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NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-05

RETURUKE 50

NR. 5 - 2022 KR 99

FAKTA OM: 
GREVLING
TÅRNFALK

MAT PÅ TUR

UT FRA OSLO PÅ TUR

KJENN BRUSET FRA STORFOSSEN

TIPS OG RÅD OM EL-SYKLING

HØSTTUR TIL BESSVATNET 
I JOTUNHEIMEN

TIL FOTS LANGS KANTEN 
PÅ JUTULHOGGET

26. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

140 METER LANG HULE I STEIGEN

www.atello.no

Blizzard GTX Cyklon Cross GTX Tempesta GTX Bushido II GTX

#WinterRunning
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VINTERTUR: 
Jentene på 3 og 5 år har blitt impregnert med bållukt og 

skog i fra første stund. Telttur ble de også presentert for tidlig.

NØTTELITEN: 
Ekornet kommer på sjuendeplass over verdens smarteste 
dyr. Les den gode faktasaken om Snipp & Snapp.

TEASER
Gled deg til neste nummer av

som kommer ut 9. desember 

FRILUFTSLIVSPROFILEN: 
Erlend Ness er storfjell-klatreren som nådde toppen av 

Everest på tredje forsøket. Første forsøket ble avbrutt 
på grunn av tyveri av oksygen nær toppen, på det 

andre forsøket ble han rammet av covid19 i Basecamp 
og havnet på sykehus i Katmandu, men på det tredje 

forsøket nådde han toppen.

5  -  2022 FRILUFTSLIV    83

Foto: Iver Paulsberg
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Nyt sensommeren 
og høsten

..og gled deg til 
vinteren når vi 
skal  på tur igjen:)

Speidersport.no

Stingray er et komplett tretelt for 
tre personer. Teltet har fastmontert 
myggnett, inngang gjennom morsom 
luke i gulv eller dører på sidene. Leveres 
med regnduk som du drar over om det 
kommer en skur. Dette vår bestselger 
og det første treteltet Tentsile laget.

8 121,–

Foto: Sim
one Febrarri / Tentsile

«Fra flygetelt til hoppeslott 

på få sekunder.»

Teltene fikk Meget bra da Tek.no 

testet Stingray i mars 2022.
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STRIDEN OM 
NORDKAPP
Kampen om hvem som skal tjene penger på 
Nordkapp-platået, har rast i mange år. Det anslås 
at turistene legger igjen mellom 50 til 70 millioner 
kroner på Nordkapp-platået hvert år, og det er 
denne ”gullgruven” striden står om.

De siste årene har turistene i stadig større antall 
flokket seg rundt globusen på Nordkapp-platået. 
I gjennomsnitt besøker nesten 300.000 tilreisende 
stedet, noe som hvert år genererer billettinntekter 
på 50 – 70 millioner kroner til Rica Eiendom 
og den svenske hotellkjeden Scandic. Dette 
kommer i tillegg til inntekter fra Nordkapp-hallen. 
Hotellkjeden Scandic har enerett til å kreve inn 
besøksavgift på Nordkapp-platået, og har hatt 
dette siden 2014.

I høst bestemte Hålogaland lagmannsrett 
at Hotellkjeden Scandic ikke lenger kan kreve 
parkeringsavgift fra besøkende på Nordkapp-
platået, uten tillatelse fra kommunen. I tillegg 
stadfester dommen at hele Nordkapp-platået, 
inkludert området ved globusen, er utmark i tråd 
med friluftsloven.

Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier 
for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal 
kunne tjene penger på folks tilgang til vår natur. 
Dommen bekrefter at Nordkapp-platået er 
utmark, at parkeringsavgifter krever kommunalt 
løyve etter friluftslovens § 14. Scandic Hotels AS er 
også dømt til å betale saksomkostninger. Dommen 
bekrefter at Nordkapp-platået først og fremst er et 
friluftsområde, som i prinsippet skal omfattes av 
allemannsretten. 

Scandic på sin side har ment at det populære 
turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes 
av friluftsloven. Saken har pågått i flere år, og det 
er ikke sikkert at siste ord er sagt, da Scandic kan 
anke til Høyesterett.

Knivskjelodden er godt synlig fra Nordkapp-
platået, og ligger helt ytterst på Magerøya. 
Knivskjelodden er Norges og Europas nordligste 
punkt, og ligger 1.452 meter lenger nord enn 
Nordkapp. Så kan man jo stille spørsmål om 
hvorfor turistene drar til Nordkapp? Tror de 
virkelig at det er det nordligste punktet? Å kjøre 
så langt bare for å komme nær globusen og ikke 
ta turen ut til det nordligste punktet er mildt sagt 
underlig.

Mer om Nordkapp og Knivskjelodden kan du lese 
i Friluftsliv nr. 2020-5, som du finner på www.
friluftsliv.no

Ansvarlig redaktør
Bjørn Andreas Esaissen  

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

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

 
STEINAR VÆGE

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

KJØPT MAGASINET I 
LØSSALG?
Da har du en 
tidsbegrenset tilgang 
til www.friluftsliv.no til 
neste nummer er i salg. 
For denne utgave er 
koden “0912” Gå til 
www.friluftsliv.no/fkode/ 
for å løse inn koden, 
og logge deg inn. Du 
har tilgang til søkbare 
artikler fom nr 1-2018. 
God fornøyelse!
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Den første, kritthvite 
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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

Friluftsliv_052022_inn.indd   6Friluftsliv_052022_inn.indd   6 25/10/2022   07:5225/10/2022   07:52



5  -  2022 FRILUFTSLIV    7

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

Friluftsliv_052022_inn.indd   7Friluftsliv_052022_inn.indd   7 25/10/2022   07:5225/10/2022   07:52



8    FRILUFTSLIV 2022  -  5
8    FRILUFTSLIV 2017  -  6|

INNHOLD 05   -   2022

FRILUFT
16 JUTULHOGGET

22 JOTUNHEIMEN

28 STORFOSSEN

30 SKOGSTUR

32 PÅ TUR I DRITTVÆR

36 RESSHOLA

42 EL-SYKLING

48 BÅLKOS

50 ET DØGN FRA HVERDAGEN

54 FOTOGALLERIET

PENSUM
62 GO’BITEN

64 GREVLING

68 TÅRNFALK

70 KRONIKK

71 WWW.FRILUFTSLIV.NO

UTSTYR
78 TEST AV UTSTYR

NYHETER: SISTE NYTT S.10 & 12   FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND: S.74

64 GREVLING

54 FOTOGALLERIET62 GO’BITEN

68 TÅRNFALK 42 EL-SYKLING
www.klattermusen.com

Friluftsliv_052022_inn.indd   8Friluftsliv_052022_inn.indd   8 25/10/2022   07:5325/10/2022   07:53



5  -  2022 FRILUFTSLIV    9
NYHETER: SISTE NYTT S.10 & 12   FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND: S.74

www.klattermusen.com

Friluftsliv_052022_inn.indd   9Friluftsliv_052022_inn.indd   9 25/10/2022   07:5325/10/2022   07:53



10    FRILUFTSLIV 2022  -  5

FRILUFTS-
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FRILUFTS-
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BOK: NORDLAND BLIR TIL
I boka Nordland blir til beskriver geologer, botanikere, 
zoologer, arkeologer, historikere og andre fagfolk 
Nordlands geologi fra sitt perspektiv. De tematiske 
kapitlene omhandler fylkets berggrunn, landskap, dyreliv 
og naturressurser. I tillegg inneholder boka et kapittel 
med beskrivelser av nær femti steder i Nordland med 
spektakulære naturfenomener som du kan oppleve på 
nært hold i dag.

KNYTTIGE APPER FOR FRILUFTSLIV
Det finnes apper for nesten alt. Her er tre apper 
som kan være nyttig for friluftsliv.

Hvor?: Denne appen fra Kartverket lar deg 
laste ned kart tilsvarende Norges topografiske 
hovedkartserie «Norge 1:50 000» rett på 
telefonen din. Veldig nyttig om du havner utenfor 
dekningsområde.

Skisporet.no: Holder deg oppdatert med 
løypestatus på 23000 km skiløyper fra 450 
skisteder i Norge

Hjelp 113: Hele Norges nødapp! Hvis uhellet 
er ute er denne appen fra Norsk Luftambulanse 
veldig nyttig. Ringer du nødsentralen via appen, 
vil den automatisk dele koordinatene du befinner 
deg på. Appen inneholder også plassering og 
informasjon om hjertestartere i Norge.

FOTO: MUSEUMSFORLAGET

FOTO: STEINAR VÆGE 

9 AV 10 NORDMENN VELGER SKIFERIE 
I SKANDINAVIA I VINTER

Nordmenn har blitt mer bevisste på å velge kortreiste 
destinasjoner når de skal på vinterferie. Ifølge en ny un-
dersøkelse av SkiStar og Kantar Sifo, velger majoriteten 

å reise til Norge og Sverige foran Alpene.

Over 80 prosent av nordmenn synes kort avstand og 
reisetid til skidestinasjonen er viktig ved valg av skide-
stinasjon. Annet som ble vektlagt er den økonomiske 
gevinsten ved å reise på skiferie i Skandinavia foran 

skidestinasjoner lenger sør i Europa.

FOTO: STEINAR VÆGE
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ANNONSER

forshagaakademin.se

ÄVENTYRSTURISM      SPORTFISKE      HUNDSPORT      JAKT & VILTVÅRD      

SPENNENDE UTDANNINGER INNEN NATURTURISME

DITT LIVS ÄVENTYR!ÖPPET
HUS
12 NOV

Ideell på fottur,
ingen plagsom blending.

Info / webshop: 
www.beltlamp.com

BEHAGELIG
BELTELYKT

Design og plassering
gir klar belysning i hele 
nærområdet fra føttene, 
til sidene, og langt fram. 
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NORSKE STRENDER LEVER IKKE OPP TIL EUS ANBEFALINGER
En studie i regi av SALT og Hold Norge Rent avslører at norske strender ikke 

tilfredsstiller EUs anbefaling om at minst 50 prosent av strender skal ha færre enn 
20 gjenstander av marin forsøpling per 100 meter.

Sammen har ansatte i SALT og Hold Norge Rent brukt 2000 arbeidstimer i felt 
på 296 ulike strender i Indre Oslofjord, Agder, Møre og Romsdal og Troms og 

Finnmark. Målet har vært å skaffe mer innsikt i marin forsøpling som miljøproblem 
og utvikle metoder for overvåking av problemet. 

PADLELEDEN I TELEMARK ER KLAR
Hvis du liker naturopplevelser fra kajakken, 
har du mye å se frem til. Nå har nemlig 
Norges første, sammenhengende padleled 
blitt enda lengre – med utvidelsen 
av Padleled Vestfold og Telemark til 
Telemarkkysten og opp den historiske 
Telemarkskanalen.

Nå kan padlere ta i bruk 806 kilometer 
med graderte padleruter og 67 turforslag 
fra Bamble til Kragerø og i Norges lengste 
vannvei – Telemarkskanalen. Med denne 
utvidelsen av det som er et unikt tilbud 
i nasjonal sammenheng, bindes kyst 
og innland sammen med et omfattende 
rutenettverk langs hele fylkets kyst og helt 
inn til vakre Dalen i Telemark.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: FRANK TINDVIK

PENGER TIL FRILUFTSLIVETS ÅR 2025

FOTO: STEINAR VÆGE

I statsbudsjettet er det satt av penger til 
forberedelse for Friluftslivets år 2025. Siste 

gang det var Friluftslivets år var i 2015.

Et vellykket Friluftslivets år i 2025 vil kreve 
langsiktig planlegging og koordinering. 
Det er derfor satt av prioritert midler til 

planlegging av året i dette budsjettet.

Friluftslivets år skapte engasjement over 
hele Norge, og det virket. Etter året 2015 

oppga nesten hver fjerde nordmann at de 
hadde vært mer ute i friluft, enn de ellers 

ville ha vært.
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

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

ULTRA DURA VERSA
 De nye l iggeunderlagene

RESIRKULERTE MATERIALER 

CO2 NØYTRALE

R PFC
FREE
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ANNONSER

Jobb og bo i verdens beste  
kommune for naturglade  
mennesker

De har sikkert alt dette i byen 
også. Jeg vet det. Forskjellen 
er at vi slipper alt det andre.

Tekst og foto av Stein P. Aasheim –  eventyrer, fri  lufts  mann og 
rauma væring.

Sjekk ut ledige 
stillinger i 
Rauma på

nordveggen.no

Vi har alt vi trenger. Kino, og nytt 
kulturhus og kaffe latte og dagens 
Næringsliv i postkassa og trenings- 
 senter og små båt havn og selv -  
be tjening på polet og pistolhall  
og golfklubb og lysløype og fot- 
  bal  l ag og masse arbeidsplasser.  
Og fjellfestival og vinterfestival  
og rocke festi val, og runderenn  
hver tirsdag.

De har sikkert alt dette i byen  
også. Jeg vet det. Forskjellen er  
at vi slipper alt det andre. Alt 
maset. Rushtrafikk og rødt lys og 

barnehage på feil side av byen,  
og – for ikke å snakke om bolig-
prisene. Her kan du kjøpe et små-
bruk med utsikt til Troll tindene eller 
få en tomt ved Romsdalsfjorden  
for det du betaler for ett rom  
med utsikt til et portrom i byen.

Rauma har satt i gang et initiativ for å få flere folk hit. 
Vi har arbeidsplasser til alle, sier de. Men jeg synes vi 
greier oss helt fint som det er jeg. 

Fra Majorstua er det en time til fly- 
 plassen, akkurat som fra Isfjorden. 
Men her kan du kjøpe ei svele med 
brunost på ferja. Hvis du ikke heller 
vil ta Raumabanen og jobbe på 
toget. I byen har de heller ikke 
lakse elv, ørret vann, slalom bakke 
og rype terreng.

Vi har alt vi trenger. Og slipper  
alt vi ikke trenger. Det er helt sant. 
Jeg flyttet til Rauma for 30 år 
siden. Jeg håper jeg blir begravd 
her. I mellomtida vil jeg ha det 
beste ut av livet. 

rauma.no og

Hva med et julegave-abonnement 
til turkompisen?

Bestill på www.friluftsliv.no eller send 
mail til: abo@friluftsliv.no
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v

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

FRILUFT
JUTULHOGGET S.16  |  JOTUNHEIMEN S.22  |  STORFOSSEN S.28  |  SKOGSTUR S.30  |  PÅ TUR I DRITTVÆR S.32
RESSHOLA S.36  |  EL-SYKLING S.42  |  BÅLKOS S.48  |  ET DØGN FRA HVERDAGEN S.50  |  FOTOGALLERIET S.54

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Muligheten for å dra på langtur blir noe redusert 
når senhøsten og mørketiden setter inn. Ingen 
røddager. Ingen langhelger. Desto viktigere blir 
hverdagsfriluftslivet i nærmiljøet og kortere 
helgeturer.

Fristelsen til å bli sittende i godstolen når 
fredagskvelden kommer er stor. Men legger du 
opp helgeturen slik at du kan starte på fredag 
kveld får du mye mer ut av helga. Venter du til 
lørdag morgen med å dra, viser det seg ofte at 
mye av pakkingen og forberedelsene også blir 
utsatt til lørdag. Og når du skal reise hjem på 
søndag blir tiden svært knapp.

Startetappen kan godt være lettgått. Du trenger 
ikke gå langt den første kvelden. Det holder med 
å sette opp teltet og slå leir noen hundre meter fra 
parkeringsplassen. Belønningen får du allerede 
lørdag morgen der du våkner ute i det fri og har 

en hel turdag foran deg.
Hverdagsfriluftslivet blir mer viktig etter som 

du har dårligere tid. Ta med barna ned til fjæra 
eller ut i skogen et par timer på ettermiddagen. 
Lag middagen på bål eller kokeapparat. Det er 
kvalitetstid det, både for deg selv og ungene.

De færreste av oss er villige til å bli huleboere 
eller å leve primitivt. Vi har det så godt at vi har 
glemt hvordan det er å ikke ha det godt. Det er 
åpenbart vanskelig å takle vår materielle overflod 

– mentalt. Vi utvikler et samfunn der psykiske 
lidelser øker dramatisk blant barn og ungdom. Vi 
er for dårlige til å mestre vårt sug etter velstand. 
Det gode er blitt det godes fiende. Vi må snu. 
Vi må mer på tur. Vi må lære å nyte og ha det 
primitivt, et turliv der kun de bittesmå detaljer 
teller. 

PÅ TUR I MØRKETIDEN

Friluftsliv_052022_inn.indd   15Friluftsliv_052022_inn.indd   15 25/10/2022   07:5325/10/2022   07:53



16    FRILUFTSLIV 2022  -  5

FRILUFT  JUTULHOGGET

CANYON: Jutulhogget er en unik og storslått 
canyon som skjærer seg ned i fjellene 
mellom Østerdalen og Rendalen. I vest ender 
den brått i en vertikal skrent, i øst vider den 
seg ut. De stupbratte veggene er opp til 250 
meter høye, og bredden fra kant til kant er 
fra 150 til 500 meter. Selve storhogget er 2,5 
kilometer langt. Langs kantene på oversiden 
av hogget er alt løsmateriale vasket vekk, og 
fjellet kan ligge skinnende blankt. Her kan 
derfor bare en glissen furuskog overleve.
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JUTULHOGGET
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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i terrenget. Etter ca. en kilometer blir tråkket 
mindre og mindre synlig. Det er tydelig at de 
fleste skuelystne stopper ved sikkerhetsgjerdet 
på vestsiden og knipser bilder, mens noen tar 
fotturen et stykke bortover kanten på sørsiden. 
Etter midtveis og mot østenden av juvet er det lite 
mennesketråkk.

Terrenget langs kanten er noe krevende. Det 
går i delvis kupert landskap med reinlav, spisse 
steiner, furutrær, lyng, gress, våte myrer og store 
bergflater. Enkelte steder er det noen små dammer 
og vannpytter som man må gå rundt. Midtveis i 
Jutulhogget (ca. 620 moh.) er det et høydedrag 
med meget god utsikt til nesten hele juvet. Herfra 
ser man bort til den bratte vestsiden og utover mot 
den slakere enden av Jutulhogget i øst. Turen videre 

En fottur langs brattkanten av hele Jutulhogget kan 
oppsummeres slik: Fryktinngytende, skummelt, ekkelt, sug 
i magen, småsvimmel og dirrende knær. Og samtidig – 
næropplevelse av et meget fascinerende naturfenomen!

Det er stupbratt. Fjellveggen i juvet går steilt ned 
til den enorme steinrøysa i bunnen. En ting er å 
stå bak sikkerhetsgjerdet å se utover mot en del 
av canyonen. En annen ting er å gå de 2,5 km 
langs kanten av hele Jutulhogget. Og da er det 
selvfølgelig om å gjøre å gå så nære kanten som 
mulig slik at man får sett ned i juvet på veien 
langsetter canyonen.

Jutulhogget ligger rett sør for Alvdal. Det 
er bare noen få hundre meter fra RV3 og 
opp til parkeringsplassen ved Jutulhogget. På 
parkeringsplassen står det et kart med info, og 
stien ut til utsiktspunktet er heller ikke lang. Det 
er en rekke med sikkerhetsgjerder langs vestenden 
av juvet. Det står også en gapahuk der med 
informasjonsplakater om Jutulhogget.

LANGS KANTEN
Vi tok turen langs sørsiden av juvet. Det er 
ingen merket sti, men et ganske så tydelig tråkk 

TJERN: Nesten midtveis oppå sørsiden av Jutulhogget 
ligger det et idyllisk lite tjern, som skiller seg ut fra resten 

av terrenget. Terrenget består av reinlav, spisse steiner, 
furutrær, lyng, gress, våte myrer og store bergflater.   
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østover går tilsvarende lett nedover som man gikk 
oppover til midtpartiet av canyonen.   

NEDE I BUNNEN
Det er mulig å gå ned i bunnen av Jutulhogget. 
Det går en liten sti ned i juvet ca. 100 meter nord 
for der gapahuken står. Dette er ikke en sti for alle. 
Det er veldig bratt ned, og det er kun noen trær, 
busker og steiner man kan holde seg fast i. Nede i 
bunnen er det kun spisse, store steiner. Det er ikke 
lett å gå på dette underlaget. Det anbefales ikke 
å gå ned i juvet når det har regnet og er vått og 
sleipt. Nede i bunnen er synet opp mot de bratte 
kantene imponerende. Det er heldigvis lettere å gå 
opp igjen enn det er å gå ned.

ISEN SMELTER
Norge har vært dekket av store 
isbreer flere ganger i løpet av 
de siste to til tre millioner år. 
Den siste istiden tok til for 
omtrent 115 000 år siden. 
Klimaet har siden den gang vært 
i stadig forandring. Isbreene som 
dekket landet har vokst og krympet. 
Størst utbredelse hadde innlandsisen 
for omtrent 20 000 år siden. Da var det 
antagelig bare de høyeste fjelltoppene som 
stakk opp over isen.

Da den siste istiden tok slutt for bare 10 000 år 
siden smeltet isen først ute ved kysten. Det ble fort 
mye varmere i været, og den store innlandsisen og 
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alle brearmene begynte å smelte. Etter hvert trakk 
iskanten seg innover i landet, og på drøye tusen 
år var bare en liten del av innlandsisen igjen. I 
de indre delene av Østlandet opp mot Røros ble 
områdene i nord isfrie først. Lenger sør lå det 
fortsatt is. Restene i sør virket som en demning 
mot vannmassene og bredemte sjøer oppstod. 
Disse hadde sine utløp mot nord. Elvene Gaula og 
Driva drenerte altså vannet fra disse vannene.

FLERE INNSJØER
Samtidig som innlandsisen smeltet, demte den opp 
flere sjøer i de nordlige trakter av Østlandet. Både 
i Gudbrandsdalen og i Østerdalen er det funnet 
spor etter gamle innsjøer. Tilsvarende innsjøer 
er også kartlagt i fjelltraktene nordover i Sverige. 

Bredemte innsjøer var derfor ingen sjeldenhet på 
slutten av istiden. I dag må vi til Grønland for å 
finne slike.

Innsjøenes størrelse og utbredelse kan vi si 
noe om fordi de har satt mange spor i terrenget. 
Innsjøen var altså større enn Mjøsa og Femunden 
er i dag. Det vanligste sporet er såkalte strandlinjer. 
De kalles også seter på grunn av formen. På lokalt 
språk går de under navnet “såttå”. Som navnet 
antyder er setene nokså smale terrasser formet 
av bølgeslag i den løse morenegrusen som isen 
allerede hadde lagt igjen i dalsidene.

DEMNINGEN BRISTER
Innlandsisen smeltet og forsvant fort i det 
forholdsvis varme været etter istiden. Vann rant 

1. SIKKERHETSGJERDE: Det er 
en rekke med sikkerhetsgjerder 
langs vestenden av juvet. Det er hit 
de fleste turistene kommer. 

2. GAPAHUK: På vestsiden av 
juvet står det en gapahuk med 
informasjonsplakater. Jutulhogget 
er fredet som naturreservat.

3.PÅ KANTEN: Det er litt skummelt 
å stå utpå kanten og titte ned. Det 
er bratt, stupbratt. Fjellveggen i 
juvet går steilt ned til steinrøysa 
i bunnen. Man kan selvsagt gå 
lenger innpå fjellet slik at man ikke 
har nærkontakt med juvkanten hele 
veien. 

1

2
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alle steder; over isen, under isen, inne i isen og 
alt sammen endte i de store elvene i dalbunnene. 
Demningen i Rendalen må ha blitt stadig svakere 
ettersom isen smeltet. Her var presset også ekstra 
stort fordi dalbunnen i Rendalen ligger 200 meter 
lavere enn i Østerdalen.

Med ett brast demningen. Den store katastrofen 
var et faktum. De enorme vannmassene strømmet 
med voldsom kraft ut av innsjøen og nedover 
Rendalen. Isblokker, stein og vann må ha vært 
et forferdelig kaos, og et øredøvende bråk kunne 
ha skremt ethvert troll. Kolossale virvelstrømmer 
oppstod i selve innsjøen. 

JUTULHOGGET DANNET
Barkaldkjølen er det laveste punktet mellom 

Østerdalen og Rendalen. Her var det forholdsvis 
grunt, og vannet som ble sugd forbi laget 
voldsomme virvelstrømmer. Det er lettere å forstå 
hva som skjedde hvis vi sammenligner med hva 
som skjer når proppen trekkes ut av badekaret. 
Virvelstrømmene rev med seg svære steinblokker 
av det oppstukne og sprø fjellet, kastet dem 
nedover mot Rendalen, og knuste og malte dem 
opp i et inferno av vann og stein. Alt skjedde i et 
voldsomt tempo. Vannstanden sank fort, og en 
lang, tynn revne i fjellet kom til syne. Jutulhogget 
var dannet.

Vannstanden hadde i løpet av noen få dager 
sunket hele 155 meter. Det er ikke rart at 
naturkreftene har satt spor etter seg!

3
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HØSTTUR TIL 
BESSVATNET

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE
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PASSASJE: Elva Bessa har sitt 
utspring fra Bessvatnet, ei bro 

gjør det enkelt å krysse elva.
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Besshøe (2.258 moh.) på den ene siden og 
med Veslefjell (1.743 moh.) på den andre 
siden. Det er den vestlige enden av vatnet 
som kan ses ved starten av selve Besseggen.

Forslag til en rundtur om man har en dag 
til rådighet, kan være Bessheim - Bessvatnet 
- Gjendesheim – Bessheim, om lag 10 
kilometer. Om man vil gi seg tid til å nyte 
turens vakre omgivelser, bør det settes av en 
hel dag til turen.

FOSSEFALL OG HERLIGE KULPER
Vi valgte å starte fra Bessheim Fjellstue, 
og i rolig tempo. Selv om strekningen 
opp til vatnet er på kun 2,5 km, så er det 
vedvarende motbakke på 400 høydemetre. 
I godt over halve strekningen vil du ha 
nærhet til elva Bessa, som du møter etter en 
liten kilometer oppe i lia. Den byr på flere 
små fossefall og herlige kulper hvor en kan 
leske strupen. Det betyr at en ikke behøver 
å drasse på så mye drikkevann underveis. 
Bessa er et hyggelig selskap med lyden av 
rislende vatn som følger deg helt opp til 
Bessvatnet, hvor den har sitt utspring. I 
skodde er elva dessuten fin å orientere etter, 
selv om stien er tydelig. 

Bessvatnet er kjent for alle som har gått 
Besseggen, men kun en liten del av 

vatnet er synlig fra bandet som skiller 
det fra Gjende. En tur opp til Bessvatnet 

er absolutt å anbefale, men det er ikke 
nødvendig å gå over Besseggen.

Bessvatnet ligger like ved stien der klyvingen 
opp den egentlige Besseggen starter. Fra 
dette punktet er det utsikt over Gjende som 
ligger 400 høydemeter nedenfor. Mange 
har stått på bandet og kjent på gufset fra 
avgrunnen. Om en vender blikket motsatt 
vei ser en ei lita bukt av Bessvatnet. Vatnet 
er alltid med i beskrivelsen av Besseggen 
fordi fargene mellom de to vatnene er så 
forskjellig. Som kjent er det smeltevannet 
fra isbreene som danner den spesielle fargen 
på Gjende. Bessvatnet mottar mindre 
mengder smeltevann enn Gjende, noe som 
forklarer fargeforskjellen.

MULIGHETER FOR ØRRET
Om man er i området ved Øvre 
Sjodalsvatnet kan turisthyttene Bessheim 
eller Gjendesheim være et godt 
utgangspunkt for turen. Det kan navnes at 
Bessvatnet skal være et godt fiskevatn med 
muligheter for å få ørret på flere kilo. 
Bessvatnet (1.373 moh.) ligger og kviler 
inneklemt mot Bukkehøe (1.787 moh.) og 

1
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1. VED BESSVATNET: Besshøe 
(2.258 moh.) ruver i bakgrunnen, 
med isbreen Besshøebrean til 
høyre for toppen.

2. LITEN FOSS: Langs stien fra 
Bessheim har du selskap av elva 
Bessa med flere små fossefall.

2
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ISBREER HAR GITT PLASS FOR VATNET
Når det flater ut oppe ved Bessvatnet, er det 
tid for en matpakkekvil. Det er en smakssak 
om en vil ha utsikt til fjellene videre innover 
i Jotunheimen, eller utover den langstrakte 
Sjoadalen med øvre og nedre Sjodalsvatnet.

Bessvatnet bærer spor etter tre isbreer 
som har gravd ut vatnet, som på det dypeste 
er 102 meter. Breene har slipt til bassenget 
som vatnet ligger i, men istiden tok slutt før 
isen greide å gnage seg gjennom bandet som 
skiller det fra Gjende. Hadde istiden vart 
lenger ville nok et spektakulært fossefall i 
dag ha kastet seg utover fjellsiden ned til 
Gjende. 

VEDVARENDE PRAKTFULL UTSIKT
Ved Bessvatnet er det flere sti-skiller. 
Den T-merkede stien fortsetter innover 
mot Glitterheim, mens en sti går over 
Veslefjellet og til bandet ved Besseggen. 
Stien vi velger går nedover til Gjendesheim, 
ca. 3 kilometer. Utsikten langs stien er 
vedvarende praktfull, og vi stopper mange 
ganger underveis for å nyte synet. 

Ved Gjendesheim tar vi av stien som 
vi følger nedover mot utgangspunktet, 
Bessheim. Den siste strekningen er på ca. 
3 kilometer og grei å gå. De siste hundrede 
meterne går på fylkesvei 51, som er veien 
over Valdresflya.

Vi skal ikke unnlate å nevne at Bessheim 
bød på herlige nystekte vafler etter endt tur.

PAUSE: Langs stien nedover til Gjendesheim 
er det flott utsikt over Sjoadalen med øvre og 
nedre Sjoadalsvatten.
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STORFOSSEN
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Den voldsomme Storfossen i 
Malvik kommune er et populært 
mål for skuelystne turfolk.

Storfossen er Trøndelags nest største uberørte foss med 
40 meters vannfall. Sammen med de nedenforliggende 
fossene Mettifossen og Dølanfossen et steinkast lenger 
ned i Homla-elva, er det totale vannfallet på om lag 90 
meter. 

Fossenes høyde, brus og voldsomme kraft gir store 
naturopplevelser. Om du er heldig kan du se laksen 
hoppe nedenfor Dølanfossen. Broene, benkene og 
utsiktsplattformene som er bygget i dalen ovenfor 
vassdraget har gjort det mektige fossefallet mye mer 
tilgjengelig for publikum. 

Storfossen ligger i Homla Naturreservat. Dette er en 
populær turdestinasjon, spesielt på sommeren, og det er 
godt tilrettelagt med utsiktsplatå og trapp ned til fossen. 
Et godt tips er å besøke fossen på høsten eller våren, da 
er det ofte stor vannføring og mindre besøkende.

Fossene og elvedalen har stor verdi som område for natur- 
og friluftlivsopplevelser. Mye fuktighet fra fosserøyken 
gjør området frodig. Her finnes lavarter som står på liste 
over truede arter. Det finnes også et avgrenset område 
med spesiell gammel granskog ved Storfossen.

Korteste vei til Storfossen er fra Storfossen parkering ved 
Selbuveien (riksveg 963). Det er en knapp kilometer å gå 
langs skiltet tursti fra parkeringsplassen og ned til fossen. 

1. TURISTMÅL: Skuelystne fra fjern og 
nær strømmer til for å beundre Storfossen i 
Malvik kommune.

2. MYE VANN: Storfossen og Mettifossen er 
mest spektakulær når elva er flomstor.

2
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EN LITEN 
TUR I SKOGEN
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

En lett og fin høsttur kan du ta fra sentrum på Flisa i 
Åsnes kommune i Innlandet og opp til den nærliggende 
Kjølabergstoppen.

Flisa sentrum ligger på 188 moh. 
Kjølabergstoppen er på 434 moh. Det tar 
en liten time å gå fra for eksempel Rema 
1000 på Flisa og opp til toppen. Turen én 
vei er ca. 2,5 km.

Turen går delvis på asfalt og på en markant 
og meget godt merket sti. Dette er for det 
meste en skogstur, der du vandrer oppover 
gjennom granskog, løvskog, fargerikt lyng 
og gress.
 
Alternativ tur til toppen: Parker øverst 
i boligfeltet i Kjølaberget ved grinda 
mot Antonsdammen. Her kan du følge 
merkede stier som går i Kjølaberget (se 
eget kart ved Antonsdammen). Det er 
også oversikt på toppen over flere merkede 
løyper i Kjølaberget.

Det som er litt synd er at utsikten fra 
Kjølabergstoppen er i ferd med å gro 
igjen. Trærne har blitt så høye at du får 
bare et lite glimt av Flisa-området, de 
store jordene og elva Glomma. Fra toppen 
av Kjølaberget er det mange muligheter 
for å forlenge turen. En anbefaling er å 
følge skilting nordover mot Nordre Tårn 
(ca. 800 meter fra Kjølabergstoppen) for 
et bedre utkikkspunkt.

Kjølaberget er et flott område for 
lokalbefolkningen. Å ha gode turområder 
der folk bor bidrar sannsynligvis i stor 
grad til jevnlig trim. Her er det enkelt og 
greit å ta en tur. En passe høy topp er alltid 
et greit mål, spesielt i fargerik høstnatur.

FLISA

2 3

1. RØDT: Det er stedvis 
meget skarpe høstfarger 
langs stien mot toppen.

2. SOPP: Den røde 
fluesoppen er giftig å 
spise men fargen er 
nydelig å se på.

3. SKILT: Stien opp til 
toppen er godt merket.
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PÅ TUR I 
DRITTVÆR

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det er et uttrykk som heter; «det finnes 
ikke dårlig vær, bare dårlig klær.» Noe 
av det er sant, men ikke alt.

Når tidagersvarslet på værmeldingene er satt på 
repeat med plaskregn og heftig vind uke etter 
uke, så går det på psyken og humøret løs. Det 
er ille når været er så dårlig at man nesten ikke 
kommer seg ut. Så hva gjør man da, når man 
har kjørt halve Norge 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.

Men uansett vær så må man ut en tur. Da 
gjelder det å kle seg riktig.

1
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ULL INNERST
Bekledningstipsene nedenfor gjelder for 
turer i grisevær vår, sommer og høst, og ved 
temperaturer på rundt 8 – 10 varmegrader. 
På iskalde vinterdager stilles det andre krav til 
bekledning. Og husk…klær av bomull skal man 
aldri ha innerst mot kroppen. 

Undertøyet bør bestå av: Ullsokker, ulltruse, 
evt. ullstillongs, ulltrøye, ullbuff, ullue og 
ullvotter.

Ull har fantastiske egenskaper. Den holder deg 
god og varm, lar huden puste og transporterer 
bort fuktighet. Den har også visse antibakterielle 
egenskaper. Ull er det materialet hvor vond 
svettelukt får dårligst feste. Det finnes flere gode 
grunner til å ha en viss prosentandel polyester 
eller polyamid i ullklær. Det gjør plagget mer 
slitesterkt. Men det er ikke alt som ser ut som ull 
som faktisk er det. For at plagget skal ha de gode 
egenskapene til ulla, bør det være størst andel 
ull. Sjekk hva som står på merkelappen, så vet 
du hva du kjøper og hva du betaler for. Det er 

1. TÅKE: Oppå fjelltopper har man 
egentlig lite å gjøre når tåka ligger 
tett og hindrer all utsikt.

2. I TELT: Begrepet turabstinens 
oppstår når man blir liggende i teltet 
å lese bok eller spille yatzy hele 
dagen, og ikke kommer seg ut på 
tur. Vågakallen (943 moh.) i Lofoten 
ruver i bakgrunnen.

2

skremmende at noen butikker selger plagg som 
er merket som ullplagg når prosentandelen av 
ullinnholdet ligger på noen og tretti prosent. For 
å kalle et plagg for ullplagg må det være minst 68 
% ull i plagget. Jo nærmere 100 % ull jo bedre.

Det heter at ulla varmer selv om den er våt. 
Men da blir spørsmålet: Hvor våt må ulla 
være før den slutter å varme? Svaret er: Ull har 
kapasitet til å absorbere opptil 30 % av egen vekt 
uten at den føles fuktig eller kald.  
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NOEN FLERE GODE GRUNNER FOR Å BRUKE 
ULLKLÆR:
• Ull er en 100 % naturlig, fornybar og biologisk 

nedbrytbar fiber.

• Ull kan strekkes og bøyes og fortsatt holde på 
formen.

• Ull kan absorbere fuktighet.

• Ull er temperaturregulerende.

• Ull er motstandsdyktig mot svettelukt.

• Ull er lett å holde ren.

• Ull bidrar til et bedre inneklima.

• Ull er naturlig flammehemmende.

• Ull har lang levetid og kan gjenbrukes og 
gjenvinnes.

• Ull er en del av det naturlige karbonkretsløpet.

VANNTETT YTTERST
På bena bør man ha gummistøvler eller godt 

PLASKREGN: Ut på tur må man uansett 
vær. Kler man seg riktig er det fullt 

mulig å dra på tur langs kysten eller i et 
skogsområde i nærheten.

impregnerte fjellsko. Skallbekledningen/
ytterbekledningen bør være vind- og vanntett: 
Regnbukse, regnjakke og sydvest eller vanntett 
hette.

Ytterplaggene bør også være såkalt «pustende» 
slik at overflødig kroppsvarme og fuktighet 
slipper ut fra kroppen. Likevel kan klær av 
Gore tex, dermizax etc. bli klamme på innsiden, 
spesielt om man er i høy aktivitet. Ytterjakker og 
bukser har ofte luftelommer og glidelåser under 
armene og langs bena som kan åpnes og lukkes 
etter behov. Pass på å ha god utlufting under høy 
aktivitet og man bør kle på seg mer når man skal 
være rolig.
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Kjøp gode sokker som  ikke strammer
til tur og hverdag

2 like par

5 like par 2 like par

2 like par 249,-

Hiker/Merino Sport
• Tykkere sportssokk
• Frottert under foten
• 77% kløfri merinoull

Ullfrotte 600
• Tykk, varm og god
• Hele sokken er frottert
• 65% merinoull
• Klør ikke

Alpakka Kongesokk
• Ekstra tykke og myke sokker
• Den varmeste av våre 
     alpakkasokker
• 70% alpakka

Tynne ullsokker
• Vår bestselger i ull
• Tynn tursokk
• 60% kløfri merinoull

399,- 329,-
pr par

499,- 379,-

Ull er best på tur!

Str. 36-39,40-44,45-48
Art. 330 
sort, rød, blå. turkis, lilla, grå

Str. 34-36,37-39,40-43,44-47
Art. 451 Grå

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

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

Norsk nettbutikk med god service
Små pakker leveres i postkassen

Bestill på ametrine.no eller ring 72 48 16 67

Slitesterke 
kvalitetssokker 
siden 1997

Ull er best på tur
Holder føttene varm selv om du blir svett/våt

Naturlig antibakteriell
Trenger ikke vaskes så ofte

ANNONSER
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HULEVANDRING
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Vi leste på nettet at Resshola i Steigen i Nordland er ei 140 
meter lang hule inni fjellet Skotstindan (745 moh.). Det hørtes 

spennende ut. Vi måtte jo bare inn dit.

STEIGEN

BRATT: Inngangspartiet til hula 
går bratt nedover. Lenger inn 

flater det ut og blir smalere.
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Vi satte kursen mot ei strand som lå ytterst 
ved sjøen på Naustneset utenfor den lille, 
naturskjønne bygda Norskot. Bebyggelsen ligger 
tett ved strandlinja og her bor ca. 60 fastboende. 
I tillegg er det mange feriehus, så om sommeren 
mangedobles folketallet. Nordskot har egen 
nærbutikk, og hurtigbåten anløper daglig, både på 
nordgående og sørgående rute.

TUR INNI FJELLET
Vi slo teltleir på en gressbanke i sjøkanten ute på 
Naustneset. Utenfor oss hadde vi åpent hav, men 
skimtet fjellrekka i Lofoten i vest. Bak oss ruvet 
det spisse fjellet Skotstindan. Etter et par dager 
med havpadling og fotturer, kom regnværet. Vi 
lå i teltet og sjekket nettet for alternative turer i 
området da været begrenset våre opprinnelige 
planer. Da så vi at det var et turmål inni fjellet, 
til hula Resshola. Det passet jo bra og komme seg 
innomhus i ei hule da det regnet som verst ute.
Det sto et skilt med ei pil på åkeren ved foten av 

1. FLYVRAK: 
Utenfor åpningen på 
Resshola ligger flere 

deler etter flyulykkene 
i 1971.

2. FJELLET: 
Skotstindan (745 
moh.). Inni dette 

fjellet ligger Resshola. 

1
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fjellet. En markert sti gikk bratt oppover fjellsiden. 
Det var en del småskog der og store steiner. Stedvis 
var det ulent og bratt. Etter ca. 20 minutter med 
litt baksing oppover lia fant vi åpningen til hula.

MØRKT OG KALDT
Inngangen til hula startet med å gå bratt nedover. 
Deretter flatet det ut ut og gikk rett innover i 
fjellet. Hula har et digert rom i starten, men 
smalner innover i mørket før den stopper ca. 140 
meter inni fjellet. Inni hula var det mørkt, kaldt, 
fuktig, trangt og det var dryppende lyder. Litt 
skummelt. Hva om det falt ned steiner fra taket? 
Vi satte på oss hodelyktene og beveget oss sakte 
innover i den bekkmørke korridoren.

Vi brukte god tid inne i hula. Tok masse 
bilder. Studerte taket, veggene og de varierte 
fjellformasjonene. I taket så vi noe rart. Det var 
stalakitter. Stalakitter er en betegnelse for en 
bestemt type dryppstein, som kan forekomme 
i kalksteinsgrotter. De dannes ved at hver enkelt 
dråpe avsetter en forsvinnende liten mengde 
kalkspatt, variasjon i vanngjennomstrømning og 
luftgjennomstrømning avgjør form og hvor sakte 
de vokser. Er vannet for eksempel også jernholdig 
kan det gi rustgul farge.

FANT METALLRESTER
Etter å ha vært inne i hula i en times tid, gikk 
vi ut og oppover mot åpningen. En spennende 
hulevandring var over. 

På veien ned fant vi noen metallrester som lå på 
bakken. Det viste seg å være rester etter flyvrak. 
For…på Naustneset stod det en gapahuk, med 
grill- og bålplass og toalett. Inni gapahuken hang 
det ei plastmappe med A4-ark som beskrev de 
tragiske flyulykkene:

FLYULYKKENE
En formiddag i februar i 1971 ble folk på Nordskot 
vitne til en dramatisk hendelse i den stupbratte 
Skotstinden, som reiser seg like bak bebyggelsen 
i bygda. Med noen få minutters mellomrom fløy 
to jagerfly rett inn i fjellveggen, og to unge menn 

mistet livet oppe i fjellsiden. 
Denne februardagen var været overskyet, 

skydekket lå på 300-400 meters høyde og skjulte 
dermed de fleste fjelltoppene i området. Det var 
ingen vind av betydning. I Vestfjord-området var 
det stormilitær aktivitet denne dagen i forbindelse 
med en øvelse, som hadde navnet «Snoopy». Blant 
annet deltok mange fly i øvelsen, og brølet fra 
Starfightere og andre jagerfly brøt stadig stillheten. 

Like før klokken elleve hørte folk på Nordskot 
det kjente brølet fra Starfighteren, etterfulgt av et 
kraftig smell oppe i fjellsiden ovenfor Nordskot 
gård, og ei rød ildkule kunne ses inne i skydekket. 
Ca. ti minutter senere hørtes et nytt smell på 
omtrent samme sted, og ei ny ildkule kunne ses 
inni skydekket oppe i fjellsiden. De som ble vitner 
til dette, skjønte straks at noe alvorlig hadde skjedd, 
og mange sprang inn og ringte til politi eller Bodø 
flystasjon for å si fra. Etter en stund landet det 
første helikopteret med redningsmannskaper på 
Nordskot, og det ble snart brakt på det rene at to 
fly hadde styrtet oppe i fjellet. 

Det andre flyet traff fjellveggen bare et lite 
stykke unna treffpunktet til det første flyet. Begge 
flygerne omkom momentant. Hvordan kunne to 
fly med ti minutters mellomrom styrte på samme 
sted?

Redningsmannskapene mente at det måtte 
ha vært ammunisjon fra det første flyet som 
hadde eksplodert senere. Men ganske snart ble 
den tragiske sannheten avdekket. De påfølgende 
dagene ble fjellsiden saumfart etter rester, og 
spesielt var det stor fokus på å finne udetonert 
ammunisjon i terrenget. Flyene ble imidlertid 
nærmest pulverisert, og mange deler ble kastet 
over fjellet og havnet på baksiden. Den dag i dag 
kan en fortsatt finne vrakrester fra flyene. Utenfor 
åpningen på Resshola ligger flere deler, blant annet 
rotoren fra en jetmotor. 

Havarikommisjonens rapport konkluderte med 
at ulykkene skyldtes feilvurderinger fra flygerne. 

Terje Stærkebye var fra Drammen og han ble 27 
år gammel. Richard Nyen var fra Asker og han ble 
29 år gammel.  

LYS: Inni hula er det nødvendig med 
hodelykt/lommelykt. Gode fjellsko er også 

viktig, da det er litt fuktig og glatt.
Foto: Bente Risan
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ELSYKKEL
 – POSITIVT BIDRAG TIL FRILUFTSLIVET? 

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD
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når du bruker elsykkel, dermed får du faktisk 
mosjon. Du må tråkke og levere watt i 
pedalene, for at motoren skal gi assistanse. 
Du kan faktisk enkelt bli svett på elsykkel om 
du tar i. Flere sykler har motorer som er satt 
opp slik at jo mer du tråkker – jo mer hjelp 
får du av motoren. Dette er en snedig måte å 
få opp pulsen din, mer enn du kanskje hadde 
planlagt.

Noe som er mer interessant, er at mange som 
kjøper en elsykkel som i utgangspunktet bare 
skulle brukes til og fra jobb eller skole, synes 
det er så artig, at de begynner å sykle mye mer 
enn de har gjort noen gang. Inkludert store 
omveier til og fra jobb, eller «unyttige» turer, 
kun for moro skyld. Det praktiske er plutselig 
blitt noe veldig artig. At formen og kondisen 
blir bedre, er bare noe som kommer på kjøpet.

TURGLEDE FOR ALLE
Men noe av det mest oppsiktsvekkende, er at 
mange eldre, som kanskje ikke har syklet på 40 
eller 50 år, nå har skaffet seg elsykler til fritid 
og tur. Terskelen for å komme seg ut er mye 
lavere, motbakkene går lett, og rekkevidden 
er blitt mye lengre. På kuperte fjellveier, eller 
på de bakkete grusveiene i Nordmarka, ser 
man nå langt flere pensjonister enn før. Ikke 
bare holder de følge med deg, i motbakkene 

Elsykkelsalget i Norge må sies å 
ha hatt en utrolig utvikling. I 2012 
ble det solgt to tusen stykker – i 
2021 ble det solgt hele 60.000. 
Kan et redskap med motor ha en 
plass i «ekte» friluftsliv? Hvilke 
fordeler og ulemper følger med 
en slik sykkel? Vi har dykket litt 
ned i materien og funnet noen 
svar som kanskje vil overraske 
flere.

I forbindelse med denne saken spurte jeg 
en rekke personer om hva de tenker om 
elsykkelen, og elsykling. Ingen var likegyldige, 
alle var enten veldig positive – eller veldig 
negative! Et tydelig bilde var at alle som 
hadde en elsykkel var positive, mens de som 
aldri hadde prøvd en, som regel var avvisende. 
Uttrykk jeg hørte var «juks», «altfor dyre», 
«watt-doping», «jeg sykler ikke på moped» 
og «latmannssykkel». – Hva er galt med 
nordmenn når de ikke engang orker å sykle 
lenger, var en av meldingene.

Vel, hva er myter og hva er sant her? La oss 
starte med noen fakta. Du har IKKE hvilepuls 
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ELSYKKELEN – ULEMPER
• Dyrere i innkjøp – typisk fra 

30.000 og oppover for sykler 
med bra kvalitet.

• Ikke mulig for folk flest å fikse 
problemer med batteri og motor 
selv – må på verksted.

• Tyngre å bære opp fra boder/
kjellere, opp trapper, lastes opp 
på sykkelstativ på biler, etc.

• Mindre egnet for de som skal 
sykle fortere enn 25km /t 
(motoren kutter over denne 
hastigheten).

• Kan ikke tas med på fly på 
grunn av brannfare. 

• Litt uforutsigbar batteri-
rekkevidde; avhengig av 
assistansenivå, kupering, 
dekktrykk, underlag, 
temperatur, mm.

ELSYKKELEN – FORDELER
• Rask akselerasjon, særlig 

praktisk ved sykling med mange 
start/stopp.

• Ofte veldig oppreist og 
behagelig sittestilling.

• Raskere og mye lettere i 
motbakkene.

• Fører for mange til mye mer 
sykling og aktivitet enn de 
hadde før; helseaspekt.

• Blir et substitutt for bilen 
i mange sammenhenger, 
miljøaspekt.

• Høyere gjennomsnittsfart, derfor 
aktuell for mange for pendling 
på avstander opp til 12-15 km; 
praktisk aspekt.

• Rekkevidde gjerne rundt 60 
– 100 km – mer en nok for de 
flestes dagsturer; ferieaspekt.

• Kan gjøre at mindre trente kan 
holde følge med bedre trente; 
sosialt aspekt.

• Åpner for sykkel- og 
naturopplevelser for nesten alle; 
demokratisk aspekt.

Takk til Trond Evald Hansen, norsk 
Sportsbransjeforening og Emil Rensvala, 
Syklistforeningen, for fakta og gode innspill 
under arbeidet med denne teksten.

FOTO: Øyvind Wold

Friluftsliv_052022_inn.indd   45Friluftsliv_052022_inn.indd   45 25/10/2022   07:5525/10/2022   07:55



46    FRILUFTSLIV 2022  -  5

FRILUFT  EL-SYKLING

risikerer du å bli grundig frakjørt. Lurer du 
på om elsykkel gjør godt for turgleden og 
helsa – slå av en prat med av disse smilende 
pensjonistene!
 
Et annet overaskende faktum som forskere 
nylig har oppdaget, er at de som bruker elsykkel 
har omtrent like stort (eller lite) kraftforbruk 
som de som sykler uten batteri. Forskjellen er 
at elsykkelen har høyere gjennomsnittsfart. 
Med andre ord, det er omtrent like lett som 
på din gamle sykkel – men det går fortere.

En slags oppsummering; folk kommer seg 
lettere ut på sykkel, det gir mosjon, de kommer 
lenger og får opplevd nye steder, og med særlig 
merkbar hjelp i motbakkene. Elsykkelen 
åpner også de mer krevende og kuperte turene 
for folk flest – inkludert utrente, de på 70+, 
eller de med helseutfordringer. Er dette en 
god eller dårlig ting? Er det juks, eller er 
det en utvikling vi bør heie på? Jeg tror de 
fleste vil være enige om at elsykkel på tur er 
udiskutabelt positivt!

AKTUELLE TURER
Så på hvilke turer er disse syklene mest 
aktuelle? Her er det fristede å trekke fram 
hverdagsturen/nærturen. Den fine turen i 
nærområdet ditt som du kjenner til og liker 
– men ikke kommer deg ut på særlig ofte. 
Mange forteller om elsykkel-smilet, følelsen 
av glede som brer seg med en gang man 
kjenner dette deilige medvind-dyttet som 
motoren gir. Nettopp denne følelsen og dette 
smilet, og den lave terskelen for å komme seg 
ut og trå, kan være avgjørende for at nærturen 
blir brukt mye oftere.
 
Ellers vil den økte rekkevidden for disse 
syklene kunne gi helt nye turmål og opplevelser 
for eksempel for hytteeiere, de som bor på 
campingplasser, eller de som vil utforske en ny 
ferie-destinasjon. En relativt ny sykkelrute er 
«Tour de Dovre», en 130 kilometer lang skiltet 
fjell-rundtur via Folldal, Hjerkinn, Dombås 
og Grimsdalen. Denne runden har flere lange 
og harde motbakker, ikke minst der den stiger 
bratt 650 høydemeter fra Dovre opp mot 
Vegaskillet i Grimsdalen. Denne turen skulle 
en tro var for de spesielt interesserte – men er 
blitt en suksess, med flere tusen syklister årlig. 
Det gjelder ikke minst grunnet lokal utleie 
av elsykkel, og lademuligheter, flere steder på 

runden. De eldste som har tatt runden var to 
damer på 87 og 93 år, noe som neppe hadde 
skjedd uten batterihjelp.

Elsykkelen vil garantert også føre til mer 
sykling i tursammenheng, for eksempel langs 
de nasjonale sykkelveiene våre. Kystruta, 
Villmarksruta og Numedalsruta, er bare tre 
eksempler på storslåtte naturopplevelser, som 
på grunn av mange stigninger inntil nylig har 
vært lite kjent og lite benyttet. Det samme 
gjelder nyere regionale skiltede sykkelruter 
som Mjøstråkk, Seterveien og Unionsleden 
(Moss – Ørje – Karlstad).
 
Du trenger ikke trene. Du trenger ikke ha 
sykkelsko, sykkelklær, pulsklokke eller fancy 
raske briller. Det holder lenge med et batteri, 
og lyst til å komme seg ut.

DEN NYE BILEN
En av flere fordeler med batteriassistansen, 
er at man ikke trenger å være så streng om 
man pakker for en overnattingstur eller 
andre utflukter. Om du har 15 eller 30 kilo 
oppakning har ikke så mye å si, bakkene 
går lett likevel. Med hengere eller egne 
transportsykler, kan man få med det meste; 
store lavvoer, sammenleggbare kanoer, diverse 
fiskeutstyr, fjellklatringsutstyr, et berg med 
mat, en kajakk på tralle, etc. Det er lov å slå 
seg løs på bagasjefronten, når man har 250 
watt, og opptil hundre newtonmeter, som 
dytter på. For mange har disse syklene overtatt 
mange av bilens oppgaver.

NISJESYKLER
Foreløpig er hovedtyngden av elsykkelsalget 
i Norge av typen hverdagssykkel som brukes 
typisk til pendling og daglige gjøremål. Disse 
kan selvfølgelig også brukes til friluftsliv 
i skog og mark. Men modellutvalget av 
elsykkel er blitt ganske stort; barnesykler, 
fatbikes, fulldempede stisykler og til og med 
landeveissykler, finner nå i elektriske utgaver.
 
Dersom du er en som liker turer på en 
blanding av grus og asfalt, kan kanskje de 
elektriske grus-syklene være aktuelle. De 
minner om landeveissykler, men har kraftigere 
hjul og bredere dekk, og ruller godt på flere 
underlag. Man sitter framoverbøyd med et 
bukkehornstyre, men likevel mer oppreist enn 
på landeveissykkelen.
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1. HELE ÅRET: Jorid er 
ute og tenner bål både 
sommer og vinter.

2. BÅLKOS: – Jeg har 
hatt god anledning 
til å dyrke hobbyen 
min, som jeg kaller 
friluftslivet, i og med at 
vi kjøpte en fjellhytte i 
1986, forteller Jorid.
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GLEDEN 
MED ET BÅL
TEKST: ANNE GRETHE THORESEN
FOTO: PRIVAT

 – Stunden ved bålet gir meg en følelse av å ikke være så alene når jeg sitter og 
ser inn i flammene, sier friluftsentusiast Jorid Romsdal (80 år).
 – Og så er det den gode neverlukta, da!

– Interessen for bål og friluftsliv slo rot i meg da jeg var på 
speidertur sammen med ungene mine. Kveldsstundene 
rundt bålet med gode samtaler skapte gode opplevelser 
og min bålentusiasme ble bokstavelig talt tent! sier Jorid 
med glød i øynene.

– Etter det lager jeg bål så ofte som mulig når jeg er 
ute på tur. Et nytt bekjentskap trodde nesten at jeg var 
pyroman, så mye bål som jeg ville tenne hele tiden, ler 
hun.

Den turglade damen går gjerne på tur alene. Selv om 
hun synes det er fint å ha selskap, hindrer det henne 
likevel ikke å dyrke friluftslivet.

– Jeg hadde nylig en tur der jeg gikk alene og synes 
plutselig det var noe som manglet. Da tente jeg et bål, 
fant frem mobilen og satte på dansebar musikk med 
Vikingane og Bjørn Eidsvåg. Da hadde jeg glad stund 
for meg selv, selv om jeg følte meg litt sprø! humrer hun.

Jorid er en selverklært friluftsentusiast og trives godt 
med friluftslivets gleder.

– Jeg liker meg best på fjellturer. Der opplever jeg 
åpenhet og utsikt.

– Jeg har hatt god anledning til å dyrke hobbyen 
min, som jeg kaller friluftslivet, i og med at vi kjøpte en 
fjellhytte i 1986, forteller Jorid.

– Her hadde jeg det mer fritt og jeg hadde fjellet rett 
utenfor døra. Jeg hadde en opplevelse av at vi var noen 
av de første som satt ute og hadde bål foran hytta både 
sommer og vinter. Det var ikke så vanlig at folk satt ute 
med bål på den tiden, forteller hun.

– Folk stoppet opp og kom bort til oss og lurte på 
om det var noe galt da de så røyk, men så opplevde de 
istedenfor et koselig bål, radioen som sto på ute og glade 
mennesker rundt hytta!

– Jeg ønsker å inspirere andre til å oppsøke steder i 
naturen. Alt dette er jo gratis! Du kan gjerne ta med deg 
en stol, bare du tenner et bål, avslutter Jorid Romsdal.
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ETT DØGN 
– BORTENFOR HVERDAGEN

TEKST OG FOTO: SILJE BRINGSRUD FEKJÆR

Denne historien starter i småbarnstiden. Vi 
har fått barnevakt i ett døgn. 24 timer som 

kan brukes til det vi vil! Spise på restaurant, 
hotelluksus, vill natur? Vi ønsker oss alt.
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OSLO

Etter litt googling innser vi at de fleste fristende 
alternativene innebærer å kaste bort mye av den dyrebare 
tiden på reising. Når det i tillegg er november og mørket 
senker seg i tretiden, blir det ikke mye tid igjen til 
tur. Slukøret gir vi opp drømmen om høye topper og 
begynner å lete etter nærmere alternativer. Da dukker 
Losby gods i Lørenskog opp. Halvannen mil skog skiller 
hjemmet vårt og ekte hotelluksus. Her kan vi jo få alt!

Pakkingen for en slik tur er enkel. Mat og drikke til 
den første dagsturen, ekstra hansker og varm genser, 
tannbørste – og maskara og penkjole. De to siste har jeg 
aldri pakket i tursekken før. Men her venter treretters 
middag i den andre enden, da holder ikke den vanlige 
ullongsen som kveldsantrekk.

Å starte turen fra egen dørmatte er billig, enkelt og 
miljøvennlig. 500 meter etter at vi har gått hjemmefra 
er vi inne i skogen. Østmarka på denne tiden er til 
vanlig dekket av søle. Men vi er heldige: Frost i bakken, 
et par centimeter nysnø og klarvær. For å få mest mulig 
ekspedisjonsfølelse har vi lagt opp ruta slik at vi raskest 
mulig kommer oss ut av nærskogen hvor vi tråkker rundt 

1. LEK PÅ ISEN: Er du virkelig 
heldig treffer du akkurat den korte 
perioden hvor isen er trygg og 
snøen ennå ikke har lagt seg.

2.  MED HUND: Å tråkke inn i en 
blank hotellobby i svett turtøy og 
med møkkete hund kjennes litt 
underlig.
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til vanlig. Så snart vi har passert Elvåga kjennes det som 
vi er på en helt annen tur enn vi pleier å være.

De delene av Østmarka som ligger nærmest Oslo er 
fulle av folk, lavvoer, gapahuker, klatretau, husker og alt 
det folk lar bli igjen i det som ser ut til å være den urbane 
forståelsen av sporløs ferdsel. Men i traktene lenger inn 
i skogen ferdes visst bare en type mennesker: De få vi 
møter er alle raske menn med fuglehund. De eneste som 
har lagt igjen spor etter seg er elg og hare.

Siste del av turen velger vi umerket sti. Eller er det 
egentlig en sti? Siden snøen nå rekker nesten til knes, 
mørket begynner å sige på, og vi er langt fra kjente 
trakter, er det ikke helt enkelt å si hvor stien går. Når 
skogen åpner seg er vi glade for det: 1000 mål golfbane 
er et sikkert tegn på at vi nærmer oss Losby.

Å tråkke inn i en blank hotellobby i svett turtøy 
og med møkkete hund kjennes litt underlig. Men 

personalet er bare vennlige. De synes det er flott at vi 
kommer gående fra Oslo, selv når vi etterlater et spor 
av smeltende snø og skogsrester på parketten på vei til 
rommet vårt. Etter å ha dusjet og skiftet glir vi bedre 
inn blant de andre hotellgjestene. Restaurantmiddag og 
hotellrom gir følelsen av å gå rett fra skogstur til å være 
på date.

Neste dag blir det stor hotellfrokost og luksuriøs 
matpakke for dagens tur. Men frokosten kan ikke drøyes 
for lenge: Vi vil gå en omvei hjem for å få nye stier, da 
må vi komme oss av gårde hvis vi skal være hjemme før 
barna er tilbake. Det kalde klare været har holdt seg, og 
på frosne stier er det enkelt å komme seg frem. Vi når 
døra hjemme et drøyt døgn etter at vi la ut. Tolv timer i 
skogen, tre retters middag og hotellluksus – mer enn det 
kan man ikke kreve av ett døgn bortenfor hverdagen.

1
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FLERE ETT-DØGNS-TURER UT FRA OSLO:
PÅ SKI GJENNOM ØSTMARKA
Start for eksempel fra t-banen på Skullerud eller Ulsrud, og gå på ski over 
Mariholtet og Halsjøen. Ved Mønevann kan du velge å ta til venstre mot 
hotelluksus på Losby gods, eller til høyre mot de hyggelige DNT-hyttene 
Røyrivannskoia og Stallen. Begge alternativer er drøyt halvannen mil. Denne 
turen har vi gjennomført også med mindre barn, som kan bytte på å gå og å 
sitte oppå transportpulken over vannene. Men skiføret i Østmarka er lunefullt, 
her gjelder det å kaste seg rundt den ene helgen i året hvor det er mulig.

LANGS LOSBYVASSDRAGET: MED SKØTER, SKI, SYKKEL, KANO ELLER BARNEVOGN
Starter du ved parkeringen på Losby er det seks flate og lette kilometer inn 
til Røyrivannskoia og Stallen. Disse har vi prøvd ut både med kano og med 
ski/pulk. Begge deler gir mulighet for å ha med mindre barn og å slippe å 
jakte gram når man pakker. Det går også vei inn langs vannene for de som 
foretrekker barnevogn, beina eller sykkel. Er du virkelig heldig treffer du 
akkurat den korte perioden hvor isen er trygg og snøen ennå ikke har lagt 
seg, da kan du kan suse av gårde på skøyter helt inn til hytteveggen.

TIL FOTS ELLER PÅ SKI I NORDMARKA
Store og lille Tømtehytta (DNT) ligger drøyt 4 kilometer fra bussen på Skar og 
6 km fra toget på Movann. Du kan også sykle inn og gå det siste stykket opp 
på kollen der hyttene ligger. Mer kronglete terreng for pulk, men en lett tur 
som ofte gås av barnefamilier.

ANDRE MULIGHETER FOR DE SOM FORETREKKER HOTELLUKSUS
Kleivstua (Krokskogen), Soria Moria, Voksenåsen og Lysebu (alle øverst i 
Holmenkollåsen) ligger midt i skogen og holder god hotellstandard. De tre 
sistnevnte har også svømmebasseng. Et pluss med alle fire er at de ligger 
høyt: Her er det gode muligheter for å finne skiføre når du er lei av regn og 
slaps nede i byen.

1. PÅ VEI: Vi vil 
gå en omvei hjem 
for å få nye stier, 
da må vi komme 
oss av gårde 
hvis vi skal være 
hjemme før barna 
er tilbake.

2. UT AV BYEN: 
Å starte turen fra 
egen dørmatte er 
billig, enkelt og 
miljøvennlig. 500 
meter etter at vi 
har gått hjemmefra 
er vi inne i skogen.

3. OVERGANG: 
Vinteren kan 
komme brått og 
overkjøre de siste 
høstfarger.

2 3
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

FARGEPRAKT: Du skal lete 
lenge skal du finne et område 
som har vakrere høst enn 
Grimsdalen. Selv kjedelige myrer 
blir forvandlet til gulrøde tepper 
med blå perler, der de ligger i 
søkkene mellom hvitmose og 
gulkledde bjørker.
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HØSTVANDRING
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Grimsdalen, er ikke uten grunn omtalt som en av verdens vakreste seterdaler. Et 
storslått landskap i grenselandet mellom Dovre og Folldal, enten du foretrekker 

turer til fots, eller på sykkelsetet. For fotografer er dette en perle, spesielt når 
naturen byr på magiske høstfarger.

Grimsdalen er brei og vid med omkringliggende runde fjellformasjoner. Det er 
en grunn til at fotografer fra hele verden valfarter området på høsten. Fantastisk 

lettgått turterreng med hvitmose og morenegrunn. På flere steder i dalen er det, for 
den som leter godt, tydelige fangstanlegg for rein som viser spor etter menneskelig 

aktivitet som går flere tusen år tilbake i tid. 
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SNØDRYSS: Grimsdalen er 
på sitt aller vakreste når den er 
pyntet i høstlig fargeprakt med 
et lite snødryss på Rondanes 
høyreiste tinder i sør. I det den 
siste solstråle går ned bak 
fjellene, og landskapet blir farget 
gult, er det magisk å sitte å se 
på Rondanes hvitkledde tinder.
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med Hanne 

Staff. To barn Fanny (2006) og 
Kaja (2009). Friluftsentusiast og 

naturfotograf med sansen for fjell 
og det enkle friluftsliv sommer 

som vinter. Født og oppvokst på 
Stjørdal i Trøndelag. Store deler av 
barndommen tilbrakt i et tomanns 

fjelltelt sammen med to friluftsglade 
foreldre, storebror og en hund. Nå 

bosatt i Nittedal og arbeider som 
daglig leder for WorldSkills Norway.

BILDEBLOGG: 
WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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OKTOBERLYS: Storslått utsikt og vel bevarte 
setergrender gjør dette til et yndet turmål, lett 
tilgjengelig som den er, med veien mellom Folldal og 
Dovre skjærende gjennom landskapet. Helt spesielt blir 
besøket om du får oppleve dalen i magisk oktoberlys.
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IDYLLISK SETER: Bergseng seter er en av de 
virkelige skattene i Grimsdalen. Setra er et tun av 

restaurerte tømmerhus som stammer helt fra 1793. 
Dovringene startet setring her inne så tidlig som på 
1600-tallet. Før det ble det fanget rein ved hjelp av 

et svært omfangsrikt fangstanlegg som går på tvers 
av hele dalen. Flere og flere oppdager Grimsdalen 

som sykkelmål, og Bergseng seter har blitt en yndet 
stopp, på tross av 100 meter stigning opp fra dalen. 
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HVORDAN KLE SEG
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å regulere 
kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves
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v

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM

EN REISE 
I NORSKE 
LANDSKAP

GO’BITEN S.62  |  GREVLING S.64  |  TÅRNFALK S.68  |  KRONIKK S.70  |  WWW.FRILUFTSLIV.NO S.71

«Ta del i min kjærlighetserklæring til norsk 
natur- og kulturlandskap. Bli med på en 
reise blant landskaper tatt i en av verdens 
vakreste land.

Denne boken inneholder vel 200 
landskapsbilder fra Agder i sør til Finnmark 
i nord. Fotografiene viser alle årstider og 
den geografiske spredningen er god - både 
for landsdeler og fylker. Her vil du finne 
motiv av kjente og ukjente landskap. Alle 
bilder er ledsaget av konsise og poengterte 
tekster. Bildene er personlige tolkninger 
og bærer min distinkte signatur etter 
mange intense og spennende stunder i 
norske landskaper. I mine øyne er Norge 
et eventyrland som det ikke finnes maken 
til. Dette ønsker jeg å vise gjennom mine 
landskapsbilder. Bli med på ferden!»

Jeg har arbeidet som landskapsfotograf 
siden 1987. På heltid fra 1994 og fram 
til i dag. Tidligere hadde jeg hele landet 
som arbeidsfelt, men de siste årene har 
jeg konsentrert meg om landskapsfoto fra 
Trøndelag. Særlig har jeg funnet mange 
motiv fra mitt nærområde som dekker 
Levanger, Verdal, Frosta og Stjørdal. Jeg 
har fotografert mest om vinteren da 
denne årstiden har vært mest givende og 
spennende, og mest variert. Variasjonene 
som vinteren gir pirrer mine sanser og 
jeg blir inspirert til å ta vinterbilder med 
kreativitet og oppfinnsomhet. Jeg har 
planer om å gi en ny bok som vil omhandle 
motiver utelukkende fra Trøndelag. Dette 
er et helt nytt prosjekt som vil ta tid. Jeg 
trenger å ta en hel del nye bilder til den 
boken, selv om jeg har en god del fra før. 
Foreløpig arbeidstittel på denne boken er: 
Trøndelag i mitt hjerte.

Boken koster kr. 399,- og kan bestilles på: 
www.emblaforlag.no 

TEKST OG FOTO: TORBJØRN MOEN

HVORDAN KLE SEG
Når man kler seg lag på lag, transporteres fuktighet vekk fra kroppen, luftlommer mellom lagene er isolerende, og gjør det enklere å regulere 
kroppstemperaturen. Ved å bruke ull som base og å bruke flere tynne lag vil gi deg mye bedre beskyttelse mot kulde enn kun benytte ett tykt lag.

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves
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Jeg har aldri vært noe særlig på biff, verken å spise eller lage det, men det 
var før jeg lærte denne stekemetoden av Joshua. Stekemetoden gjør at 
kjøttet nesten smelter på tungen. 

Trikset er å ha stekepannen sinnsykt varm. Så varm at om man gjør dette 
inne i teltet eller i koia, så kan alt bli røyklagt. Derfor passer dette bra som 
bålmat eller ute på primusen.

Til biffen kokte vi småpoteter i kaffekjelen, før de ble bråstekt i stekepanna 
drysset med grannålsalt. Som tilbehør hadde vi karamellisert løk og toppet 
biffen med blåmuggost. 

Det er fullt mulig å lage gourmetmat på tur. 

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

TRUDEWITZELL.NO TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

GO’BITEN

BIFF ALA JOSHUA
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BIFF, STEKEMETODEN:
Om alt skal gjøres på en primus, så kok først potetene 
(jeg kokte de i kaffekjelen) og sett de til sides mens du 
steker biffen.

Det går med mye smør til biffen, så regn med 50 gram 
smør per 200 gram biff.

Tørk biffen tørr med papir og krydre godt med 
grannålsalt og pepper.

La stekepannen bli så varm at smøret blir brunt i det du 
putter det i. Putt i et par spiseskjeer med smør og noen 
båter rensket hvitløk. Legg deretter biffen i stekepannen 
og stek den 3-4 minutter på hver side, tilsett mer smør 
om det begynner å bli tørt. Etter at den er stekt på 
begge sider tilter du stekepannen mot deg slik at alt 
smøret renner ned i kanten på stekepannen, det skal 

være godt med smeltet smør i pannen. Ta deretter en 
skje og øs det smeltede smøret over biffen, gjør det 
konstant i 2-3 minutter på en 200 gram stor biff, lengre 
om biffen er større og kortere om du liker biffen lite 
stekt. Ta mer smør i panna om det begynner å bli tørt.  

Legg biffen til side, dekk gjerne med aluminiumsfolie, og 
la den hvile i 5 minutter. 

I mens så bråsteker du de ferdigkokte potetene i 
stekepannen til de får en fin stekeskorpe. Legg så 
potetene til side og stek løken i stekepannen. La løken 
kose seg i smøret på svak varme slik at den blir myk 
men ikke brent.

Topp biffen med blåmuggost og dryss over grannålsalt 
og server det med den stekte løken og potetene. 

DU TRENGER:

Hvitløk
Grannålsalt
Pepper
Biff
Poteter
Smør
Selbu blå (eller annen blåmuggost)
Løk

GRANNÅLSALT

Ta en liten grankvist, plukk av grannålene og skjær de opp i 
bittesmå biter.
Bland det så godt sammen med havsalt. Bruke gjerne en 
morter til å blande de oppkuttete grannålene og saltet sammen. 

DETTE SETTER EN GOD SPISS PÅ MATEN, SÅ ABSOLUTT VERDT Å 
PRØVE. :

1 ss kuttede grannåler
1 dl havsalt
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TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Husmannsplassen Haukås, som ligger langt oppi 
lia ovenfor Hov i Søndre Land i Innlandet fylke, fikk i 
sommer en ny attraksjon som får naturinteresserte 
fra hele Norge til å sette seg i bilen og kjøre mange 
mil. For inni gammelskogen har naturfotograf og 
forfatter Kai Jensen bygget et fotoskjul i særklasse.

MED B-GJENGMASKE 
OG PIGGSVEIS

«Landinger» kaller man innbyggerne i Søndre 
Land. Det er neppe noen av de tobeinte på 
Hov som har vært like mye fotografert den 
siste tiden som grevlingene til Kai Jensen. 

Det høyst profesjonelle skjulet har 
spionvindu og er godt lydisolert. Det har 
plass til fire fotografer og er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. Tilbudet hans om å komme 
dit og fotografere grevlinger, har i år lokket 
utallige til å dra på safari til Hov.

NATURFILM «LIVE»
Det er nesten som å sitte på kino og se live-
sending med naturfilm. Gjennom et stort 
enveis-vindu, like stort som et kinolerret, kan 
man sitte og følge med på livet ved dammen 
som Kai har bygget og scene-satt med vakre 
kulisser av mosegrodde steiner og gamle 
kronglefuruer. 

Noe av nøkkelen for å få besøk av mange 
forskjellige arter er å tilby variasjon i kosten. 
Kai røper at han tør ikke tenke på hvor mange 
kroner han har brukt på å kjøpe solsikkefrø, 
peanøtter, valnøtter, hasselnøtter, rosiner, 
svisker, aprikoser, brød, hundemat og andre 
godsaker.

GREVLINGENE ER ATTRAKSJONEN
Når mørket faller på, kan man sette på flomlys 
og få fotografiske blinkskudd når grevling-
familiene kommer på natta for å spise og 
drikke og speiler seg i vannet. 

 – I sommer har jeg hatt besøk av en grevling-
mor med tre unger, forteller Kai når vi setter 
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SØNDRE LAND
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oss i skjulet i 17-tiden på ettermiddagen. I 
skjulet er det soveplass for to og tørrtoalett. 
Vi lover å bli sittende til godt utpå morgenen 
neste dag.

Spenningen steg i takt med solnedgangen. 
Ville grevlingene komme? Kanskje ville de 
komme altfor nært til at det kunne bli noen 
blinkskudd med mitt 500 mm-objektiv. 

Fuglelivet rundt dammen hadde stilnet og 
ekornene hadde sovnet oppe i trekronene. Det 
var så mørkt at flomlyset måtte settes på. 

HELE GREVLING-FAMILIEN
Fullstendig lydløst må kamera være for å 
ikke skremme Kai Jensens grevlinger som er 
vare for det minste klikk fra kamera. Nytt 
speilløst kamera ble innkjøpt til opplevelsen. 

Med ett var det noe som rørte seg på 
skogbunnen. En liten grevling-unge kom 
pilende i rekordfart ned lia og forsvant like 
fort igjen. Det varte ikke lenge før det kom 
flere representanter av familien. Mamma 
grevling hadde fortsatt sine patter under 
magen der hun kom bred og feit ned til 
dammen for å drikke, med tre unger diltende 
hakk i hel. Etter å ha spist seg gode og mette, 
forsvant hele familien til skogs. Kanskje var 
det leggetid for ungene. For etter en stund 
kom mor tilbake alene for litt mer nattmat.

Utpå morgenkvisten kom pappa grevling, 
diger og svær, så tett inntil skjulet at jeg 
kunne ha strukket ut hånda og klappet ham 
om det ikke var en solid og betryggende vegg 

mellom ham og meg. 
Når man har nytt kamera som fyrer av 20 

bilder per sekund, ble det denne natten hele 
11.308 bilder.

ER GREVLINGEN STYGG OG FARLIG?
Mange hevder at grevlingene er stygge. 
Andre påstår at de er redde for å gå i skogen 
i skumringen av frykt for å bli angrepet 
og bitt av grevling. Er den farlig? Ifølge 
Folkehelseinstituttet (FHI) får de hele 
sommerhalvåret henvendelser fra folk som 
føler seg truet og lurer på om grevlingen 
er farlig for barn eller andre. Men de kan 
berolige med at grevlingen er rolig og lite 
aggressiv. Rådet fra FHI er imidlertid at man 
bør alltid ha respekt for grevlingen og ikke 
trenge den opp i et hjørne eller prøve å ta i 
den. Normalt vil grevlingen prøve å holde seg 
unna mennesker.

Naturelskere mener grevlingen har ufortjent 
dårlig rykte. Den er renslig, snill, svaksynt og 
sky. 

ET URBANT PROBLEM?
Ikke bare i skogen, men også i byene kan 
man treffe på grevlinger i villaområdene hvor 
den leter etter mat. Et problem for hageeiere 
kan være at grevlingen graver opp plenen på 
jakt etter meitemark eller at den graver seg hi 
under garasjen. 

Når det er dårlige meitemarktider må 
grevlingen lete etter annen mat. Da spiser den 
nesten alt den kommer over. De store, sorte 
løpebillene som er aktive om natten er god 
grevlingmat. Det er også de feite tordivlene 
som gjerne holder til under kuruker på 
innmark. Jordvepsbol i gamle stubber og hull 
i bakken er grevlingen glad i. 

SKIKKELIG TØFFINGER
Grevlingene er tøffing og bryr seg ikke så 
mye om å bli stukket. Det gjelder også de 
grevlingene som spesialiserer seg på å spise 
piggsvin. De kan silblø fra munnen etter 
piggsvinpiggene, men gir seg ikke. De åpner 
piggsvinet fra magesiden og spiser det opp 
innvendig. Etterpå ligger bare det piggete 
ryggskinnet igjen. Padder spises på samme 
måten. Vortene i huden utskiller gift, så 
paddehuden blir liggende igjen. Ellers er 
høsten den tiden da grevlingene skal spise seg 
fete, og da må de spise mye søt og fetende mat. 
Da slafser de i seg all slags bær og nedfallsfrukt 
de kan finne, og nøtter og korn (særlig havre). 
En grevling kan ribbe en hel stikkelsbærbusk i 
løpet av noen tidlige morgentimer.

GREVLING

Grevling (Meles meles) er et kraftig bygd 
mårdyr med et karakteristisk, langsgående 
stripemønster på hodet. 

Grevlingen ligger i hi om vinteren. Vekten 
varierer gjennom året fra 9–16 kg for hanner og 
7–14 kg for hunner.  Både hunndyr og hanndyr 
kan bli ca. 90 cm lange, inklusive en hale på 15 
cm; hannen er litt lengre enn hunnen. Grevlinger 
med levealder på bortimot 15 år er kjent.

Den europeiske grevlingen (Meles meles) 
har stor utbredelse i Eurasia. I Norge finnes 
grevlingen på hele Østlandet og Sørlandet 
nordover til Trøndelag og så vidt opp i Nordland. 
Den mangler enkelte steder på Vestlandet. 
Arten er livskraftig. (KILDE: Wikipedia)
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Tårnfalken «stiller» i lufta mens den 
saumfarer terrenget etter et bytte.
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Sammen med fjellvåken er tårnfalken de 
eneste av rovfuglene som jakter på denne 
måten. De ser etter et bytte på marka 
ved å stå stille i lufta, mens de saumfarer 
terrenget under seg. De «stiller» som det 
gjerne kalles. Når de oppdager byttet, 
stuper de mot marka så raskt at byttet ikke 
rekker å komme seg unna.

Tårnfalken har et vingespenn på ca. 
75 cm mot fjellvåken sitt på ca. 150 cm. 
Sammen med tårnfalkens nesten intense 
gulbrune drakt, er det som regel greit å 
fastslå hvilken av disse to som «henger» der 
oppe og flakser med vingene.

Tårnfalken er den eneste av falkeartene 
som har spesialisert seg på å fange 
smågnagere. For en effektiv jeger den er! 
Til en fuglekasse på en fjøsvegg hvor det 
var minst tre unger, kom foreldrene inn 
med mus i klør og nebb et par ganger i 
timen, i løpet av de to – tre timene jeg stod 
og observerte.

Ungene blir flygedyktige etter ca. en 
måned, men blir ikke selvstendige muse-
jegere før etter ytterligere en måned. I 
løpet av hekkesesongens ca. to måneder 
må foreldrene fange et ubegripelig stort 
antall av smågnagere. Det må dreie seg om 
over tusen byttedyr. I tillegg til smågnagere 
kan de ta frosk og insekter.

Etter at hekkesesongen er over drar de 
fleste av fuglene sørover for å overvintre, 
mens noen blir værende i Norge gjennom 
vinteren. De som trekker, drar sørover til 
Sør-Sverige og Danmark, eller de slår seg 
ned i områder i Vest-Europa.  Noen drar 
faktisk så langt som til Afrika. 

Rovfugler er stilige fugler, enten det 
dreier seg om hauker, våker eller falker, 
men jeg synes at tårnfalken er den 
flotteste av alle. Om solstrålene får tak i 
den gulbrune drakten, blir fuglen som en 
skinnende juvel på himmelen.

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Om du ser en liten rovfugl som står stille i lufta og flakser med 
vingene, kan du være ganske sikker på at det er en tårnfalk.

– MUSEFANGER OG LUFTAKROBAT

TÅRNFALK
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Tindevegleder/siviling, Andersnattens Venner

AV NILS FAARLUND FOR ANDERSNATTENS VENNER, TINDEVEGLEDER UIAGM

I kronikken i Friluftsliv 4/22 sabler Steinar Væge, fast medarbeider i 
redaksjonen, ned   utøvere av tinde-friluftsliv som en ”elite”: ”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”. 
Her spiller Væge åpenbart på ”eliten” som målgruppen for aggresjon 
fra ”vanlige folk”, ¬slik vi kjenner det fra populistisk hold i nyhetsbildet 
fra USA og Europa.

Forhistorien til sjikaneringen er som Væge refererer til, forsøket på 
å installere en pengemaskin i form av en såkalt via ferrata i sydstupet 
på det legendariske fjellet Andersnatten (733 m). Andersnatten, 
beliggende i skogstrakter i Sigdal kommune, er navngjeten for sin 
betydning for vår nasjonale kultur- og naturarv. Vi kan særlig takke 
kretsen av senromantiske billedkunstnere rund Theodor Kittelsen 
(1857-1914) for kulturarven. Mens de tidlige mesterne I. C. Dahl, 
Hans Gude, m. fl. gjorde Norge kjent internasjonalt, er Kittelsen 
kunst ”blitt en primær del av et nasjonalt selvbilde” (kunsthistorikeren 
Camilla Christensen, UiO 2011). For lesere som orienterer seg etter 
pengeverdi: Kittelsens verk, Andersnatten, ble nylig solgt på auksjon 
for kr 14.000.000,-.   

Via ferrata er en italiensk idé som løste problemene med fremføring 
av militært utstyr og personell i stupbratte fjell i Dolomittene under 
1. verdenskrig. Denne brutale tilretteleggingen med digre stigetrinn – 
fingertykt jern med rundt tverrsnitt som ble festet i fjellveggen i dype 
hull, boret med minerbor og slegge – ble brukt til å binde sammen 
smale hyller med ’jernveger’ (bokstavtro oversatt fra italiensk). 
Årsaken til at disse entringsanleggene ikke gikk i glemmeboka, var at 
driftige museumsbestyrere restaurerte noen av dem for å gi besøkende 
hårreisende opplevelse av hva soldatene ble utsatt for. For hundre 
år siden boltet de ikke fast et ståltau som rakk fra ende til annen 
av entringsanlegget, slik at soldatene kunne sikre seg med seteseler, 
slynger og karabinere. Der de ikke sikret med tau, var den enkelte 
ansvarlig for sin egen sikkerhet – som i fjellklatring.

Da gjenreisningen etter 2. verdenskrig var over og vekstøkonomien 
hadde brakt velstand til Europas frie nasjoner, åpnet det seg et marked 
for kommersialisering av fritidsaktiviteter av mange slag. En sektor av 
dette markedet som stadig er i vekst, er det jeg kaller ’spekkhogging’ av 
det tradisjonelle friluftslivet. Et eksempel på en måte grunneiere kan 
gjøre penger på sin udyrkbare utmark, er skiheisanleggene som i dag 
har gjort nær sagt hver eneste fjelldal i Alpene til Apparatenlandschaft 
(fjellklatreren og filosofen Peter Wessel Zapffes bannord trenger vel 
ikke noen oversettelse). Et påfunn av nyere dato av dette slaget har 
”gått viralt” i Alpene: Jernbeslåtte fjellsider med kasseapparat. En 
og annen ’innovatør’ har nå snappet   opp ideen og overrumplet sitt 
utkantsamfunn her i landet med fagre lovnader om nye arbeidsplasser 
og lønnsom turisme – sjelden innfridd (!)

I sitt første overfall på oss tradisjonsbærere for tindenes friluftsliv 
på kronikk-plass i NATIONEN presenterte friluftsliv-journalisten 
Væge seg som ”fjellmann”. Denne fjellets mann (?) angrep med en 
tekst i kjent PR-byråstil som kom på trykk en måned etter at jeg den 
18. juni i år hadde dokumentert hvordan grunneierne i Sigdal tok 

seg til rette på Andersnatten. Ganske uhørt hadde Sigdal Aktiv AS 
utført forberedende arbeid for sitt pengemaskin-prosjekt til en bokført 
verdi av kr 840.000,- før de til slutt etter langvarig påtrykk fremmet 
en formell søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Hele høsten 
gikk før klagene fra natur- og friluftslivsorganisasjoner, en Facebook-
gruppe med nærmere to tusen medlemmer og Andersnattens Venner 
fikk event-selskapet til å skjønne at det er grenser for grunneieres 
selvråderett.

Væges mistenkeliggjøring av forsvarere av fri natur og utøverne av 
grenen av friluftslivet med lengst tradisjon kom etter at Statsforvalteren 
i Oslo og Viken hadde underkjent to vedtak om dispensasjon fra 
Landbruk–Natur–Friluftsliv hensyn for installasjon av tonnevis med 
stålarmatur og svære trekonstruksjoner. Ikke nok med det, men 
ordføreren i den Sp-dominerte kommunen Sigdal ville ”ikke finne seg 
i” at Statsforvalteren gjorde et vedtak som ikke lot seg påklage. Mot en 
stemme klaget kommunestyret saken inn for Kommunaldepartementet 
(Sp-styrt, øverste myndighet for Plan og bygningsloven). Hva får en 
”fjellmann” til å støtte grunneierne i den norske kommunen med flest 
millionærer i forhold til innbyggertallet til nye overgrep mot fri natur? 

Når en friluftsliv-journalist bagatelliserer inngrepene som følger 
med moderne utgaver av de militære entringsanleggene, så er det ikke 
vanskelig å være enig i at det er beskjedent i sammenligning med all 
den frie naturen som har gått med i etableringen av mer enn 5000 
fritidsboliger i Sigdal. Men at stålarmaturen ikke synes på avstand 
forhindrer jo ikke at fjellnaturen blir degradert. I tindenes friluftsliv 
er vi på kloss hold av fjellgrunnen og med moderne sikringsmidler er 
vår ferdsel sporløs. Den tiden er for lengst forbi, da vi var henvist til å 
banke bolter inn i sprekker i fjellet for å holde respektfull avstand til 
livsfaren. Ja, det finnes nå rådyre sikringsmiddel, men med erfaring 
greier vi oss godt med sikringsslynger      og enkle redskap som kan 
kiles fast i sprekker i fjellet med håndkraft.

For å gi et praktisk eksempel på hvorfor entring av stup som er 
beslått med stålarmatur ikke kan gi de opplevelseskvalitetene 
som fri natur byr på, så vil det å dra på fisketur langs kanten av et 
oppdrettsanlegg, hvor laksen snor seg tett i tett i fangenskap, være 
en passende illustrasjon. Det eneste som kreves av en slik ”fisker” er 
hensiktsmessig utstyr og løst inngangsbillett, tilsvarende en ”klatrer” 
i et entringsanlegg i bratt lende. Jeg går ut fra at leserne skjønner at 
fjellklatrere har det til felles med pasjonerte fiskere at det trengs årelang 
erfaring. Å finne frem til den gode fiskeplassen og håndtere redskapen 
er en kunst som må øves. Forutsetningene for ansvarlige vegvalg og 
kyndig valg og håndtering utstyret for tindenes friluftsliv krever årevis 
med kroppsarbeid i stupene i alt slags vær. 

Er det diskriminerende for ”vanlige folk”, Væge, at medmennesker 
velger å bruke all sin fritid på å bli en kyndig fjellklatrer – eller fisker? 
Når vi forsvarer våre former for møter med fri natur mot hensynsløs 
kommersialisering, opptrer vi ikke som egoister som forsvarer 
privilegier, men som naturvenner som forsvarer fri natur og lever det 
gode liv uten å etterlate oss svære, økologiske fotavtrykk som en fjellside 
med stålarmatur. Det er å holde friluftsliv i vår norske tradisjon i hevd!

Hvorfor sabler Væge ned tinde-
friluftsliv som elitisme?
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Planlegger du en tur til for 
eksempel Synnfjell, søk på 
Synnfjell i menyen øverst 
til høyre, og du vil få opp 
skjermbildet under. Klikk 
deg videre inn de enkelte 
artiklene du ønsker å lese. 
Søkefunksjonen kan du 
søke i, for å teste, uten 
å være abonnent eller 
innlogget. Test, prøv – bli 
overbevist! God tur!
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www.friluftsliv.no har også en nyhetsmodul der vi deler små og store nyheter 
om friluftsliv, annonser fra leverandører og annet innhold mellom hver utgave av 
den trykte versjonen.
 
Hvordan logger jeg meg inn? Gå inn på www.friluftsliv.no, klikk på, for 
eksempel nyeste utgave, en artikkel, og du får opp et valg om at du er abonnent 
på magasinet. En del av informasjonen som du logger inn med første gang, 
finnes i adressen din som er printet bak på magasinet du nå leser i. Der finner 
du ditt abonnementsnummer som er printet over navnet, og postnummeret som 
må brukes ved førstegangsinnlogging. Fyll inn informasjonen og logg inn!

Ikke abonnent? Fortvil Ikke, du kan enkelt abonnere på magasinet Friluftsliv. 
Klikk deg inn på en artikkel. Du vil få opp valget om å bli abonnent. Betal 
med kort eller VIPPS etter du har fylt inn abonnentinformasjonen. Abonnerer 
du på et år/6 nummer eller mer, vil du også motta en lue i 100 % merinoull 
fra ACLIMA til en verdi av 399,- med første nummeret av magasinet. Digitalt 
abonnement er også mulig.

www.friluftsliv.no har uante søkemuligheter i alle artikler. Du kan søke på 
steder, navn, aktiviteter som for eksempel sykling. Søk i vei – og bli inspirert! 
Søkefunksjonen finner du oppe til høyre på menylinjen på www.friluftsliv.no.

TEKST: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

WWW.FRILUFTSLIV.NOWWW.FRILUFTSLIV.NO

BLI INSPIRERT – 
GOD TUR!      

Abonnenter på magasinet Friluftsliv har fri tilgang til nettsidene 
våre. På www.friluftsliv.no har du tilgang på alle artikler fra 
utgave 2018-1 og senere, total pr nå 28 utgaver.
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Abonner på

fordelene er mange!

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

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

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

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

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

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

Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,Friluftsveien 19 B, 
7221 Melhus, Ola@gmail.com
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BESTILL PÅ 

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

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

Så fort vi har registrert din innbetaling, 
sender vi deg nyeste utgave av magasinet og ei ACLIMA-lue.
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Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Oslofjorden Friluftsråd
www.oslofjorden.org

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Fjordane Friluftsråd
www.fjordanefr.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

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

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

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

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

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

samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 

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

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

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Arbeidet med sikring (kjøp og varige bruksavtaler) av 
friluftslivsområder har vært en bærebjelke i det offentlige 
friluftslivsarbeidet så lenge Klima- og miljødepartementet har 
eksistert. Gjennom langsiktig og systematisk arbeid er over to 
tusen friluftslivsperler over hele landet sikra til allmenn bruk 
for all framtid. I dette nummeret av Friluftsliv løfter vi fram 
dette viktige arbeidet ved å vise noen flotte eksempler på sikra 
friluftslivsområder.

Det gjør vi fordi regjeringa i forslag til statsbudsjett for 2023 
foreslår å kutte 1/3 av midlene til sikring. Da er det igjen bare 20 
millioner til kjøp av områder over hele landet. Budsjettkuttet 
begrunnes med «omsyn til det samla budsjettopplegg». Svakere 
og mindre konkret begrunnelse er det knapt mulig å gi, og den 
samla vurderinga står til stryk spør du meg.

I stor grad har midlene gått til å kjøpe eiendommer i 
strandsona. Den ukontrollerte nedbygginga av strandsona 
har gjort sikring helt nødvendig for å sikre allmennheten 
tilgang. Bedre allmenn tilgang til strandsona er også et 
viktig tiltak i «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik 
Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Midlene er også viktige 
for sikring av nærfriluftslivsområder, grøntdrag og turveger 
og turutgangspunkt for fot-, ski- og padleruter. Statens 
økonomiske støtte til tilrettelegging for friluftsliv og 
skjærgårdstjenesten er knytta til de sikra friluftslivsområdene. 
En kraftig reduksjon av sikringsarbeidet kan derfor være 
starten på en nedbygging av statlig friluftslivsarbeid. Det er all 
grunn til å tenke seg om en gang til før en begynner å sage i en 
bærebjelke i friluftslivsarbeidet.

Mange av disse sikra friluftslivsområdene har stort 
naturmangfold, og mange steder restaureres naturverdier når 
områder sikres og tilrettelegges for friluftsliv. Og så betyr disse 
områdene mye for at folk skal bli glad i naturen og opptatt av 
å ta vare på den. I et demokrati kan naturkrisa bare løses om 
folkeflertallet slår ring om naturen.

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

SIKRING AV 
FRILUFTSLIVSOMRÅDER 

– EN BÆREBJELKE I 
FRILUFTSLIVSARBEIDET
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Ved kyststien på den nedlagte jernbanelinja mellom Sande 
og Holmestrand ligger Skjervikbukta – et godt tilrettelagt 
friluftsområde sikra gjennom spleiselag mellom kommunen 
og staten for 8,5 millioner i 2007. Oslofjordens Friluftsråd 
og Statsforvalteren bidro også til løsningen. Det trengs litt 
økonomiske muskler for et slikt kjøp, men ved å skille ut og 
selge en bolig på eiendommen fikk kommunen midler tilbake. 
En kreativ og proaktiv løsning vi gjerne skulle se flere brukte.

Grenland Friluftsråd har de seneste årene fått statlig sikret 
og tilrettelagt to nærturområder som byr på spennende 
naturopplevelser, god tilrettelegging for lek og opphold, 
og fine merka stier for dem som vil gå lengre turer. Både 
Børsesjø og Kverndammen brukes daglig av skoler, 
barnehager og de som bor i nærheten. Fordi de er statlig 
sikret kan vi være trygge på at områdene blir ivaretatt, 
tilrettelagt og vedlikeholdt i uoverskuelig fremtid. 
Fugletårnet ved Børsesjø er et glimrende eksempel på 
godt samspill mellom naturvern- og friluftslivsarbeid. Det 
blir en naturinteressert befolkning opptatt av å ta vare på 
naturmangfoldet av slikt.

Helt tilbake i 1968 blei Lådervik i Strand kommune sikra med 
evigvarende avtale til friluftsformål med 50 % støtte fra staten. Det var 
forutseende og proaktiv friluftslivspolitikk – mulig fordi det var midler 
på statsbudsjettet. I 2021 blei området rehabilitert, og en stolt ordfører 
og styremedlem i FL, Iren Heng Lauvsnes, kunne «åpne» et område med 
toalett, grillhytte, rasteplasser, bålpanner, strandeng, landingsplass for 
kajakker og nytt bryggeanlegg.

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD: 
Skjervikbukta – ei perle langs 
nedlagte Vestfoldbanen

GRENLAND FRILUFTSRÅD: 
FRILUFTSLIV OG NATURVERN 
HAND I HAND VED BØRSESJØ

RYFYLKE FRILUFTSRÅD: 
LÅDERVIK – EI PERLE FOR BÅTFOLKET

Friluftsliv_052022_inn.indd   75Friluftsliv_052022_inn.indd   75 25/10/2022   07:5725/10/2022   07:57



76    FRILUFTSLIV 2022  -  5

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Da mulighetene bød seg for å kjøpe øyperla Vibrandsøy – et 
langt steinkast ut fra Haugesund sentrum, hadde daværende 
miljøvernminister Erik Solheim penger og handlekraft. Et 
tilskudd på 7,5 mil sikra øya til friluftsformål for alle for all 
framtid. Friluftsrådet har lagt ut flytebrygger, bygd servicebygg, 

merka og skilta turstier. Robåt kan du låne gratis, og Haugesund 
Turistforening har satt i stand den gamle skipsredervillaen med 
28 sengeplasser. Godt eksempel på samspill mellom offentlige 
myndigheter og frivillige organisasjoner. Synd om ikke staten har 
slike muligheter i framtida. 

Alstahaug kommune har sikra areal til tre parkeringsplasser som er utgangspunkt for turer i det 
spektakulære fjellområde De syv søstre. Et turområde av både lokal og nasjonal verdi. Bildene 
fra Markvoll viser hvordan trafikkfarlig kaos til ulempe for både turgåere og grunneiere, har 
blitt til ordna og trafikksikre forhold med hjelp av økonomisk tilskudd fra staten til sikring og 
grunnleggende tilrettelegging.
Foto: Morten Hofstad, Helgelands Blad

FRILUFTSRÅDET VEST: VIBRANDSØY – ØY FOR ALLE I HAUGESUND

HELGELAND FRILUFTSRÅD: 
SIKRING FOR Å LØSE PARKERINGSUTFORDRINGER

FØR ETTER
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HER FÅR DU VÅRE TIPS OG RÅD OM TURUTSTYR

UTSTYR

Finse 3 er et bunnsolid, sikkert, praktisk og funksjonelt 
telt som du kan stole på selv i ekstreme forhold gjennom 
vinteren. Finse 3 er optimalisert for å være i tøffe forhold 
og krevende terreng også over lengre perioder. Teltet har 
en fin balanse mellom vekt og størrelse, og er utstyrt med 
flere smarte løsninger som gjør det egnet også som et 
allsidig helårstelt.

Med tre like lange stenger som tres inn i det innvendige 
stangkanalsystemet skapes en god aerodynamisk 
utforming. Dette gir god stabilitet på turer med kraftig vind 
og sørger også for at monteringen går lett for seg. Teltets 
utforming sikrer også god takhøyde og god liggebredde. 
Dette er verdifulle kvaliteter hvis man er værfast i perioder, 
og viktig for å få plass nok til de største liggeunderlagene 
med vintersovepose oppå.

Detaljene er nøye utvalgt for at det skal være lett å 
bruke under ulike forhold. Det er for eksempel laget 
ekstra hemper ved stangkoppene slik at de kan betjenes 
med votter. To innganger gjør det enkelt å komme seg inn 
og ut samtidig som at man alltid har en side i le ved dårlig 
vær. Det er også mulig å åpne hele fronten på dager med 

TEKST OG FOTO: BARENTSOUTDOOR.NO

finvær. Det store forteltet har god plass til oppbevaring av 
utstyr og matlaging.

Ytter- og innertelt er festet sammen slik at ytterteltet 
ikke blir vått under oppsett. Formsydde hjørner på 
bunnduken, kombinert med gode justeringsmuligheter 
ivaretar god og kontrollert avstand mellom inner- og 
ytterteltet. Finse har to Open Air™ ventiler høyt plassert 
og to mindre i nede på hver side bak på teltet. Dette 
bidrar til å minimere konsens, og ivaretar suverent 
inneklima i teltet.

DETALJER FOR FINSE 3
To innganger med forsterkede glidelåser så en alltid har 
en side i le.

Kraftige barduner, forsterkede barduneringskapper og 
stormmatter.

Løkke for å løsne stangkoppen gjør det enkelt å montere 
teltet med votter.

Stort fortelt for matlaging og oppbevaring av bagasje.

To sideventiler med mulighet for å lukke fra innsiden.

Barents Open Air™ ventilasjonssystem sørger for svært 
god luftsirkulasjon i teltet, og minimerer kondens.

Barduner med innflettet refleks og refleks ved inngangen 
til stangkanalene.

Mulighet til å åpne hele fronten for å få god utsikt, selv på 
dager med mye nedbør.

Footprint, takhylle og ekstra oppbevaringslommer til 
forteltet kan kjøpes som ekstrautstyr.

Vekt telt: 3,95 kg

Totalvekt med stenger og plugger: 5,11 kg

Pakkvolum: 20 x 50 cm

Vannsøyle Yttertelt: 5.000 mm

Vannsøyle Bunnduk: 10.000 mm

Pris: 12.500,-
Mer info: barentsoutdoor.no

FINSE 3 POLAR
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Friluftsliv tester turutstyr: Man trenger ikke være rakettforsker eller professor med alskens måleinstrumenter 
for å teste ut hvordan friluftsutstyr fungerer. Det holder lenge med konstruktive og målrettede arbeidsdøgn 
og uker ute på tur. Vi bruker tid i felt, sunt bondevett og mangeårig turerfaring som grunnlag for våre 
tester. Terningkast og karaktersystemer på utstyrstesting benytter vi ikke, men vi skriver hva som er bra 
og eventuelt mindre bra med utstyret vi har testet.

TEST AV 
UTSTYR

BESKRIVELSE
Beskrivelsen her er klippet fra nettstedet til Helly 
Hansen: «Dette er lette og beskyttende tursko i 
middels høyde. Cascade Mid HT er en lettvektig, 
men stabil støvel med god demping til hverdagsturer. 
100 % vanntett med HELLY TECH®-membran 
– utstyrt med lett Swift-Fame-stabilisator og 
beskyttende HH Pro-Guard hæl- og tåbeskyttelse. 
HH Max Comfort innersåle og HH Power Stride 
mellomsåle gir demping og komfort. Slitesålen 
med HH Surround-Grip har grep i flere retninger, 
mens den velprøvde og testede gummiblandingen i 
HH Max-Grip gir godt fotfeste i all slags terreng og 
under alle slags værforhold.»

OPPLEVELSE I BRUK
Vi fikk tilsendt disse fjellskoene fra Helly Hansen 
31. mai i år og har nå testet skoene hyppig helt frem 
til 19. oktober. Skoene har blitt brukt til fotturer på 
asfalt, grusvei, skogsstier, i myr, på glatt, vått og tørt 
berg, på toppturer, på sandstrender ved sjøen, på 
is og snø. 
Det første man legger merke til når man snører på 
seg disse skoene er at de så lette. Det er en fryd 
å gå med lette sko samtidig som de sitter godt på 
foten og er stødige og stabile. Det er innsydd ei 
hempe øverst og bak på hælen. Denne er praktisk 
og suveren, og gjør det lettvint å smette på seg 
skoene. Her trenger man ikke noe skohorn. Både 
foran over tærne og bak i hælen er det sydd inn 
små refleksstriper. Det har nok sin virkning når man 
ferdes langs bilveier. Skoene er dekt med solide og 
vanntette beskyttelseskanter oppå tærne, bak på 
hælen og på inner- og yttersiden. Men det gjør ikke 
at skoene er vanntette, som Helly Hansen opplyser. 
Man blir fuktig og våt på bena når det plaskregner 
eller går over ei blaut myr. Skoene er ikke vanntette, 
men vannavstøtende. 
I utgangspunktet var jeg noe skeptiske til sålen da 
jeg så at det var Helly Hansens egenproduserte 
såletype. Men sålen er god den, og sitter meget 
godt på glatt og sleipt underlag. Denne skomodellen 
leveres i flere farger. Personlig har jeg sansen for 
skotøy med friske farger. Det er alt for mange mørke 
og kjedelige fjellsko på markedet. Denne tomatrøde 
modellen lyser virkelig opp.

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Dette er det letteste fjellskoparet jeg noen gang har 
brukt. Skoene sitter meget behagelig på foten. De er 
meget solide – det er ikke et snev av slitasje verken 
på lisser, såler, hemper eller selve skoa. Skoene er 
ikke vanntette, men vannavstøtende. Sålen sitter 
meget godt også på sleipt underlag. Jeg har nå 
testet disse skoene i nesten fem måneder, og jeg 
kan trygt anbefale denne modellen. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
HH® Quick Dry
HH® Max-Comfort innersåle
HH® Max-Grip
HH® Tough-Wear
HH Surround-Grip
Polstret krage er komfortabel
100 % RPET forsterkningstape og krageforsterkning
Antimikrobiell behandling for å forhindre lukt
100 % resirkulert polyester-strobel
PFC-fri

MEN’S CASCADE MID-
HEIGHT HIKING SHOES

PRIS: 1599,-
VEKT: 940 GRAM (I STØRRELSE 42)
BRUKT: CA. 80 KORTE OG LANGE 
FOTTURER
MER INFO: WWW.HELLYHANSEN.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE
Helly Hansen opplyser følgende om denne 
fjellskoen: 
«Lette og beskyttende tursko i middels høyde. 
Cascade Mid HT til dame er en lett, men stabil 
ankelstøvel med god demping til turer til fots i 
hverdagen. Den er helt vanntett med vår egen 
HELLY TECH® vanntett og pustende membran. 
Denne støvelen leveres med en lett Swift-Frame 
stabilisator og beskyttende HH Pro-Guard for hæl- 
og tå. HH Max Comfort innersåle og HH Power Stride 
mellomsåle gir demping og komfort. Slitesålen med 
HH Surround-Grip har grep i flere retninger, mens 
den velprøvde og testede gummiblandingen i HH 
Max-Grip gir godt fotfeste i all slags terreng og 
under alle slags værforhold.»

OPPLEVELSER I BRUK
Skoen føles veldig behagelig og lett, og har 
behagelig plass i fremre del av foten. Her er det 
heldigvis plass for litt varmere/tykkere sokker uten at 
det blir for trangt til tærne. Meget god passform, og 
god støtdemping. Ankelpartiet oppleves som passe 
høyt, og gir sammen med innersålen god støtte 
og stabilitet i steget. Jeg har ikke hatt antydning til 
gnagsår fra tur nr. 1.
På min tredje tur med skoene gikk jeg litt i våt myr, 
og da oppdaget jeg at de nok ikke er helt vanntette. 
Så man må regne med å bli våt på bena av å gå 
i blautmyr eller om man tråkker litt ned i en bekk. 
Det ”gummierte” partiet rundt og litt oppover skoen 
holder vannet unna, men det pustende materialet 
erfarte jeg ikke var vanntett.
Skolissene har en tendens til å løsne i knuten 
under bruk, så jeg må bruke ”dobbelknute”, noe 
som nok ikke er påberegnet da det blir litt knepent 
med lengden på lissene. Hempa bak på hælen er 
funksjonell og gjør det lettere å ta på seg skoene. 
Etter flere måneders bruk er det ingen synlige tegn 
på slitasje verken på hempe, lisser eller sko.
Skoene er brukt på svært varierende underlag i 
allslags vær, og jeg erfarer at sålene har svært god 
gripeevne på alle underlag.  

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Disse skoene har en passform som er en drøm for 
foten (min). Bortsett fra at de ikke er vanntette, er 
dette en tursko som fot og kropp har det godt med, 
og kan anbefales ut fra lav vekt, passform, stabilitet 
og gripeevne.

WOMEN’S CASCADE MID-
HEIGHT HIKING SHOES

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Polstret krage
100 % RPET forsterkningstape og krageforsterkning
Antimikrobiell behandling for å forhindre lukt
100 % resirkulert polyester-strobel
PFC-fri
HH® Quick Dry
HH® Max-Comfort innersåle
HH® Max-Grip

PRIS: 1599,-
VEKT: 744 GRAM (VEID AV 
OSS I STØRRELSE 38)
BRUKT: CA. 92 FOTTURER
MER INFO: WWW.
HELLYHANSEN.COM
TESTET AV: BENTE RISAN
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UTSTYR  TEST

BESKRIVELSE
Aluminiums-ramme, 28-tommers hjul. Bafang M420 
krankmotor med momentsensor, 
dreiemoment på 80 Nm. Batteri på 672 Wh. 
Batteriladetid fra 0-100 % er ca. 6-8 timer.
Utvalg av komponenter og tekniske detaljer:
 Tektro Auriga hydrauliske skivebremser, justerbar 
SR Suntour NEX e25 dempergaffel med 80 mm 
vandring og lockout, reTyre One dekk med bredde 
40 mm. SRAM GX 10-girsystem. Justerbart 
styresystem, Trille- og startassistent (6km/t), 
USB-port på styret og på batteriet for lading av 
mobiltelefon. 
Sidestøtte, lys, bagasjebrett, skjermer og 
ringeklokke er inkludert i prisen.
LCD-display viser fart og batterinivåindikator i 
prosent. I tillegg kan du velge å se enten turdistanse, 
maks-fart, gjennomsnitts-fart, sykkeltid, total 
kjørelengde, forventet rekkevidde eller kalorier 
brukt. 
10 års rammegaranti, 3 års batterigaranti/ eller 500 
fulle oppladninger.

RAMMEBETINGELSER TEST
Sykkelen er brukt over tre dager i september 

i temperaturer rundt 10-13 grader. Brukt på 
vekslende underlag, omtrent en tredjedel grusvei, 
resten asfalt/bygater. Det er for testens skyld lagt 
inn diverse motbakker underveis. Assistansenivå 3 
(av 5) er brukt nesten hele tiden.

OM BUDDY
Buddy Electric på Økern i Oslo har vært med på 
utviklingen av el-biler helt siden 90-tallet, fra 2015 
har de også solgt egenutviklede Buddy elsykler. 
Buddy er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift som har 
som mål å lage verdens mest bærekraftige elsykler, 
med lang holdbarhet, lite servicebehov, miljøvennlig 
produksjon og resirkulerbare materialer. De 
har pr i dag fem sykkelmodeller, inkludert den 
hypermoderne karbonkompositt-modellen sX1. I 
2022 kommer den i en ny singlespeedversjon, med 
remdrift og hele 112 Nm dreiemoment. 

MODELL D1
Vi har sett nærmere på hverdags/tur-modellen 
Buddy D1, som kom på markedet i 2021. Det 
er pr i dag et stort utvalg av elsykler med dette 
bruksområdet, mange med relativt likt utseende. D1 
har lavt innsteg, med en ekstra forsterkning i nedre 

BUDDY BIKE 
D1 ELSYKKEL

PRIS: 29900,- 
VEKT: 26 KG
MAX TOTALVEKT: 125 KG 
(RYTTER+BAGASJE)
BRUKT: 95 KM
MER INFO: BUDDYBIKE.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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del av ramma for økt sideveis 
stivhet.

Å komme i gang er enkelt, det er 
bare å skru på strømmen, velge 

nivå for motorassistanse på en 
skala fra 0 til 5, og tråkke i vei. Nivå 

0 gir ingen hjelp, og sykkelen føles 
veldig treig og tung. Men man kjøper 

jo ikke el-sykkel for å sykle «analogt». 
Allerede på nivå 1 kjennes det som 

man har en god vind i ryggen.
I likhet med mange som liker å sykle, 

setter jeg pris på fart, som jo er det 
som virkelig skiller sykkel fra gange. 

Derfor er det fristende å sykle på nivå 5. 
Akselerasjonen og draget fra motoren er 

da mye mer merkbar. Det er i motbakkene 
man virkelig kjenner dette, og det er fristende 

å legge inn ekstra motbakker, bare for moro 
skyld. Det er ikke å nekte for at el-sykkel-smilet 

kom på plass, når jeg i bakkene uanstrengt 
cruiset forbi treningsgubber med sykkeltights, 

lette sykler og raske briller.
D1 har en krankmotor med momentsensor hvor 

hjelpekraften øker når du tilfører mer egenkraft. 
Dette er for at den skal oppleves mer naturlig 
å sykle på, samtidig som du får mer kontroll på 
krafttilførselen. Om du ikke er klar over dette blir du 
«lurt» til å få mer trening enn du trodde. De som tror 
man ikke kan bli svett på elsykkel, tar feil! 
Det tar faktisk litt tid å lære seg å kontrollere og 
regulere egen kraftbruk. Min erfaring er at et jevnt 
og forsiktig tråkk på et litt tungt gir fungerte i de 
fleste situasjoner, og man unngår å bli svett. Når 
man bikker 26 km/t forsvinner assistansen gradvis, 
og ikke helt brått, som på enkelte andre elsykler. 
Så hvor sterk er motoren, hva betyr 80 Nm i 
praksis? For å finne det ut syklet jeg en av Oslos 
bratteste bakker, nedre del av Ekebergveien, som 
holder en stigning på rundt tøffe 15 %. Dette er så 
bratt at mange vil synes det er ubehagelig å sykle 
ned. Her må man opp på nivå 5 og la sykkelen 
jobbe, men den kommer opp. I vanlige stigninger 
holder det med nivå 3, også i de lange bakkene. 
Skal du mot formodning opp bakker som er brattere 
enn 15 %, trenger du neppe en tur-sykkel, men en 
(el-)terrengsykkel.

TEKNISKE DETALJER
I bruk oppdager man at D1 har flere artige løsninger, 
som for eksempel «fulldemper light»- oppsettet 
med dempergaffel og fjæring i setepinnen. Disse 
er ikke laget for terrengsykling, men gir litt ekstra 
komfort på varierende underlag. I skogen kan det 
være grov grusvei, sand og hull. Bysykling kan 
være vel så utfordrende, det holder å nevne ruglete 
brostein, fortauskanter, kumlokk og trikkeskinner. 
Lysene foran og bak styres med en knapp på styret. 
De er sterke nok til å brukes på helt mørklagte veier. 
De har også en kul autofunksjon som gjør at de 
skrur seg på automatisk når det er mørkt.
På en hverdagssykkel er det naturlig med støtte, 
skjerm og bagasjebrett. Løsningene brukt på D1 
virker svært solide, for eksempel med skikkelige 
skjermstag i metall. Utstyret er tyngre enn det du 

finner på vanlige sykler, men det spiller mindre rolle 
når du har batterihjelp. 
Usb-ladeporten er et brukervennlig grep og man 
spør seg hvorfor ikke noen har funnet på det for 
lenge siden.

«GLIDELÅSDEKK»
ReTyre-dekkene er en norsk-utviklet løsning på noe 
mange kvier seg for – eller slett ikke behersker; 
dekkskift. I løpet av få minutter kan du med en 
glidelåsløsning sette på piggdekk, eller bredere 
terrengdekk utenpå basedekket. 
Ethvert dekk er et kompromiss mellom vekt, grep, 
slitestyrke og rullemotstand. Basedekket ReTyre 
One som kommer på D1, har ikke knaster i vanlig 
forstand, og er i utgangspunktet mest rettet mot 
asfalt. Men de er akkurat såpass brede at de flyter 
bra også på vanlig grusvei, og kan uten videre 
brukes på rene grusturer. Men dekkene har ikke 
sideknaster, så man må ta det litt med ro i grus-
svingene. Anbefalt dekktrykk er 51 til 58 psi. 
Det bredere terrengdekket Gravel Chaser, som 
man kan zippe på, er 50 mm bredt, veier 490 gram, 
og koster 399.
D1-utgaven jeg testet var med komfort-oppsett; 
ekstra stort sete, en bratt stem og et styre som gjorde 
at man satt helt oppreist. Utvilsomt behagelig, om 
ikke veldig aerodynamisk. Om du vurderer sykkelen 
primært til turbruk, bør du du kanskje ikke velge 
komfortpakken, men heller sitte litt mer foroverlent 
og på et hardere sete.  

REKKEVIDDE
I likhet med elbilkjøpere, er syklister naturlig nok 
opptatt av hvor langt kan man komme på en 
lading. Buddy oppgir alt fra 30 til 130 kilometer på 
denne sykkelen. Hvordan kan det variere så mye? 
Hovedfaktoren her er motorassistansenivå – høyere 
assistanse er lik mindre rekkevidde. Lav temperatur, 
mye motbakker, løst underlag, lite luft i dekkene og 
mye bagasje vil også gi kortere rekkevidde. 
I stedet for å velge mellom gjerrig-modus 1 og 
turbo-modus 5, valgte jeg «fornufts-modus» 3, 
og tenkte det ville være et kompromiss og et bra 
utgangspunkt for en som skal på dagstur. Etter fem 
mil viste batteriindikatoren halvtomt batteri. Etter 
92 kilometer var batteriet nede på 9 %, og gikk i 
sparemodus der jeg kun kunne sykle på nivå 1. 

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Buddy D1 virker godt gjennomtenkt, godt 
sammenskrudd og har vært uten problemer i 
testperioden. Rekkevidden vurderer jeg som 
overraskende bra. På flatere turer enn de jeg valgte, 
antar jeg sykkelen kan klare over 100 km på midtre 
assistansenivå. Dette burde holde for de fleste 
dagsturer.
På pluss-siden noterer jeg ellers en motor som 
drar deg opp de aller fleste bakker, et tydelig og 
informativt LCD-panel, og en komplett sykkel du i 
utgangspunktet ikke trenger å kjøpe ekstrautstyr til. 
At den ligger rett under smertegrensen for mange, 
tretti tusen kroner, gjør at den er aktuell for en stor 
gruppe kjøpere.
Jeg vurderer D1 som svært godt egnet både til 
hverdags-, pendler- og tursykling.  
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BESKRIVELSE
Norrønas letteste dagstursekk, med 
volum 20 liter. Materialet er Econyl-garn, 
som i stor grad er resirkulert nylon. Et 
hovedrom, med innerrom langs ryggen. 
Lite ytterrom med glidelås. Ytterlomme 
i mesh med strikk i overkant. Hoftebelte 
med liten glidelåslomme. Brystrem med 
klips. Fire strammeklips for å komprimere 
hovedrommet. Klargjort for drikkeblære. 
Kan vaskes med håndsåpe i lunkent vann.
Kommer også i en 15-liters utgave, på 470 
gram. Skal du ha en større Norrønasekk, 
må du opp til modellen Lofoten på 28 liter 
(1200 gram), med en pris på tre tusen 
kroner.

OPPLEVELSE I BRUK
Det er naturlig å sammenligne sekken 
Ospreys veldig populære Talon 11-modell, 
brukt for eksempel av mange birkebeinere. 
Disse sekkene koster omtrent det samme. 
Selv om Norrønas har større volum, er den 
faktisk flere hundre gram lettere enn Talon. 
Den er ikke bare lett, men også komfortabel. 
Det skyldes ikke minst nettingløsninger 
som gir god ventilasjon i både ryggplate, 
skulderremmer og hoftebelte. Sekken 
kjennes derfor ikke så klam, om man driver 
med litt intensivt friluftsliv som toppturer 
eller stisykling.
Sekken kan gjøres ekstra tight, til for 
eksempel løping, når man har strammet 
hoftebeltet og brystremmen og samtidig 
har dratt til kompresjons-remmene for 
hovedrommet.
Lomma på hoftebeltet kunne jeg gjerne 
ønsket en anelse større, den rommer bare 
et par energibarer, eller et par tynne vanter, 
etc. Meshlommen på framsiden, er veldig 
handy. Her kan man kjapt legge inn og ta 
ut ting (votter, luer, frukt, etc.) uten å måtte 
åpne noen knapper eller glidelåser. Men 
siden det ikke er noen ordentlig lukking 
her, ville jeg ikke brukt den til for eksempel 
nøkler eller mobiltelefon. Den innvendige 
strikklommen inn mot ryggplata er stor nok 
til å ha dokumenter, eller en liten pc.
En begrensning å være klar over, er at 

vanntettheten kun er 3, på Norrønas skala 
fra 1 til 6. Det betyr at det er bare snakk 
om noen minutter med regnvær før vann 
vil begynne å trenge gjennom sømmer og 
glidelåser. Dette kan eventuelt løses med å 
ha med et separat regntrekk.
Refleksfeltene på sekken er ellers så små 
at jeg ikke helt ser nytten av dem.

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Norrøna 20 pack er funksjonell og svært lett 
sekk. Ikke en allværs-sekk, men bra egnet 
for korte hverdagsturer og «raskt» friluftsliv 
som stisykling eller, løping, grunnet veldig 
god ventilasjon. Selv etter ett års daglig 
bruk har den ingen sprekker, morkne 
sømmer eller defekte glidelåser.

NORRØNA 
20 L DAGSTURSEKK

PRIS: 1299,-
VEKT: 505 GRAM
BRUKT: VANDRING, SYKLING 
OG HVERDAGSBRUK OVER 
TO ÅR
MER INFO: NORRONA.COM
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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VINTERTUR: 
Jentene på 3 og 5 år har blitt impregnert med bållukt og 

skog i fra første stund. Telttur ble de også presentert for tidlig.

NØTTELITEN: 
Ekornet kommer på sjuendeplass over verdens smarteste 
dyr. Les den gode faktasaken om Snipp & Snapp.

TEASER
Gled deg til neste nummer av

som kommer ut 9. desember 

FRILUFTSLIVSPROFILEN: 
Erlend Ness er storfjell-klatreren som nådde toppen av 

Everest på tredje forsøket. Første forsøket ble avbrutt 
på grunn av tyveri av oksygen nær toppen, på det 

andre forsøket ble han rammet av covid19 i Basecamp 
og havnet på sykehus i Katmandu, men på det tredje 

forsøket nådde han toppen.
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Foto: Iver Paulsberg
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NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-05

RETURUKE 50

NR. 5 - 2022 KR 99

FAKTA OM: 
GREVLING
TÅRNFALK

MAT PÅ TUR

UT FRA OSLO PÅ TUR

KJENN BRUSET FRA STORFOSSEN

TIPS OG RÅD OM EL-SYKLING

HØSTTUR TIL BESSVATNET 
I JOTUNHEIMEN

TIL FOTS LANGS KANTEN 
PÅ JUTULHOGGET

26. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

140 METER LANG HULE I STEIGEN

www.atello.no

Blizzard GTX Cyklon Cross GTX Tempesta GTX Bushido II GTX

#WinterRunning
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