unngå
at skoene tørker inn under
lagring er det lurt å impregnere
dem før de settes bort. Da får
impregneringen festet seg godt
på rene materialer.
Impregnering må også
fornyes jevnlig for at skoene
skal beholde sine egenskaper
og holde lenge.

Her er noen grunnleggende
regler:
• Vannbasert skoimpregnering
og rensemidler kan brukes
på våte sko. De miljøvennlige
virkemidlene vil følge vannets
veier inn i materialet.
• Voks skal gnis godt inn i
skoen/læret. Det er best om
det man skal impregnere er
rent og tørt.
• All impregnering har godt av
varmebehandling og pussing
for finish.
Villmark leverer både spray
og innvask til klær og voks og
spray til sko. De har også vask/
rens-middel som skal brukes før
impregnering. Fra 1995 begynte
de å teste ulike midler med hjelp
fra SINTEF, Norsk Tekoinstitutt.
Og etter hvert jobbet de
sammen med blant andre
Norrøna Sport. I løpet av ca. 5 år
utvikla de det produktsortimentet
Villmark har i dag. Og de jobber
kontinuerlig med å videreutvikle.
Det er vel ikke så mange som er
uenige i at miljø-utfordringene
vil kreve stor omstilling også i
sports-, tekstil-, og skobransjen.
Man må forvente økt fokus på å
redusere «bruk og kast».
Mer om impregnering av
sko og tekstiler finner du på:
villmark.no

Villmark
Classic impregnering er en kraftig
voks for lær med meget
god holdbarhet. Den gir
en glatt og sterk finish
som holder skoene/
læret vanntett. Gjentatt
behandling av sko med
impregnering er en fordel.
Impregneringen koster kr
129,-

Villmark Shoe
Clean rensemidde
for sko. All impregnering er avhengig
av at det man skal
impregnere er
rent. Villmark Shoe
Clean er laget for å
rense og klargjøre
skoene eller læret,
helst sammen med
rent vant og børste
eller klut. Rensemiddelet koster kr
129,-.
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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.

VERGLAS

PANTS
BESKRIVELSE
Helly Hansens Verglas turbukser er laget
for turgåing, camping og fjellklatring.
Dame- og herremodell. Klassiske, solide
hverdagslige utendørsbukser med 4-veis
stretch. De er designet med kile i skrittet for
maksimal bevegelsesfrihet. Den fleksible
støvellåsen på falden holder rusk ute i
ulendt terreng. Kraftig og elastisk stoff. 4
lommer med glidelås. Toveis glidelås på
yttersiden som går hele veien opp/ned.
Tre trykknapper og et glidelås til lukking
og åpning av gylfen. Buksene er ikke
vanntette, men lett vannavstøtende.
Nede på den venstre leggen har
buksene innsydd RECCO ®. Det er
en vedlikeholdsfri reflektorbrikke som
er til hjelp for letemannskaper under
søk etter personer tatt av ras. RECCO
®-søkebrikken er vedlikeholdsfri og trenger
ikke å aktiviseres. Den fungerer som
transportør av radiobølger, kan ikke utløse
alarmsystemer og vil heller ikke bli ødelagt
av avmagnetisering. Selve refleksen er en
liten diode som kan sammenlignes med
alarmbrikkene man ofte finner i butikker.
OPPLEVELSE I BRUK
Vi har testet disse to buksene, en dameog en herremodell, i sommer på fotturer
på fjellet, i skogen og ved sjøen. Buksa er
myk og behagelig å ha på. Lett å justere
i midjen med borrelås på begge sider i
front, sammen med strikket i bakre linning.
Solid og stødig linning. God mulighet for
varmeregulering med toveis glidelås fra
øverst på låret ned til ankel. Den lange
glidelåsen gjør det mulig å ta av/på seg
buksa uten å ta av fjellskoene. Lårlommene
er store og funksjonelle og har god plass (til
stor mobil med kraftig deksel). Stikklommer
i front likeså. Stikklommene øverst er like
lange som lårlommene, og også plassert
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TEST UTSTYR

PRIS: 1.999,VEKT: 572 GRAM
BRUKT: 19 TURER
MER INFO: HELLYHANSEN.COM
TESTET AV: BJØRN OG BENTE
I FRILUFTSLIV

midt foran på hver side. Disse lommene er
ikke konstruert/plassert slik at man skal gå
rundt med hendene i lomma.
Borrelåsstramminga i midja fungerer fint.
Vi opplevde at det var tilstrekkelig med
borrelåsstramminga, men det er også
påsydd beltehemper på buksa.
Stoffet og passformen på buksa kjennes
behagelig ut. Elastisk stoff i rompa og på
knærne. Gode justeringsmuligheter rundt
midja, der det er innsydd et ca. 10 cm
strikk i korsryggen, som kan strammes
og festes med borrelås på begge sider.
Det er mye stoff i linningen. Innerfór av
supermykt fleecestoff, ytterstoff, borrelås
med strikkstramming og fem hemper for
belte. Alt dette stoffet gjør at buksene virker
noe klumpete og tykke i linningen. Men det
er ikke ubehagelig.
Vi
syntes
derimot
at
denne
buksemodellen ble for varm å bruke på tur
på varme sommerdager. De dagene det
var grisevær med 7-8 grader og vind, så
kom buksa mer til sin rett. Vi mener dermed
at dette er et helårsplagg. Ypperlig som
turbukse på høsten og våren. Men også
til kalde vinterdager der man kan bruke
stillongs under.
OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Helly Hansen Verglas er en bra og solid
turbukse som egner seg godt til fotturer
og et allsidig friluftsliv. Buksa finnes i både
dame- og herremodell. Helly Hansen
Verglas er en solid turbukse, delvis
vindtett og innsatt med vannavstøtende
impregnering. En behagelig turbukse.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Buksene består av to forskjellige stofftyper:
Skall 1: 67 % bomull, 33 % polyester.
Skall 2: 94 % polyamid, 6 % elastan.
YKK glidelås i gylfen
RECCO®
PFC-fri
Lukk glidelåser før vask. Vaskes på vrangen
på 40 grader. Kan ikke strykes. Ikke bruk
tøymykner. Vaskes med lignende farger.
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UTSTYR TEST

VERGLAS

INFINITY

SHELL

JACKET
BESKRIVELSE
Helly Hansen opplyser på sin nettside at
denne jakkemodellen, både for damer
og herrer, er laget for skigåing, camping,
fjellturer, turgåing og fjellklatring. Jakkene
er vindtette, vanntette, ventilerende/
pustende, er lette i vekt og slitesterke.
Jakkene er laget med HELLY TECH®
Professional membran som holder vannet
ute selv på de tøffeste dagene. Justering
i midjen og på hetten slik at jakken skal
passe optimalt. Lita innerlomme inni begge
de to meget store hovedlommene. Hjelm-,
ryggsekk- og selekompatibel design. Lang
glidelås under armene for ventilasjon.
Vanntette glidelåser. 3 stroppejusteringer
med lås i hetta og i halsen. Mansjetter med
borrelåsjustering.
Utstyrt med RECCO®, som er sydd
inn i fremre kant av hettebremmen. Det
er en vedlikeholdsfri reflektorbrikke som
er til hjelp for letemannskaper under
søk etter personer tatt av ras. RECCO
®-søkebrikken er vedlikeholdsfri og trenger
ikke å aktiviseres. Den fungerer som
transportør av radiobølger, kan ikke utløse
alarmsystemer og vil heller ikke bli ødelagt
av avmagnetisering. Selve refleksen er en
liten diode som kan sammenlignes med
alarmbrikkene man ofte finner i butikker.
Lukk glidelåser før vask. Ikke bruk
tøymykner. Ikke bruk vanlig vaskemiddel.
Bruk vaskemiddel for tekniske plagg.
Vaskes på vrangen. Vaskes med lignende
farger.
OPPLEVELSE I BRUK
Jakkene ble mye brukt i sommer. Stort
sett i regnvær og vind. Jakkene har vært
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fast følgesvenn på mange turer: fisketurer,
spaserturer, toppturer, kajakkpadling,
sykling, telt- og leirliv, bærturer, fototurer
og byturer.
Denne jakkemodellen er behagelig å ha
på. En god passform som lett kan justeres
med flere stramminger, både i midje og
spesielt på hetta. Jakkene er lette og tar
liten plass når de pakkes ned i sekken.
Materialet er ikke for tykt og heller ikke
for tynt. Stoffet føles passe stivt. Det er en
stor fordel at det er toveis glidelåser på
begge de store lommene. Det gjør at det
er lett å komme til ting i lommene selv om
man har magebeltet på ryggsekken godt
strammet. Hetta, og justeringen av denne,
er noe spesiell. Vi brukte noen turer før
vi skjønte prinsippene med strikkene og
trykklåsene. Etter litt prøving og feiling fant
vi ut hvor fantastisk flott detaljene er på
hettestrammerne. Hetta kan justeres og
strammes akkurat slik du vil ha den, med
både lue eller hjelm på hodet.
Det knitrer litt i stoffet på jakkene når man
er i bevegelse, men det er såpass lite at det
ikke er forstyrrende. Det er et stort pluss
at man kan stole på disse jakkene, at du
virkelig fungerer i grisevær. Sømmene på
innsiden er godt tapet, noe som trygger og
forsterker vann- og vindtettheten.
Vi har vasket jakkene flere ganger og
egenskapene i stoffet har blitt opprettholdt.
Vi har gitt jakkene skikkelig juling i sommer
på mange og lange turer, og det er ikke det
minste tegn til slitasje. Det tyder på soliditet
og høy kvalitet.
OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Veiledende pris på disse jakkene er kr
4.499,-. På nettstedet til Helly Hansen
selges jakkene nå for kr 3.150,-. Dette
er en meget allsidig skalljakke av
ypperste kvalitet, som passer til alle
friluftslivaktiviteter. Jakka har virkelig gjort
jobben i det sure sommerværet vi har
hatt i Nord-Norge og Midt-Norge. Dette
er utvilsomt den beste skalljakka vi noen
gang har prøvd. Ønsker du deg ei ny, solid
turjakke, så er det ikke mer å spekulere på.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
54 % resirkulert polyester, 46 % polyester.
YKK glidelåser i lommene og armhulene.
HELLY TECH® Professional
LIFA INFINITY™
RECCO®
Vannsøyle: 20.000mm+
Resirkulert materiale
PFC-fri
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TEST UTSTYR

Herremodell

VEIL. PRIS: 4.499,VEKT: 440 GRAM DAMEMODELL. 500
GRAM HERREMODELL
BRUKT: CA. 51 TURER
MER INFO: HELLYHANSEN.COM
TESTET AV: BJØRN OG BENTE I
FRILUFTSLIV

Damemodell
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UTSTYR TEST

HOKA

SPEEDGOAT 4 GTX
BESKRIVELSE
Vandre-/løpe-/terrengsko,
med
GoreTex-membran, Vibram Megagrip såle.
3D-printede forsterkninger på oversko.
Seks sett med lissehull. Kommer i egen
kvinnemodell i farger antrasitt/mørkegrå.
Hoka er i Norge best kjent for komfortable
joggesko, men har også en rekke trekking/
fjellstøvler. Denne modellen har fått det
kule navnet sitt etter Hoka-ambassadøren
Karl «Speedgoat» Meltzer, og tilhører
en serie prisvinnende sko for rask
bevegelse i teknisk terreng. Dette er fjerde
generasjonsmodellen, har fått en bredere
framfot, et solid men mer pustende meshmateriale og lettvektsskum i midtsålen.
Skoen har også fått noen merkelige
trinnformede knaster under hælen, kalt
«stepped lugs», som Hoka sier skal gi økt
stabilitet og støtte. De har også introdusert
et hakk omtrent midtveis i lissehullkanten,
som påstås å gi bedre låsing av lisse, og
dermed sko.
OPPLEVELSE I BRUK
Vel, alt dette låter jo bra, som sko laget
av forskere og vitenskapsmenn – men
hvordan funker de på foten? Det korte
svaret er: utmerket! Det er veldig lett å
venne seg til Hokas varemerke; lettvekts
komfort. Man er gjerne vant til at tursko/
turstøvler er litt harde og stive, men disse
kjennes mer som behagelige joggesko. De
har noe høyere såle og hæl enn mange
andre sko. Jeg ser både en fordel og en
ulempe med det. Du kan gå litt dypere
vanndammer uten å bli våt. Men det vil
også være litt enklere vrikke foten.
Membran på så lave sko er jeg ellers litt
ambivalent til. Ok, du kan tråkke i gjennom
grunne vanndammer og på litt gjørmete
stier uten å bli våt. Men om det begynner å
regne mye, er det vanskelig å hindre vann
fra å renne inn i skoa. Og våte Gore-Texsko er litt meningsløst, de holder på vannet
og de bruker ekstra tid på å tørke.
Så hva er egentlig bruksområdet her?
Komforten og den diskrete designen gjør
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at de kan brukes til hverdags, inkludert
hverdagsfriluftslivet med turer på vei og
sti. De er behagelige å løpe med, selv om
jeg ikke har løpt langt. De mange knastene
gir godt grep, selv om skoen ikke er testet
under ekstreme forhold. De fungerer fint på
vanlige stier, og med lett/ middeltung sekk.
Skoene er såpass lette og behagelige at
man kan bli fristet til å gå både fortere og
lengre enn vanlig – det er vel noe som må
sees på som en klar bonus.
Begrensningene ligger i manglende
ankelstøtte, så selv om Hoka påstår at
modellen er «a badass on every trail», ville
jeg ikke valgt den til for eksempel en flere
dagers fjellvandring med sekk.
OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Diskret design, super komfort, lav vekt, bra
funksjon – det er vel omtrent du trenger til
hverdagsfriluftslivet.

VEIL. PRIS: 2.200,VEKT: 664 GRAM, STR. 42 2/3
BRUKT: EN SOMMER MED VANDRING
OG SYKLING I VARIERTE VÆRFORHOLD
MER INFO: HOKA.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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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

Foto: Iver Paulsberg
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SYKKELTUR RUNDT MJØSA
TOPPTUR TIL FALKETIND
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I NORD-NORGE
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