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Miljøbevisste valg er i vinden og i skjæringspunktet  
mellom livsstil og ytelse finner vi nyheten Transport.  
Enten du skal gå, sykle, ta trikk eller buss – det sikreste 
fremkomstmiddelet kan du selv velge å ha på foten!

24. - 26.  
MARS 2023
NOVA Spektrum, Lillestrøm

Foredragsprogram
STJERNESPEKKET

med nyheter og tilbud
26 000 kvadratmeter

LES MER HER

CAMPVILLMARK.NO

BENGT-ARE
BARSTAD

JENS
KVERNMO

ALEXANDER
READ
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HJELP! SNØEN
FORSVINNER
Det er så rart med det…men det er det samme 
som skjer hver vår. Man blir stressa og kjenner 
på et snev av turabstinens når vårvarmen slår 
til og snøen begynner å minske farlig fort. Det 
er alltid en siste skitur man så gjerne skulle 
tatt før sesongen avsluttes. Å tusle på ski 
oppå våt, kornet vårsnø i shorts, t-skjorte, med 
solbriller og faktorsolkremen i baklomma er en 
vinterdrøm.  

Våren kommer som regel alt for fort. Det er 
da man begynner å sjekke snødybder og 
værmeldinger på nettet og krysser av mulige 
fjellområder rundt om i landet som fortsatt har 
snømengder. På Sognefjellet ligger jo snøen til 
langt utpå sommeren. Inni Jotunheimen likeså. 
Eller skal man reise nordover kanskje? Man må 
i hvert fall opp i høyden, helst over 1.500 moh. 
for å få den aller siste vårskituren før snøen blir 
for råtten.

Denne utgaven av Friluftsliv løper over tre 
årstider. Vi kom ut i midten av mars og blir 
stående i løssalg til midten av juni måned. Da 
måtte vi i redaksjonen prøve å dekke både 
vinter, vår og sommer. På de kommende 
sidene har vi to reportasjer om vårskiturer, en 
fra Dovrefjell og en fra Hardangervidda. Så 
peiler vi over mot våren og har flere reportasjer 
om fotturer i overgangsfasen mellom vinter og 
sommer. Jeg håper dere finner inspirasjon til 
å ta noen vårturer utfra reportasjene i denne 
utgaven.

TAKK TIL MORTEN
Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes 
Landsforbund, har sin siste arbeidsdag 31. 
mars. Vi takker Morten for at han har levert 
gode kommentarartikler i over 20 i magasinet 
Friluftsliv. Vi ønsker han lykke til videre. Vårt 
redaksjonelle samarbeid med Friluftsrådenes 
Landsforbund fortsetter videre.

KONKURRANSE
Hvor mange jegerpanner (små bilder) finner du 
gjemt i denne utgaven av magasinet? Let, finn 
og send svar med antall jegerpanner til oss i 
redaksjonen. Informasjon og konkurranseregler 
kan du lese om på side 14.

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
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Speidersport.no

Tentsile Connect er et komplett tretelt til to personer. 
Teltet spennes opp mellom tre kraftige trær og har 
fastmontert myggnett med unik konstruksjon som 
gjør at nettet kan åpnes helt opp på alle sider. 
Vår favoritt til romantisk stjernetitting!
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«Friluftsmagi i flygende 
telt for to.» Tek.no 2022

PRØV TRETELT på standen 
vår på Camp Villmark 
i Lillestrøm 24.–26. mars.
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Enten det er din første, den 
mest krevende du noen gang 
har begitt deg ut på – eller et 
sted imellom. 
Derfor er det viktig for oss 
å være tilgjengelig og alltid 
finne en løsning, uansett!

DIN tur 
er den 
viktigste.

Gjennom turprosjektet 2000 dager ute har jeg 
vært på tur sammenhengene i over 1000 dager 

og er i gang med 1000 nye. Utstyret jeg har med 
meg på en sånn tur er utrolig viktig for at turen er 
både trygg og behagelig. Teltet mitt fra Barents 
har stått fjellstøtt gjennom en av de aller verste 

vinterstormene jeg har vært igjennom på turen så 
langt. I tillegg har Barents Outdoor en fantastisk 
reparasjonsavdeling som hjelper meg med resten 

av utstyret mitt ogsåKONTAKT OSS!
Vi hjelper deg gjerne på telefon, epost eller 
gjennom en videosamtale for å se på et telt 
og ulike løsninger. Visste du at vi også tilbyr 
innbytte på telt? Det kan du lese mer om på 
våre nettsider.
Du kan også besøke oss alle ukedager fra 
8-16 på Melhus.

 41 42 13 00
 post@barentsoutdoor.no  
 www.barentsoutdoor.no 
 Varmbuvegen 10, 7224 Melhus. 

Årets Villmarking, Bengt-Are Barstad
 @2000dagerute
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SE FLERE FRILUFTSNYHETER PÅ: WWW.FRILUFTSLIV.NO

Eventyrarena bygges i Trysil
I Trysil bygges nå en ny eventyrarena rett 
ved Turistsenteret og sommeråpne Radisson 
Blu Resort. Arenaen tilbyr en rekke fartsfylte 
sommeraktiviteter for hele familien, som nye løyper 
for stisykling som passer både store og små.

Dessuten kan hele familien glede seg til en ny 
heisbasert stisyklingsløype ved Fjellekspressen. 
Løypen har fire tilrettelagte stopp med morsomme 
aktiviteter. 

«Mountain Tube» tilbys også, hvor du sklir nedover 
bakken i en gummiring på forskjellige baner. 
Mountain Coaster, sommeraking med en toppfart på 
40 km/t, er en av flere aktiviteter i eventyrarenaen. 

Kvinner vil til havet – 
menn vil på vinterfjellet
I en landsdekkende undersøkelse 
gjennomført av InFact med over 
1.500 deltagere, sier 32 prosent at 
de foretrekker sjønære omgivelser 
når de skal leie hytte.

Samtidig er nok mange husstander 
ikke helt enige om hvilke hytter 
som er mest attraktive: Kvinner 
setter strandliv og sjø som høyeste 
preferanse for hvor de vil leie hytter 
(37,1 prosent), mens hovedvekten av 
menn vil leie hytte på vinterstid med 
nærhet til enten langrennsløyper 
eller alpinbakker (36,1 prosent).

Pilspisser av musling-
skall funnet i høgfjellet
Brearkeologene i Innlandet 
fylkeskommune ble veldig 
overrasket da de fant pilspisser 
laget av skall fra muslinger, smelta 
ut av isen i Jotunheimen.

Forskerne tror at pilspissene er 
laget i lavlandet og blitt fraktet opp 
i fjellene under jakt. Pilspiller av 
musling har ikke vært kjent i Norge 
tidligere, og det er heller ikke gjort 
slike funn andre steder i verden.

Forskerne mener at slike 
pilspisser har vært i bruk bare en 
kort periode i bronsealderen for 
ca. 3.500 år siden.

FOTO: ESPEN FINSTAD
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FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

FOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

Ny romanserie om breturismen
Handlingen i serien er lagt til Fjærland i Sogn i 1898, da breturismen 
var i stor utvikling i Norge. To unge kvinner drømmer om et mer 
selvstendig liv ved å føre turister over breene.

Serien er inspirert av fortellingen om Nigardsbreen og av historier 
til mennesker i området ved breene. Serien som er skrevet av Torill 
Karina Børnes har fått navnet «Snøklokker», og utgis av Cappelen 
Damm. Første opplag er på 143.000 eksemplarer.

Ferskingkurs i regi Den Norske 
Turistforening (DNT)
Ferskingkursene arrangeres over hele landet av 
lokale medlemsforeninger, og er åpne for alle som 
ønsker å lære mer om friluftsliv.

Dette er praktiske kurs der deltakerne selv skal 
få prøve seg på bålfyring, matlaging ute, bruk 
av primus, kart, kompass og turplanlegging. 
Man lærer også om bekledning, pakking av 
dagstursekk, allemannsretten, stier og merking, 
sporløs ferdsel, overnattingstur og telt, og DNTs 
hytter og tilbud.

Mer informasjon om ferskingkursene finnes på 
DNT sine nettsider.

Camp Villmark 2023 
Camp Villmark rommer mer 
enn 26.000 kvm. og holder til 
på Lillestrøm, NOVA Spektrum. 
Her finner du spennende 
tilbud med over 200 
utstillere, foredragsholdere, 
konkurranser og aktiviteter. 
Camp Villmark 2023 
arrangeres fra 24. til 26. mars.

Camp Villmark byr 
på opplevelser for 
friluftsentusiaster i alle aldre. 
Her kan du teste ut kano eller 
kajakk i padlebasseng. Har 
du lyst til å prøve klatring 
kan du teste ut to klatretårn 
på seks og åtte meter i 
høyden. Ellers kan arrangøren 
friste med både bueskyting, 
barnas viltkjøkken og en egen 
hundearena hvor du kan få 
hilse på noen firbeinte.

Magasinet Friluftsliv har deltatt 
på messen i over tjue år, og 
stiller også i år med egen 
stand.

www.atello.no

BridgedaleNorge BridgedaleNorge
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Konkurranse!
Vinn en jegerstekepanne fra Muurikka.  Jegerstekepannen er av varmvalset stål, 
er enkel å ta med seg og tar liten plass takket være det sammenleggbare 
håndtaket. Perfekt for turen i skogen, på fjellet, på hytta eller i båten.
For å delta i konkurransen må du gjøre følgende:

- Følge Muurikka Norge på Facebook

- Lete etter jegerstekepanner i bladet (denne siden medregnes ikke)

- Skriv antall jegerstekepanner du finner i en e-post til 

rreeddaakkssjjoonneenn@@ffrriilluuffttsslliivv..nnoo innen 1. april 2023. 

muurikka.no
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FRILUFT
VÅRSKITUR S.16  |  VÅRSKITUR S.22  |  VÅR-FOTTUR S.28 
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TEKST: PRESSENYTT
FOTO: RÅMUND MUNDHJELD

En universelt utformet sti og en iøvnefallende gangbro 
beskytter naturen og åpner høyfjellet for alle. Nå hedres 
Jotunheimens innfallsport med DOGA-merket for design 
og arkitektur.

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til 
virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur.

Over Fantesteinvatnet, oppe på Nord-Europas høyeste 
fjellovergang, ser du den: En 52 meter lang og 2,5 cm tykk 
metallplate som nærmest svever over vannet.

«Universell utforming» er kanskje ikke det første 
uttrykket du tenker på når du skal beskrive den elegante 
strekkbåndbroen, men det var her reisen startet. For noen 
år siden satte Miljødirektoratet i gang et pilotprosjekt på 
Sognefjellet, med mål om å gjøre nasjonalparkene våre 
mer tilgjengelige.

Oppdraget gikk til Dronninga landskap, som skred til 
verket. Bestillingen lød på en tursløyfe med utgangspunkt 
i den populære Sognefjellshytta på 1400 meter over 
havet. Landskapsarkitektene jobbet tett sammen med 
ingeniørfirmaet DIFK for å tilpasse formgivningen og de 

tekniske løsningene og sørge for minst mulig belastning for 
den sårbare høyfjellsnaturen.

Gangveien ble lagt med lokal stein og grus, og de øvre 
jordlagene ble tatt vare på og lagt tilbake når arbeidet 
var ferdig. Stien er utformet slik at den kan brukes av 
alle, samtidig som den sparer naturen rundt for unødig 
slitasje. På den måten kan tidligere, menneskeskapte sår i 
landskapet endelig heles.

For at tursløyfen skulle bli lang nok, var det nødvendig 
med gangbro over Fantesteinvatnet. Den minimalistiske 
konstruksjonen består av én sammenhengende 
metallplate som henger over vannet uten støtte fra søyler. 
Strekkbåndbroen glir i ett med det dramatiske landskapet.

Både tursløyfen og gangbroen har blitt tatt svært godt imot 
etter at de stod ferdige i 2019. Utferden fra Sognefjellshytta 
er nær firedoblet, og området brukes av unge og gamle, 
erfarne fjellfolk og nysgjerrige bilturister, og ikke minst av 
mennesker med én eller flere funksjonsnedsettelser.

Finn mer informasjon om prosjektet her: www.doga.no/
innfallsport-jotunheimen

BRO ÅPNET SOGNEFJELLET

BRO: En 52 meter lang og 2,5 cm tykk metallplate som nærmest svever over vannet.
Innfallsport Jotunheimen fikk DOGA-merket for design og arkitektur.
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VÅRSKITUR
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Vårskituren på Dovrefjell tok litt lengre tid enn planlagt. Vær og føre 
gjorde sitt til at vi ble forsinket ned til sivilisasjonen. Vi ble meldt savnet og 
etterlyst. Det ante vi ingenting om der vi koste oss – uten mobildekning – 

på høyfjellet og nøt de siste snøflekkene.
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DOVREFJELL

VÅRSKITUR  FRILUFT

STRÅLENDE: Livet er herlig 
når man bare kan tusle av 

gårde på nysnø på høyfjellet i 
mai måned. I bakgrunnen ses 

toppene i Skrymtheimen.
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1. TØFF START: Det ble tungt på den første etappen. 
Snøen lå kun flekkvis og vi måtte trekke, bære, dytte, 
løfte og dytte de 60-70 kilo tunge pulkene over steiner, 
brusende bekker, vannpytter, gress, lyng, greiner, 
trestammer og gjørme.

2. MAI OG SNØ: Det var deilig og endelig komme over 
tregrensa og oppleve at det var så mye fin snø. Ikke et 
menneske å se og ikke et eneste skispor. Total frihet. 
Foto: Bente Risan

FRILUFT  VÅRSKITUR

Regn, vind, sol, snøfokk, barmark, nysnø og moskus 
møtte oss på denne langturen på høyfjellet. På siste 
dag måtte vi improvisere, og det ble en kreativ og 
impulsiv avslutning på turen. Også ringte politiet…

MEN VI FÅR TA DET FRA STARTEN: 

ONSDAG 4. MAI. BARMARK:
Vi startet fra Engan, like sør for Oppdal i Trøndelag. 
Engan ligger helt nederst i Åmotsdalen. Målet for 
turen var å gå innover den tre mil lange Åmotsdalen 
og videre til fjellet Storskrymten (1.985 moh.) 
Storskrymten er Trøndelags høyeste fjell og også 
grensefjellet for fylkene Innlandet, Møre og Romsdal 
og Trøndelag.

Etter en hyggelig prat med gårdeieren fikk vi parkere 
bilden på gården. Det var godt utpå ettermiddagen at 
vi la av gårde på den første strekningen fra gården 
Stølen og videre innover skogsveien. Vi hadde 
troa på at det lå tilstrekkelig med snø på de første 
kilometerne. Men der tok vi grundig feil. Snøen lå 
kun flekkvis og vi måtte trekke, bære, dytte, løfte 
og dytte de 60-70 kilo tunge pulkene over steiner, 
brusende bekker, vannpytter, gress, lyng, greiner, 
trestammer og gjørme. Vi brukte over fem timer på 
de fire første kilometerne! Det vi umiddelbart ble 
enige om var at vi ikke kunne gå denne samme veien 
tilbake. Vi skulle jo være ei lita uke innpå fjellet og 
snøen minket fort. Samme veien tilbake til bilen ville 
bli umulig å gjennomføre.

Vi kom frem til snøkanten sent på kvelden. Der 
slo vi leir, spiste mat og sov under åpen himmel. En 
flott maikveld med plussgrader og mektig fuglesang.

Vi prøvde å se positivt på det hele og psyket oss 
opp med at «bedre og mer allsidig styrketrening enn 
dette får man ikke.»

TORSDAG 5. MAI. OVER TREGRENSA:
Vi fant raskt ei snørenne som var farbar gjennom 
den spede bjørkeskogen. Heldigvis kunne vi trekke 
pulkene på snø igjen. Etter en times tid kom vi over 
tregrensa og hvite vidder og fjellsider lyste i vårsola. 
En knalldag med sol, blå himmel, masse snø og 

1

brukbart skiføre. Denne dagen gikk det oppover. Fra 
cirka 750 moh. skulle vi opp og over et fjellpass på 
1400 moh. Det ble tunge tak med de digre pulkene 
på slep. Meget slitne og godt utpå kveldinga slo vi 
opp teltet ved ei lita bu cirka midtveis i Åmotsdalen.

Denne dagen så vi kongeørna som hang på stive 
vinger. Vi så ravnen som skrek og vi så en spurvehauk 
som hastet inn mot tretoppene på noen furutrær.

FREDAG 6. MAI. ÅMOTDALSHYTTA: 
Det begynte å plaskregne akkurat i det vi hadde 
fått ned teltet, pakket pulkene og skulle til å gå. 
Etter en times gange var vi kliss våte. Lavt skydekke 
og en tendens til tåke gjorde sikten og humøret 
noe dårlig. Vi rastet som snarest i regnværet og 
studerte kartet for å finne den beste ruta gjennom 
dalen. Det er ingen merkede stier eller løyper her 
inne i Åmotsdalen. Det var viktig å følge kartet og 
kompasset hele tiden. Utpå formiddagen stoppet 
regnet. Vi tørket etter hvert i vinden og alt ble bare 
herlig da sola tittet frem. Det var blitt mildt i været 
og snøen bar preg av det. Skiene gled utrolig og dårlig 
og vi måtte stabbe oss fremover på våte feller. Vi kom 
frem til Åmotdalshytta etter åtte timers gange. Det 
var heldigvis ingen andre på hytta, så vi kunne legge 
alt av klær og utstyr utover det som var av gulv, bord 
og stoler. Vi fyrte opp i ovnen, lagde en bedre middag 
og krøp ned i soveposene oppå reinskinnet på gulvet.
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LØRDAG 7. MAI. TOPPTUR? 
Vi våknet til kraftig vind, men sola skinte. Åmotdalshytta 
drives av Kristiansund og Nordmøre Turistforening. 
Hytta ligger på nordenden av Åmotvatnet, ved foten av 
Snøhetta-massivet. Hytta ligger «på andre siden», altså på 
vestsiden av Snøhetta-massivet, som er Norges egentlige 
nasjonalfjell. Videre vestover ligger Skrymtheimen og 
vidder, topper og daler ned mot Sunndal.

Planen for dagen var å ta en dagstur til fjellet 
Storskrymten. Vi pakket ryggsekkene med nødvendig 
utstyr og tuslet over Åmotvatnet. Det er et flott terreng 
innover mot Storskrymten. Det er flatt, utsikten er 
god og frihetsfølelsen av å være alene så langt innpå 
fjellet er fasinerende og spennende. Vi tok en halvtimes 
rast ved foten av Storskrymten. I det vi skulle starte 
oppstigningen begynte det å snø. Mørke skyer kom 
sigende. Vi ble skeptiske for toppturen. Men etter noen 
minutter klarnet det opp igjen, og vi startet på den første 
kneika. Vel halvveis oppe mot toppen kom snøbygene 
tilbake. Vinden var hissig og sikten ble gradvis dårligere 
og dårligere. Vi stoppet oppstigningen og ble stående og 
avvente været i cirka 15 minutter. Whiteout, snøvær og 
nesten null sikt ble avgjørende for vårt valg. Det eneste 
fornuftige var å avbryte toppstøtet og skli ned i dalen 
igjen. Litt skuffet var vi, men det er ikke alltid at det 
klaffer med toppturer. Uansett fikk vi en flott skitur på 
over to mil denne dagen.  

SØNDAG 8. MAI. MOSKUS:
Vi hadde bestemt oss for å legge om ruta tilbake til 
sivilisasjonen. Grunnet snømangel var det umulig å 
ta seg tilbake ned Åmotsdalen og til bilen som sto 
parkert på gåren i Stølen. Vi ble nødt til å komme oss 
ut av Dovrefjell ved å gå østover mot E6 og Kongsvoll 
eller Grønbakken nord for Hjerkinn.
Da vi gikk fra bilen snakket vi med gårdeieren om at 
vi skulle komme ned på søndag kveld. Det klarte vi 
ikke. Ikke hadde vi mobildekning heller, så det var 
ikke mulig å få gitt beskjed til gårdeieren om at vi ble 
en dag eller to forsinket. Få uker tidligere var det en 
større redningsaksjon i Åmotsdalen, da syv skiturister 
hadde rotet seg bort. Gårdeieren hadde nok denne 
redningsaksjonen friskt i minne da han sa til oss 
at han trolig ville etterlyse oss om vi ikke kom ned 
søndag kveld.

Fra Åmotdalshytta skulle vi passere det beryktede 
Leirpulskaret 1.554 (moh.). Et styggbratt fjellpass 
som man må over for å komme ned i Stroplsjødalen 
og til turisthytta Reinheim. Fra Åmotdalshytta 
gikk vi nordover på isen på vannet. Deretter tok vi 
rett østover mot Leirpulskaret. Vi så ferske spor og 
ekskrementer etter en moskusflokk, men vi så ikke 
dyrene. I kikkerten så vi en villreinsflokk på 30-40 
dyr.

Det var styggbratt og vi var litt skremt der vi brøt 
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oss opp skrenten i Leirpulskaret. Med de tunge 
pulkene på slep måtte vi ta av skiene og trekke/skyve 
en og en pulk opp kneika. Et fall her med rutsjing av 
pulk og oss ned lia kunne ha fått dramatiske følger. 
Mørbanket i rygg og lår, men vi jublet av seieren da 
vi kom oss opp på fjellpasset. Men passet er like bratt 
ned på andre siden, så moroa var ikke over. Heldigvis 
kom vi oss greit ned.
Vi var opptatt av å gå et stykke ned i Stroplsjødalen 
for å få dekning på mobilen. Vi måtte gi gårdeieren 
beskjed om at vi ble forsinket, slik at en redningsaksjon 
etter oss ikke ville bli igangsatt. 

MANDAG 9. MAI. POLITIET RINGTE:
Det var ti minusgrader da vi satte opp teltet kvelden 
før. På morgenen var det fønvind og minst ti 

1. SISTE TELTLEIR: Det ble mindre og mindre 
snø jo lenger ned i dalen vi kom. Våren var i ferd 
med å vinne kampen mot Kong vinter. 

2. BARMARK: All snøen var borte når vi 
kom ned til Grønbakken ved hovedveien E6. 
Barmarkstrening ble det både på turens første 
og siste dag.

1

varmegrader. Snøen var forvandlet fra skare og is, 
til våt slushaktig konsistens. Det ble lang og god 
frokost utenfor teltet. Vi hadde så vidt mobildekning 
der vi sto på en stein ved teltleiren. Plutselig ringer 
telefonen: «Hei, det er fra politiet», sa en stemme. 
Jeg skvatt og lurte på hva som hadde skjedd. Det 
hele roet seg fort da politiet fikk vite at alt var ok 
med oss. Det var gårdeieren som hadde kontaktet 
redningsetater og etterlyst oss da vi ikke kom ned fra 
fjellet søndag kveld.

Den siste etappen ut Stroplsjødalen ble spennende. 
I kikkerten fra teltet fikk vi øye på elleve moskus som 
sto og beitet på en gresslette lenger ned i dalen. Et 
flott syn, men noe truende da vi skulle gå like ved 
der dyrene sto. Vi rigget leir og startet nedfarten 
ut dalen. Plutselig ser vi ytterligere fire moskus 
på et høydedrag rett foran oss. Tre av dyrene var i 
bevegelse ned mot skiløypa vi skulle gå. Nå var det 
bare å vurdere korrekt. Vi valgte å stoppe og avvente 
dyrenes bevegelser. Heldigvis var det ingen spor av 
aggressivitet hos dyrene, og det tydelig at de var mer 
for oss enn vi var for dem. Dyrene trakk seg noen 
hundre meter unna, og nok til at vi tok sjansen på å 
passere dem. 

Litt lenger ned i dalen så vi en stor stein inne i noen 
gresstuster i elvekanten. Vi gikk og så på den steinen 
lenge…jaggu var det en diger moskusokse som sto 
der. Han sto helt rolig, men glodde intenst på oss. 
Dalen er ganske smal her, så vi var nødt til å passere 
på litt for nært hold. Sikkerhetsavstanden på 200 
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Facebook.com/HillebergTheTentmaker

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

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

Anthony Komarnicki/Carnets d’Aventures

Eventyr  
finnes overalt. 

Hilleberg.

Eventyr  
finnes overalt. 

Hilleberg.
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meter klarte vi ikke å holde. Vi gikk forsiktig forbi 
moskusen, som sto helt rolig. Vi var vel anslagsvis 80-
90 meter unna oksen.

Vi fant et lite, flekkvis snøbelte og kunne ta 
oss helt ned til E6 og Grønbakken. Klokka var 22 
på kvelden og der sto vi i veikanten med to digre 
pulker. Situasjonen virket vanskelig. Toget stopper 
ikke her og ingen buss passerer. Bila sto parkert langt 
nedi dalen. Pulkene er ikke så lett flyttbare uten 
snøunderlag. Nå var gode råd dyre. Vi måtte prøve å 
haike, men ingen biler ville stoppe da de så de to store 
pulkene våre. Plutselig kommer en varebil med tom 
henger kjørende. Mannen stopper. Vi lemper pulkene 
på tilhengeren og blir kjørt helt ned til Engan ved 
Oppdal. Snakk om flaks! Hva er oddsen for at det 
kommer en bil med snill sjåfør med tom henger midt 
på Dovrefjell en mandagskveld like før midnatt? Det 
ble en kreativ, impulsiv og hyggelig avslutning på en 
allsidig og variert vårskitur.

Vi kom oss ikke opp på fjellet Storskrymten denne 
gang. Men vi gikk hele den tre mil lange Åmotsdalen 
og videre inn i Skrymtheimen, som var turmålet i seg 
selv. Vi fikk se 16 moskus, 30-40 villrein, kongeørn, 
masse fjellryper, ravn, spurvehauk, flokker med 
snøspurv, mus, hare, rådyr, hjort, ferske spor av jerv 
og fjellrev, men kanskje det beste av alt…vi så ikke et 
eneste menneske på seks døgn – herlig! 

2

ANNONSER

2  -  2023 FRILUFTSLIV    21

Friluftsliv_02_2023_inn_.indd   21Friluftsliv_02_2023_inn_.indd   21 10/03/2023   14:5510/03/2023   14:55



FRILUFT  VÅRSKITUR

HARDANGERVIDDA PÅ

LANGS
TEKST OG FOTO: LINAS HAUGE
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MORGENSTEMNING: En fantastisk 
soloppgang på Hardangervidda. Iskaldt 

men klar himmel. Et minne for livet.
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HARDANGERVIDDA

Lørdag den 12. mars 2022 hoppet syv 
veterinærstudenter, en ferdigutdannet dyrepleier 

og en hund, av toget på Finse stasjon. Solen 
kunne skimtes mellom skyene som forflyttet seg 

lynraskt med vinden. Det bar til fjells!

Vi var ikke bare samlet for å gå tur; vi skulle gå tur for 
en god sak. Med krysningen over vidda så ønsket vi 
å samle inn penger til Kreftforeningen og Ung Krefts 
arbeid for pårørende i kreftsaker. Jeg er selv etterlatt 
og pårørende, og startet prosjektet turforliv i 2018 
etter at tanten min døde av kreft etter tre uker på 
sykehuset. Jeg trengte hjelp, min psykiske helse var 
oppråtnet, så jeg søkte min trøst i å gå tur og samle 
inn penger til Kreftforeningen. Siden den tid har vi 
samlet inn over en halv million kroner i kampen mot 
kreft.

STARTET MED GODVÆR 
De første dagene hadde vi strålende vær, mye bedre 
enn hva vi turte å drømme om. Fra Finse og sørover 
forbi Krækkja var det overskyet, dog slapp vinden 
mer og mer taket. På dag tre kom vi oss opp på 
selve vidda, og vi ble møtt av det langstrakte og 
hvite landskapet med knallblå himmel, strålende sol 

og ingen vind. På dag fire våknet vi til en kald og 
forfrossen verden, innerteltet dekket av is og rim. 
Det var et solgløtt å se på teltduken. En snartitt ut 
av teltet avslørte sola som var på tur opp, og som 
kastet sine varme stråler over den store, hvite vidda. 
Jeg kledde raskt på meg, og kom meg ut av teltet for 
å ta bilder. Et så fint skue har jeg nok aldri sett før. 
Det var vindstille, himmelen var i fyr og flammer, og 
vi var som små fargerike øyer i et hav av hvitt. Det var 
voldsomt vakkert, og litt ensomt.

VINTERTUR ER MYE ARBEID
Selv hadde jeg aldri gått en så lang vintertur før, 
og selv om jeg har en del erfaring fra før av fra de 
nordnorske vinterfjellene, brukte jeg god tid i 
forkant til å sette meg inn igjen i gode teltrutiner, 
og hva vi kom til å trenge på en slik tur. Selv om vi 
fulgte preparerte løyper langs hytter, var vi fullstendig 
selvforsynte med mat, brennstoff og telt. Vi hadde 
i forkant delt oss inn i fire teltlag, hver selvforsynte 
med det de kom til å trenge på krysningen. I teltlaget 
mitt erfarte vi at vi hadde beregnet for lite mat til 
lunsj, men vi hadde heldigvis med nok snacks til at vi 
klarte oss uten å bli for sultne før middag.

Ofte på slike langturer erfarer jeg at kroppen ikke 
forteller meg når den er sulten eller tørst, jeg må selv 
huske på når jeg drakk eller spiste sist, og så ta hensyn 

1
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3

1. TURFORLIV: Her er hele 
turforliv-gjengen samlet 
etter endt langtur. Bakerste 
rad fra venstre: Sigrun, 
Aksel, Hannah, Kristine og 
Rebecca. Fremste rad fra 
venstre: Magnus, Linas, 
Mariella og hunden Leia. 

2. DÅRLIG SIKT: Ikke lett å 
se hva, hvor eller hvem.

3. SNØFOKK: Et litt dårlig 
bilde tatt med mobiltelefon 
den siste kvelden da 
ruskeværet slo kraftig til. 
Heldigvis hadde vi flere 
dager med levegg-bygging 
bak oss, og natten passerte 
uten store utfordringer.
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til det. Det var ikke noe annerledes på denne turen, 
og på en slik vintertur hvor temperaturene kan bli 
ganske lave og dagene krevende, er det spesielt viktig 
å tenke på hvor mange kalorier du får inn i deg, og 
hvor mye vann du drikker. Vann igjen, det må tines 
fra snø, og hver morgen brukte vi to timer på å tine 
opp nok snø til frokost og for å fylle vannflaskene. 
Vintertur er mye arbeid!

SÅ KOM UVÆRET
Fra og med dag fire tok vinden igjen fatt på sitt 
arbeide, solen gikk i hi bak skyene og et litt mer 
klassisk fjellvær hentet oss inn. Vi gikk hele 32 km 
den dagen, og kom oss så langt som til Litlos, hvor 
vi satte opp teltene i mørket, sultne og slitne etter en 
lang dag på ski. Deretter ble turen litt mer strevsom.  

På den nest siste dagen fikk temperaturen et 
oppsving, og midt på dagen så vaket det nok rundt 
plussgrader, for nedbøren kom i form av regn, og ikke 
snø. Det begynte å blåse skikkelig, og vi gikk store 
deler av dagen i motvind. Når vi slo leir den kvelden 
ble teltene satt opp i rett retning, bardunene strukket 
godt ut og majestetiske levegger taktisk utplassert for 
å hjelpe teltene i kampen mot vinden. Når alt dette 
var gjort var det bare de daglige gjøremålene i teltene 
som sto for tur. Teltlagene krøp fornøyde inn i sine 
små skjul, mens vinden arbeidet iherdig for å finne 
noe å røske med seg.

DRAMATISK AVSLUTNING
På dag seks toppet det hele seg med klabbete ski, stiv 
kuling, whiteout og 12 kilometer på åtte timer. Da vi 
hadde omtrent syv kilometer igjen, sluttet merkingen 
og vi var overlatt til oss selv. Ikke nok med det, den 
siste delen av turen skulle ta oss over et pass og mellom 
to topper; men verken topp eller pass var mulig å se. 
Den fremste i rekka så faktisk nesten ikke den siste. 
Det ble til at vi gikk på kompasskurs, og sakte men 
sikkert arbeidet oss opp i høyden. Det var ikke store 
greier vi skulle krysse, men med en fart på omtrent 
én km i timen, så kan selv de minste utfordringene ta 
lang tid. Heldigvis så hadde vi med oss en GPS, og 
det var flere ganger at vi fant ut av vi var i ferd med å 
gå i sirkel. Det sier litt om hvor desorientert en kan 
bli når horisonten forsvinner og alt blir tilsløret av 
vinterstormen. Hadde det ikke vært for at vi følte oss 
komfortable med kart, kompass og GPS, så hadde 
dagen nok endt der sporet sluttet, og vi hadde måtte 
holde fortet til forholdene ble bedre. Glem aldri 
kart og kompass når du skal på lengre fjellturer og 
spesielt i ukjent terreng, og kanskje viktigst av alt: vit 
hvordan du bruker det og hvor dine begrensninger er.

80.000 TIL KREFTSAKEN
En halv time før bussen skulle gå den 17. mars kom 
vi frem på Haukeliseter, tappet for energi dog mettet 
på mestringsfølelse. Det som var så kult med denne 

1
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turen, er at reisefølget var så sammensatt. Her fantes 
alt fra uerfarne som aldri hadde trukket pulk til 
erfarne fjellfolk og Grønlands-kryssere. Med gnagsår, 
kramper og alt det andre som hører til kom hele 
gjengen seg i mål, med en fantastisk naturerfaring 
friskt i minnet, samt samlet vi inn over kr 80.000,- til 
kreftsaken. 

Om du er pårørende selv, så vit at du ikke er alene. 
Kreftforeningen og Ung Kreft har tilbud for unge 
pårørende i kreftsaker. Om det ikke er noe for deg, så 
ta deg en tur ut, det funker alltid for meg. Nordmarka 
eller Hardangervidda, ingen tur er for kort for sjela.

1. NATTSTEMNING: 
Fullmånenatt før den flotte 
soloppgangen.

2. RUSKEVÆR: Siste dagen 
på turen. Den fremste i 
rekka kunne ikke se de siste.

2
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JELØYA, MOSS

1. TØFFERE TERRENG: Noen steder er 
kupert og stien går i litt grovere terreng.

2. VÅR I SKOGEN: I Jeløyskogen 
slynger stien seg vakkert gjennom 
en blandingsskog med løvtrær, lyng, 
bregner og fin furu. Inne blant trærne 
ligger tykke tepper med hvitveis.

KYSTSTIEN 
RUNDT JELØYA

TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD

Jeløya på nesten tjue kvadratkilometer, er en av de største 
øyene i Oslofjorden. Den har elleve tusen innbyggere, 
og kan på mange måter sees på som en del av Moss 
by. Jeg har flere ganger syklet her, før jeg oppdaget 
at en merket kyststi går rundt øya, i til dels ganske vilt 
terreng. En helg i mai tok jeg med telt og sovepose med 
mål om å gå stien hele øya rundt.

peiling, og er med på å senke terskelen for å komme 
seg ut på tur. 

I tillegg finner man flere infoskilt om historie og 
gammel industri, noe som alltid er med på å berike 
en tur.

VANDRING, NORDLIGE DEL
Fra Rossnesstranda bærer det inn i Jeløyskogen, stien 
slynger seg vakkert gjennom en blandingsskog med 
løvtrær, lyng, bregner og fin furu. Inne blant trærne 
ligger tykke tepper med hvitveis. Enkelte steder går 
stien helt i vannkanten, med siv og strandvegetasjon. 
Men dette er slettes ingen tur i parken, den er mer 
kupert enn jeg var forberedt på og flere plasser går 
stien i litt grovere terreng. 

Med nesten tyve kilos sekk merkes bakkene godt, 
både oppover og nedover. På den nordøstlige delen 
får jeg se et skilt som viser valget «Tøff rute/enkel 
rute». Jeg velger enkel, det vil bli nok kilometer å gå 
uansett!

De siste årene har jeg fått 
øynene opp for Østfold, et fylke 

som for mange bare er strake 
vegen på E6 til Strømstad, flesk, 

brus og billighandel. Men med fire 
tusen kvadratkilometer, en lang kystlinje, 

store skogområder og lange vassdrag er Østfold 
faktisk et spennende friluftsområde, lett tilgjengelig 
for mange på Østlandet. 

Jeløya er enkel å komme seg til med offentlig 
kommunikasjon. Fra Moss stasjon er det bare fem 
minutter å gå, så er man ute på øya. Kontrasten 
i starten er stor, etter en drøy kilometer i tett 
bybebyggelse og masse trafikkstøy, svinger man inn 
på en sidevei, og like etter en turvei langs sjøen – så er 
man i gang på kyststien.

SKILTING
Kyststien rundt Jeløya går gjennom blant annet 
boligstrøk, hyttefelt og tett skog. Hvordan navigerer 
man egentlig i delvis semi-urbant terreng med kryss 
og stier og veier i alle regninger? Svaret er skilting og 
merking. 
Som ivrig naturbruker i flere deler av landet, har jeg 
opplevd store variasjoner i kvaliteten på skilting. Mye 
er sånn midt på treet bra gjennomført, og en god del 
er så tilfeldig og dårlig at det er mer til frustrasjon 
enn nytte. Kyststien rundt Jeløya er derimot svært 
bra. Her er det mange skilt og det skal mye til å rote 
seg bort. Nye freshe skilt i de fleste kryss, komplett 
med stedsangivelser som viser hvor man er, og med 
distanser ned til tiendedels kilometer, til neste kryss 
eller sted. Dette er bra arbeid, utført av folk med 

28    FRILUFTSLIV 2023  -  2

Friluftsliv_02_2023_inn_.indd   28Friluftsliv_02_2023_inn_.indd   28 10/03/2023   14:5510/03/2023   14:55



VÅR-FOTTUR  FRILUFT

UTSTYR
Går du uten sekk, eller kun lett dagstursekk 
kan du gå Jeløya rundt med vanlige 
joggesko eller tursko. Med litt tyngre sekk 
vil lette fjellstøvler være bedre, siden man 
skal opp og ned en rekke små kneiker.

KYSTSTIEN MED SYKKEL?
Enkeltstrekk kan være fine og lette og 
sykle, mens andre er krevende, eller 
umulige. Mange av stiene er dessuten 
såpass smale at det vil være vanskelig å 
passere andre brukere. Sykkel er egentlig 
en dårlig idé på denne kyststien.

HVEM PASSER TUREN FOR
Lett forenklet kan det sies at den sørlige 
delen av stien på Jeløya går mest på veier 
eller brede stier og kan passe for alle, 
inkludert barn fra 6 – 7 år. Den nordlige 
er litt mer krevende og passer bedre for 
turvante. Det er også på den nordlige delen 
man finner mesteparten av stigningene, 
hvorav mye er på smal skogsti.

1

2
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Mot nord går stien helt ute på en smal og kupert 
odde, den siste timen har jeg ikke sett et menneske. 
Det er steinete her, men jeg finner et par kvadratmeter 
med gress som kan bli en bra teltplass. Skal bli deilige 
å slappe av nå. Så får jeg øye på skiltet «naturreservat 
camping forbudt». Bare å sæle på sekken og luske 
videre... 

Plan B er noen steder vest for Nes camping, der 
jeg på forhånd har sjekket at det er tillatt å telte. 
Det blir noen ekstra kilometer å gå, men viser seg 
å være vert bryderiet. Her er fine små strender, 
svaberg og små gressletter. Jeg ender i skogkanten 
på Sørstranda. Delvis beskyttet mot vind, og med 
utsikt mot bølgene og Holmestrand og Horten på 
andre siden av Oslofjorden. Det blir en fin vårkveld, 
og helt uten støyen fra motorbåter man opplever i 
sommersesongen. 

1. SKILTING: Kyststien rundt Jeløya er 
svært bra skiltet, og det skal mye til for å 
rote seg bort. 

2. KYSTLINJE: Med 4.000 
kvadratkilometer, en lang kystlinje, store 
skogområder og lange vassdrag er Østfold 
et spennende turområde. Enkelte steder 
går stien helt i vannkanten, med siv og 
strandvegetasjon. 

3. TELTPLASS: I skogkanten på 
Sørstranda er det fine små strender, 
svaberg og små gressletter.

SØRLIGE DEL
Den sørlige delen av øya er den mest utbygde, å gå her 
er en annerledes tur. Traseen er enklere, stien er flatere 
og bredere. Man går ut og inn av små skogspartier, 
over rullestein og svaberg, forbi parkeringsplasser, 
brygger, marinaer og campingplasser og gjennom 
boligstrøk. Samtidig er man på landet, med gårder 
og hester og sauer på beite. Av og til har man følelsen 
av nesten å tråkke rett inn på hytteidyllen eller 
privatbrygga til folk, men de få jeg møter hilser og 
smiler. 

Ikke alle har to dager til å gå på tur, og de fleste vi 
kanskje måtte velge mellom å ta den nordlige eller 
sørlige delen av Jeløya som en dagstur. Jeg skal ikke 
uttale meg om hva som er den fineste delen. Men 
det er ingen tvil om at den sørligste biten er flatere, 
mer åpen, lettgått og med mye mer havutsikt. Fra 
Tronvik og sørover kan man nesten få følelsen av å 
være i Danmark, med store jorder, lange steingjerder 
og flotte alleer med gamle løvtrær. Breibukta og 
Reierbukta er også kjente turmål. Galleriet og kafeen 
ved Alby er også et sted mange avslutter turen.

Min runde avsluttes på fin turvei rundt Reiertangen, 
østsiden her i Mossesundet er et kjent sted for kitere 
og windsurfere, men i dag er lite vind, og folketomt.

De drøyt fem hundre høydemetrene underveis 
har gjort beina passe møre, turen var to knepp 
mer utfordrende enn jeg hadde trodd. Samtidig 
har naturen, de stadige vekslingene, sjølukta 
kulturlandskapet og utsiktene definitivt gitt en 
attraktiv tur. Jeløya har bare bekreftet inntrykket; 
Østfold har mye å by på, jeg kommer snart tilbake!

TURFAKTA JELØYA RUNDT
Start/slutt: Moss stasjon
Distanse: 35,5 km
Samlet stigning: 525 høydemeter
Høyeste punkt: 90 moh.
Bratteste stigning: 9,6 %
Underlag: ca. 20 % asfalt, 50 % 
grusvei, 30 % sti
Kartlink/høydeprofil: https://
ridewithgps.com/routes/41200118

1
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FRILUFT  KAJAKKPADLING

KYRKSÆTERØRA

SPEILBLANKT: Rovatnet ved 
Kyrksæterøra er et paradis for den som 
liker å padle med kajakk eller kano.
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ROVATNET RUNDT 
MED KAJAKK

TEKST OG FOTO: STEINAR VÆGE

Rovatnet ved Kyrksæterøra er rett 
og slett et paradis for den som 
liker å padle kajakk. Sørsiden av 
vatnet har en dramatisk natur der 
Robergets ca. 300 meter steile 
bergvegg stuper ned i djupet, 
mens nordsiden snor seg med 
rolige bredder langs vei og gårder.

Rovatnet er lett tilgjengelig og inviterer til turer med 
kajakk, kano eller robåt. Tidlig på morgenen legger vi 
ut fra land nede ved Støa med kajakk. Baugspissene 
peker kurs mot Roberget, vi vil oppleve Robergets 
bratte fjellvegg og padler langs sørsiden på vatnet. 
Det er blikkstille, og vassflata speiler Roberget like 
klart som fjellet selv. 

Når vi når tangen som stikker ut ved Roøylandet, 
legger vi bebyggelsen bak oss. Fra nå av har vi et par 
kilometer med mer eller mindre loddrett fjellvegg 
hengende over oss, på veien mot de to grottene 
Kovvoholet og Hundholet. Øverst i bergveggen 
har profilen av Robergmannen vokst fram. Med sin 
krumme nese og bustete øyenbryn ser han litt morsk 
ut. Han gløtter ned på alle forbipasserende, noe han 
har gjort til alle tider.

Når vi runder et lite nes under fjellveggen kommer 
vi til grottene Kovvoholet og Hundholet. Grunnlaget 
for disse to grottene ble lagt for 500 millioner 
år siden. Etter siste istid er de blitt bearbeidet av 
naturkreftene, spesielt da Rovatnet var en del av den 
sammenhengende fjorden som strakk seg mellom 
Hemnefjorden og Vinjefjorden. Det knytter seg sagn 
til begge disse grottene.
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I dette området strekker bergveggen seg utover 
vatnet og danner et tre-fire meter bredt tak. Det lar 
seg gjøre å padle inn under taket og legge seg til der. 
Hvor ellers kan man oppleve noe sånt når en padler 
kajakk, undres vi.

Å padle hele Rovatnet rundt med kajakk er en 
fenomenal flott dagstur med, en distanse på knappe 
tjue kilometer. Forslag til en slik rundtur kan være 
denne: Ved landet ned om Skeiet er det lett å sjøsette, 
og en tidlig start er å anbefale. Etter en times tid med 
tur-padling, kommer en fram til Kovvoholet og 
Hundholet. 

Etter ytterligere en times padling mot Sinnes passer 
det med en pause. Ei flott strand med finkornet sand 
byr seg fram til et strandhogg og en rast. 

Videre fra Sinnes kommer en inn i Leirvassbukta 
som de flotte gårdene i Likroken kranser seg rundt. 
På vei ut av bukta passeres utløpsosen av Eidselva 
hvor ei stille lon strekker seg innover i landskapet. 
Her henger vegetasjonen utover elva og minner om 
regnskog.

Videre padling skjer langs nordsiden av vatnet. 
Hele veien kan en velge og vrake mellom mange 
idylliske sandstrender til å raste på.

Siste delen av turen går langs landet ved Moe og 
Bjørkan. En kan holde stø kurs om en fester blikket 
mot bebyggelsen på Skeiet, som vokser i størrelse 
etter hvert som en nærmer seg utgangspunktet. Etter 
en rundtur på seks-syv timer skraper kajakkene mot 
land, der hvor turen startet.

1. HULE: Etter vel en times 
padling passeres Hundholet, her 
til venstre for kajakken i bildet.

2. PAUSE: Underveis er det 
mange idylliske sandstrender 
som egner seg godt til å raste 
på.

1
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forshagaakademin.se

ÄVENTYRSTURISM      SPORTFISKE      HUNDSPORT      JAKT & VILTVÅRD      

SPENNENDE LINJER PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE I SVERIGE

DITT LIVS ÄVENTYR!ÖPPET
HUS

22 APRIL

BLI MED PÅ ET VILT ÅR PÅ BJERKELY!

Vi har ledig plass på vår nye linje 
JAKT & FISKE

COSPLAY & FOTO
E-SPORT FPS
SPILLUTVIKLING
TEGNESERIE & MANGA
KREATIV LIVSLÆRE

SØK NÅ!
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3 på tur i 10 dager
TEKST OG FOTO: SIGNE WEITEMEYER FIRING

Det er langt å gå fra Sandefjord til Blefjell. Men 
det ble mitt mål i år. Etter korona og stille liv, ville 
jeg gjøre noe nytt. Live og Kari-Ann ble med.
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BLEFJELL

SAN
D

EFJO
RD

Vi er 64, 65 og 66 år 
med saltvann i blodet. 
Holmer og skjær er vårt 
territorium. Men vi har 
egne fjellsko, og er ikke 
redde for innlandet. Finner vi 
en dag ledig går vi på tur! I sekken 
har vi sitteunderlag, ekstra skjerf, ullgenser, 
vanter, caps/pannebånd/lue. 

Og matpakke, frukt og vann. Når det er kaldt 
har vi varm drikke på termos. 

Gode sko er på, vindjakke eller regnjakke ved 
regn og selvsagt mobiltelefon med kart.

Det er flere dager mellom hver gang vi går. Vi 

har god tid og kan ta 
en etappe av gangen. 

Dette er for moro, ikke 
for å slite seg ut. De første 

dagene ble vi hentet da vi 
var i mål. Så kjørte vi to biler, 

en plassert på målstedet. Etter det 
kjørte vi sammen og satset på buss eller taxi 

tilbake til utgangspunktet.

Vi har sett på tv, Kompani Lauritzen, 71 
grader nord, Lars Monsen. Det ser fint ut, 
men slitsomt, særlig 71 grader. Men det gir lyst 
til å gå langtur. Turene vi tidligere har gått er 
oftest i vårt område, vi har fablet om hyttetur, 

HØST: Kaffepause 
ved elva Lågen i 
vakkert høstlys.
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sykkeltur, hengekøyetur. Men det blir med praten. 
Nå er vi derimot i gang. Og med etapper akkurat så 
lange som vi har lyst til blir vi ikke utslitt. 10 km 
er det korteste vi har gått, et par timer med koselige 
pauser. Det lengste er 20 km, ca. 5 timer inkludert 
2-3 pauser.

HER ER ET KORT OG KJAPT REFERAT FRA ALLE 
DAGSTURENE:
Vi startet i mars, fra Sandefjord. Skyet vær, litt 
kaldt, gikk opp til Raet, under E-18, og fortsatte 
i jordekanten på innsiden av veien som er smal 
og svingete. Mellom hardfrosne jorder fulgte vi 
en bekk og gikk raskt forbi en innhegning med 
store, hårete oksedyr. Vi skled og delvis krabbet 
over den isete bekken. Prøvde å holde oss unna 

landeveien. Ved Goksjø ligger 
en aktivitetspark med tauer, 
husker, zipline og bevegelige 
bruer. Etter nistemat prøvde 
vi alt, også zipline. Veien 
videre gikk langs vei, jorder 
og elv og gjennom skog til 
Tørrestadgrenda. Der ble vi hentet. Vi hadde gått 
17.000 skritt, 10 km.

Dag 2 kjørte vi ut i strålende sol. Vi gikk langs 
landeveien, tok en traktorvei inn i skogen. Vakre 
gårder og pene jorder. Gjennom skogen var det isete 
i partier, men vi holdt oss på beina, så vidt. Etter en 
pause bar det inn i skogen igjen langs en skogsvei 
til vi kom til boligområdet ved Kodal skole. Fulgte 

1. NOE SPESIELT: Langs landeveien så 
vi plutselig en oppstilling av Volvo-dører, 
smijerns-ovnsdører og alskens skilter og 
redskaper.

2. VÅRTEGN: På vår vei gjennom landskapene 
ser vi skog, veier og bondegårder. Et sted var 
jordet vårpløyet med så rette furer at det var 
en fryd.

3. VEIVALG: Vi går heller over åker og eng enn 
langs landevei.

4. GRØNT: Våren vokser frem på jordene der 
vi vandrer.

1

2
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blå løype langs Kodal folkesti. Etter Kodal kirke 
gikk vi langs et bekkefar som ga oss en snarvei uten 
biltrafikk. Men så måtte vi ut på asfaltvei igjen. Så 
gikk det oppover, vi gikk på utsiden av autovernet. 
Tømmerbilene vinket og bussen hilste. Vi gikk mot 
Vidaråsen, og der ble vi hentet. 19.000 skritt, 12 
km.

Dag 3 kjørte vi to biler, plasserte en ved Høyjord 
stavkirke og kjørte til Vidaråsen for turstart. 

Det var sol, men det blåste fra nord og ganske 
kaldt. Veien gikk gjennom skog og langs åkrer. Et 
sted skrådde vi over et jorde og kom inn på en litt 
smalere vei. Lenger fremme var det skiltet mot en 
rasteplass og vi skrådde over, hoppet over en bekk, 
klatret opp en bratt skrent ved Dalsroa. Ved et vann 
med benker og grillplass rastet vi. Ble ikke sittende 
lenge, det blåste. Ruslet videre og var slitne da vi 
etter 13 km kom frem til stavkirken der bilen sto.  

Dag 4 fikk vi parkere på Damtjern hundehotell. Vi 
gikk fra stavkirken. Sol og vind, vi var godt kledt 
og gikk nordover langs veien. Nisten ble spist i en 
eng ved et sandtak. Over hogstfelt med myk, tørr 
skogbunn, lysegrønn mose og blåbærkart. Live 
ramlet to ganger (da kneet ikke bøyer seg så godt), 
men det var myke, kontrollerte fall. Elven hadde 
ikke mye vann, vi balanserte over på steiner. Gikk 
skogsvei videre. På Damtjern sto bilen. 12,5 km.

Dag 5 med start på Damtjern, vandret hovedveien 
oppover. Det var tungt skydekke, var meldt litt 

regn. Vi trodde ikke noe på det. Studerte kartet 
for å finne skogsvei, sti, eller åpent belte langs bekk 
eller elv. Men skogen var tett og bekken gjemt i 
krattskog. Ved en gårdsvei traff vi en kar. «Er dere 
gærne, skal dere gå til Hvittingfoss?» Han nevnte en 
mindre vei lenger oppi bakken. Den hadde vi sett 
på kartet. Der gikk vi. 

Det begynte å småregne. Vi trodde ikke noe 
på det. Kari Ann og jeg tok på regntøy og hette 
men Live trodde ikke noe på det regnet. Vi gikk i 
vårvakker natur, alt var lysegrønt og glitrende, det 
silregnet og Live tok på regnjakke. Over en bro og 
vi var i Hvittingfoss. 15.600 skritt, 12 km.

«NÅR SOMMEREN KOMMER BLIR VI ENDA 
MER OPPTATT ENN VANLIG. DET SKAL JO 
FERIERES, OG NÅ ER DET SALTVANN OG 
BÅTLIV SOM GJELDER. DET BLIR PAUSE FRA 
GÅ-PROSJEKTET. NESTE TUR OG DAG 6 
AVTALES TIL HØSTEN.»
Dag 6 var vi to (Kari Ann jobber). Gikk fra 
Hvittingfoss, over brua over Numedalslågen og 
fulgte Vestsideveien. Skyet, litt kjølig, meldt litt 
regn utover dagen. Vi måtte følge veien da stiene 
bare går på tvers opp til fjellet. Men det var lite 
trafikk, møtende biler vinket til oss. Lågen slynger 
seg mellom jorder, gårder og småskog og på begge 
sider klatrer fjellene opp fra dalen. Vakkert. Tok 
buss til Hvittingfoss. 13.000 skritt, 12,5 km.
Dag 7 ble Live syk, måtte være hjemme. Vi andre 
startet på Passebekk. Stille vær, sol og blå himmel. 

3 4
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FRILUFT  FOTTUR

Trærne er røde og gule, åkrene gule og brungrønne. 
Vi gikk Vestsideveien langs Lågen. Ved Efteløt kirke 
krysset vi elven. Broen ble voktet av veivesenet og 
halve veibanen stengt. Vi måtte klemme oss opp 
mot rekkverket for hver bil som passerte. På østsiden 
fulgte vi fylkesveien og Lågen nordover. I matpausen 
satt vi ved elvebredden. Trærne over oss slapp små, 
gule blader som snø. Blå himmel, blått stille rennende 
vann, idyllisk vakkert.  

Lenger opp krysset vi riksveien og fant en 
smal gårdsvei. Videre langs en grøftebekk, over 
et halmstubbet jorde kom vi rett på Kongsberg 
golfbane. Vi mistet bussen men fikk haik tilbake til 
bilen. 27.000 skritt, 20 km.

Dag 8 startet på golfbanen. Live fikk ansvaret for 
bussen tilbake. Jeg kan ikke stoles på når det gjelder 
busser. Vi gikk langs banen, dugg og litt rim i gresset, 
solen strevde for å trenge gjennom tåke og dis. Over 
Lågen svevde hvite tåkeskyer. Vi fulgte grusveien forbi 
et falleferdig gårdsbruk, med maskiner og høyballer 
spredt. Søppel og rot. Grusveien endte i boligstrøk på 
Skollenborg. Videre i en eventyrskog med guloransje 
blader, alt speilet seg i en blå stille elv, med en lyseblå 
høy himmel og sol. Helt nede ved elven en benk der 
vi kunne nyte høstfargene og kaffepausen. Og da 

vi så Kongsbergfossen hadde tre stolte og fornøyde 
nådd målet. Og så bil hjem. Tre menisk-knær var 
slitne etter turen. 19.000 skritt, 15 km. 

Dag 9: I jevnt regnvær ble vi kjørt til Kongsberg 
og vandret på gangbroen over Lågen. Der begynte 
bakkene opp mot fjellene. Mange bakker. Lives kne 
likte det dårlig, hadde kneppelyder. Siste bakken var 
laaang. Kneet holdt. Det regnet, men vi var godt 
kledd i regntøy og fjellstøvler. Funkelia er bunnen av 
slalåmbakkene i Kongsberg. På kjerreveien videre lå 
gruvene på rekke og rad. Dype hull med høye gjerder 
rundt, info-plakater og steinmurrester. Lunsjmat i 
småregn på en fin benk. Mose, lyng, trær og skog 
var irrgrønn i regnet, bekkene flommet over av vann, 
og regnet silte. Gjennom skogen til Jondalsveien. 
Fylkesveien hadde ikke mye trafikk men vi klatret 
over autovernet og ned i grøften når store trailere 
dundret forbi. Vi gikk småveier bak Jondalen skole, 
kirken og steinhvelvbru over Jondalselva. Ved veien 
lå en vakker rasteplass med elva tett på. Skyssen vår 
kom forbi, tok med seg Live og hennes vonde kne. 
Kari-Ann og jeg hastet videre i veigrøften den siste 
kilometeren. Vi ble kjørt hjem med ganske slitne 
bein. 25.000 skritt, 19 km. 126 km så langt, 173.600 
skritt.

1
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FOTTUR  FRILUFT

Dag 10 med minus 1 grad, regn og sludd. Vi startet 
på aller siste etappe opp bakkene til Blefjell. Noen 
bratte bakker opp Storliveien. Det gikk saktere og 
saktere, vi tok av og til en pust i bakken og håpet på 
vannrett vei, men det gikk oppover. Et sted måtte 
vi følge en skiløype. Tungt å vasse i snøen, vi sank 
nedi. Det snødde tett og var dårlig sikt, vi sjekket 
kartet på telefonen jevnlig med kalde fingre. Tenkte 
vi skulle være fremme ca. kl. 16.00. 

Vi byttet på å tråkke spor i snøen og etter en halv 
time fant vi en tråkket sti. Den endte i en bom med 
veien brøytet fra nordsiden. Flat vei, hurra! Bak en 
bu ved veien fant vi truger og skistaver lagt igjen 
til oss. Trugetur opp til hytta fra veien. Fremme kl. 
16.03!

22.411 skritt, 15 km. Hot`n sweet, fyr på peisen, 
middag, rødvin og så sove. 

«MÅLET OM Å GÅ FRA SANDEFJORD TIL 
BLEFJELL DETTE ÅRET ER NÅDD. VI STARTET 
I MARS, PAUSET I JULI OG AUGUST, MED 
SISTE TUR I SNØDREV I NOVEMBER. 

10 FANTASTISKE TURER. TURENE HAR GITT 
NATUROPPLEVELSER, OVERRASKELSER, 
MØTER MED HYGGELIGE FOLK, SLITNE KNÆR 
OG GOD MOSJON. VI HAR VÆRT UTE PÅ 
EVENTYR. DET FRISTER ABSOLUTT Å GÅ PÅ 
LANGTUR IGJEN! 

TAKK FOR TUREN DAMER!»

1. 3 PÅ TUR: Ut på tur, aldri sur!

2. LANDEVEI: Høstjorder og tåke over elven.

3. VINTERLIG: På siste etappe i november 
møtte vi snøen.

2

3
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FRILUFT  VÅR-TOPPTUR

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Vi kjørte bil fra Ålesund og gjennom de undersjøiske 
tunnelene. Målet var å starte toppturen fra Alnes fyr, som 
ligger nordvest på Godøya i Møre og Romsdal.

Den høyeste toppen på Godøya er Storhornet (497 
moh.). Vi ville opp dit. Det var varierende vær denne 
maidagen; fra blå himmel og sol, til litt duskregn og 
med tåkebyger som kom og gikk. 

Etter at vi kom opp den første ryggen møtte vi på 
det store Alnesvatnet. Vatnet er Giske kommunes 
drikkevannskilde. Her er det merket sti både på 
nordsiden og sørsiden av vatnet. Vi valgte å gå videre 
på sørsiden siden stien gikk idyllisk langs vannkanten. 

Den siste biten opp fra Alnesvatnet og til 

Storhornet var bratt, men det gikk helt greit å følge 
den markante stien. 

Vi fortsatte over toppen og gikk videre ned på 
nordsiden av Alnesvatnet. Dermed fikk vi en liten 
rundtur.

Dette er en fin fjelltur som gir flott utsikt langt 
utover på havet og innover mot Sunnmørsalpene. 
Spektakulær utsikt i et 360° panorama. Turen tar 
normalt fire til fem timer.

EN TOPP FJELLTUR

1
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VÅR-TOPPTUR  FRILUFT

1. MOT TOPPEN: Vi fikk noen 
glimt av den karakteristiske, 
spisse toppen av Storhornet 
mellom tåkebygene.

2. ÅLESUND: Når du først 
er på disse kanter av landet, 
kan en spasertur langs 
havnebassenget anbefales. 
Ålesund er en flott by.

3. VESTOVER: Utsikten var fin 
i det klare været. Her vestover 
med Alnes fyr ytterst.

2

3
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FRILUFT  VÅR-TOPPTUR

GODØYA
Godøya er en øy i Giske kommune, 
Møre og Romsdal, ut mot havet 
vest for Ålesund. Øya har 1.151 
innbyggere (2019) og et areal på 
10,9 km2. Lengst nord på øya ligger 
Alnes fyr. Godøya er berglendt 
med høyeste punkt 497 moh. 
(Storhornet) midt på øya. Vest for 
Storhornet ligger Alnesvatnet (255 
moh.). Øya er oppdyrket langs 
strendene. 

ØSTOVER: Fra toppen av Storhornet 
ser man Ålesund by i øst.
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Les mer på vår 
hjemmeside!

”Det gjør noe med deg når du 
kommer til en ny plass, med mange 
nye folk, og føler at du blir sett og 
akseptert som akkurat den du er.”

- MARTHE, 
TIDLIGERE ELEV
PÅ #ALTAFHS

ANNONSER
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

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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FOTOGALLERIET  FRILUFT

ORRFUGLLEIK
– et av vårens vakreste eventyr
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Hva er mer stemningsfullt enn å ligge i myra under 
stjernehimmelen og høre de første «Tsju-huu» i 
nattemørket. De første fuglene er på plass allerede 
kvelden før, og de første gir seg til kjenne lenge før 
soloppgang.
Når det første morgenlyset kommer, sitter de første 
fuglene klar og speider ut over myra. Det er intens 
kakling i skogen før de første slosskjempene kaster 
seg ned på myra for å få den beste spillplassen. 
Kanskje den mest stemningsfulle delen av leiken. 
Hver fugl ser ut til å ha sin plass på myra, men ganske 
raskt starter kampen om den beste plassen. Det ser ut 
til at litt fast mosemyr er å foretrekke, for å trekke til 
seg den beste høna...
Når hønsene ankommer starter frieriet. De som tror 
de har draget, begynner å sirkulere rundt høna. Ofte 
må frieren skuffet se at høna trekker videre uten å få 
ført genene videre.

TIPS:
 ■ Spør lokalkjente eller bruk en tidlig morgen 
på rekognosering i et område du tror kan ha 
spillaktivitet. Orrfuglen har gjerne spillplass 
på høytliggende myrområder omgitt av eldre 
furuskog.
 ■ Ta turer på forhånd og se etter spor (ekskrementer 
under store furuer, fjær på myra). Finner du først 
en spillplass kan du være sikker på at orrfuglen 
dukker opp igjen.
 ■ Orrfuglene kommer gjerne inn mot spillmyra 
på kvelden før sola går ned. Forsøk derfor ikke å 
snike deg innpå fugler på morgenen. Etabler skjul 
dagen før (ettermiddag) og kom til ro tidlig (ikke 
brenn bål og ha aktiviteter ved skjulet).
 ■ Bruke kamuflasjenett, telt, lavvo eller presenning. 
Sørg for at du har mulighet til å se orrfuglen uten 
at den ser deg.
 ■ Kle deg godt og ligg på et godt underlag i en god 
sovepose. Vårnatten er gjerne kald.
 ■ Fuglene starter gjerne forspillet i grålysninga. Vær 
forberedt på aktivitet et par timer førsoloppgang.
 ■ Ha respekt for fuglene og vær lydløs til fuglene 
har dratt.

Litt lek med det lavt motlys kan 
gi flotte og morsomme bilder.
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FRILUFT  FOTOGALLERIET

Å finne en god leik handler om å gjøre litt Research på forhånd. En runde på antatt gode plasser på utkikk etter rester av fjær 
og ekskrementer gjør at sjansen til å finne en god spot er langt større. Om du da ikke er heldig og kjenner noen som vil avsløre 
«hemligheten» og forteller deg hvor du bør være for å få oppleve vårens vakreste eventyr. Slike turer på jakt etter nye plasser, er etter 
min mening noe av det beste med naturfoto. Godt kamuflert kan det bli spennende og flotte øyeblikk med skogens faste innbyggere.
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FOTOGALLERIET  FRILUFT

Det er tøft å være hannfugl på leiken. Nebb og klør blir brukt flittig, og det 
går hardt for seg når en rival skal jages og hønene skal imponeres.
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FRILUFT  FOTOGALLERIET

Orrhanen er utrolig vakker nå den spiller opp 
fjærprakten for å imponere damene.
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FOTOGALLERIET  FRILUFT

Ikke lett å være høne, når gutta er så innpåslitne... Litt mer anonym i 
fjærdrakten, men når en får se orrhøna på nært hold, er den utrolig flott.
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TEKST OG FOTO: VIGMOSTAD & BJØRKE

Herlige steder, sterke opplevelser, slående 
skjønnhet, nydelige måltider og unike 
overnattinger nord for Polarsirkelen. Bli med 
bestselgende forfatter og reiselivsekspert 
Torild Moland på eventyr og la deg forhekse 
av fantastiske Nord-Norge!

Nord-Norge strekker seg fra vakre Helgeland 
i sør til Nordkapp i nord, men også mot øst 
og vest, til fjells og ut i storhavet. Landsdelen 
er et eldorado for naturentusiaster med 
sine hvite strender, dype fjorder og bratte 
øyer. Men også endeløse vidder, fargerike 
lokalsamfunn, og luksuriøs overnatting. 
Sjømaten er i verdensklasse, og her kan du 
trekke opp drømmefangsten selv. 

Forfatter og redaktør Torild Moland har 
sammen med Runar Larsen og Mari 
Bareksten i magasinet Vagabond Reiselyst 
i mange år reist land og strand rundt på jakt 
etter gode historier og bortgjemte perler, 
spennende opplevelser og gode smaker. I 
denne inspirerende boka – full av slående 
vakre bilder – har de samlet sine favoritter 
fra Nord-Norge. 

Fra forordet: «Det er fjord og fjell i stereo, 
midnattssolas glødende lampe, nordlysets 
fargerike himmeldans. Ruvende tinder og 
buldrende elver, historiske fiskevær og 
moderne arkitektur. Reinsdyr på vidda, 
gatekunst på naustene.» 

Summen av Nordland, Troms og Finnmark er 
enkel: Rått og uslepen, autentisk og vakker.

Torild Moland (født 1969) er journalist, 
forfatter og kjent som God Morgen Norges 
reiselivsekspert. Moland er fra og bor i Oslo. 

Boka koster kr 399,- og ble lansert 13. mars.

FORHEKSET AV 
NORD-NORGE!
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Nå som det har blitt en mildere og lysere årstid øker også lysten for å kokkelere litt 
på bålet. Her er tre av mine favoritter for bålkos: 

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

BÅLKOS
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GO’BITEN  PENSUM

Sett kjelen på glørne på bålet, eller primus på svak varme. Smelt smør og sukker sammen, 
tilsett deretter popcorn. Når det begynner å poppe så rist ofte på kjelen, til det er ferdig poppet. 

Strø over salt om du foretrekker det. 

Kos dere på tur!

Etter at min mann introduserte meg for karamellisert popcorn, så går jeg ikke tilbake til vanlig. Vi 
kan si dette er lett-karamellisert, slik at det fremdeles smaker popcorn. Jeg har en liten og lett pop-

cornkjele, som gjør det mye lettere å poppe popcorn. Den fungerer like bra på primus som på 
bål. Oppskriften er til en full kjele, som jeg fint kan spise alene, men også dele med 2-3 andre. 

 ■ 2 ss smør
 ■ 2 ss sukker
 ■ 1 dl upoppet popcorn 
 ■ klype havsalt

Pisk egg og sukker godt sammen, deretter rører du 
inn melk og vann. Bland sammen alt det tørre og 
pisk det inn i væsken til du får en klumpfri røre. 
Smelt så smøret og rør det inn i blandingen. Hell 
røra på flaska og du er klar for tur. Husk å ta med 
smør til steking. 
Vaffel smaker kjempegodt som de er, men kan 
også toppes med syltetøy, rømme, krem eller 
sjokoladepålegg. 

Pisk først eggene lett før du tilsetter 
melk, smeltet smør og pisker deretter 
inn resten av ingrediensene. Hell på 
kartong eller flaske. Husk å ta med litt 
smør til steking. 

Sjokoladepannekaker trenger ikke bare å være til dessert, jeg synes det passer like bra til en god 
frokost. Og ekstra godt blir det med både stekt bacon og blåbærsyltetøy. Til frokost liker jeg 
pannekaker med mer fiber, men er det til dessert så bytt gjerne ut det grove melet med fint. 

Vaffel smaker alltid godt og det er umulig å bli lei. Jeg har et vaffeljern som steker veldig gode 
vafler, det er ganske tungt, men fungerer utmerket på bål. Viktigheten med dette jernet er å få 
det så varmt at smøret freser godt når du smører jernet. Og ja, jeg bruker masse smør. Husk 
å snu jernet når du steker, slik at vaflene blir stekt på begge sider. Den første vaffelen blir 
aldri bra, men deretter kom de som perler på en snor. Jeg lager røra hjemme og heller på en 
tom melkekartong eller flaske. 

TIL CA. 10 PANNEKAKER:
 ■ 2 dl hvetemel
 ■ 1 dl sammalt hvetemel
 ■ 1 dl havregryn
 ■ en klype salt
 ■ 4 egg
 ■ 6 dl melk
 ■ 2 ss kakaopulver
 ■ 2 ss smør

TIL CA. 10 VAFLER:
 ■ 2 egg
 ■ 1 dl sukker 
 ■ 3 dl melk
 ■ 1 dl vann
 ■ 350 gram hvetemel
 ■ 1 ts bakepulver
 ■ 125 gram smeltet smør

SJOKOLADEPANNEKAKER

KARAMELLISERT POPCORN

VAFFEL
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PENSUM  FOSSEKALLEN
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FOSSEKALLEN  PENSUM

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

At fossekallen har tittelen «Norges nasjonalfugl», det er det 
det norske folk som har bestemt. Etter en lytteravstemning 
på NRK radio 4. mai i 1963 var det fossekallen som gikk av 
med seieren. Så i år har den vakre fuglen 60-årsjubileum.

I avstemningen på NRK ble lytterne bedt om å sende 
inn begrunnede forslag på fugler som de mente 
kunne få benevnelsen nasjonalfugl. Det kom inn til 
sammen 4.819 brev/stemmer på i alt 58 forskjellige 
arter. Av disse fikk fossekallen flest stemmer med 
1.182. Fiskemåke, storfugl, orrfugl, kjøttmeis, 
havørn, fjellrype, linerle, gråspurv, kongeørn og 
dompap fulgte på de neste plassene.

DERFOR VALGTE DE EN NASJONALFUGL
Ifølge Birdlife Norge (tidligere Norsk ornitologisk 
forening) tok ornitologene initiativet til valg 
av nasjonalfugl med bakgrunn i forslag fra Det 
internasjonale råd for fuglefredning (CIPO eller 
ICBP), som på sin verdenskonferanse i Tokyo i 
1960 bestemte at hvert medlemsland skulle velge 
sin nasjonalfugl. På dette tidspunkt hadde USA så 
tidlig som i 1782 valgt hvithodehavørn som sitt 
nasjonalsymbol og nasjonalfugl, og Burma (dagens 
Myanmar) valgte i 1940 smaragdpåfugl etterfulgt 
av Japan med grønnfasan i 1947. Det første land 
som fulgte appellen fra CIPO-kongressen i 1960 var 
Danmark, som i juli samme år valgte sanglerke som 
sin nasjonalfugl.

EN AV NORGES MEST FOTOGRAFERTE
I tillegg til å være Norges nasjonalfugl, må fossekallen 
også være en av de artene som er mest fotografert. 
Det er ikke rent få timer de ivrigste fuglefotografene 
tilbringer på vinterstid. I kulde, frost og vind kan 
enkelte sitte med beina nedi vann og kamera på 
stativ, i spent venting på at Norges nasjonalfugl skal 

sette seg på den utvalgte steinen, med den brusende 
fossen rundt som de beste kulisser. Iskalde tær og 
fingre med «neglespretten» skremmer ikke, dersom 
de kan få et bilde som kan gå av med seieren i en 
fotokonkurranse. Det ypperste er ha kamerafokus 
i høyde med vannflaten og å få et blinkskudd av 
fossekallen i flukt idet den letter fra steinen og flyr 
opp så vanndråpene spruter. Enkleste av de ivrigste 
har fått smertelig erfare at det er altfor fort gjort at 
kamera med kostbart teleobjektiv glir og ramler uti 
fossen og havner under vann.

ØSTLANDET YPPERSTE FOSSEKALL-STED
Kjøper du boka «Guide til Norges fugleliv» av Bjørn 
Olav Tveit om hvor, når og hvordan du finner alle 
landets fugler, kan du lese at det er naturperlen 
Vikerfossen ved Øya i Vikersund som er et ettertraktet 
fotosted. Der renner Tyrifjorden ut for så å fortsette 
ned i Bergsjø og videre ned Drammensvassdraget. 
Ved fossen er det bankers å se flere representanter av 
Norges nasjonalfugl. Drar man dit, blir man nesten 
garantert ikke sittende alene med kamera. Om 
man kommer grytidlig eller like før solnedgang, er 
«menigheten» (oversatt: fuglekikkernes ivrigste) på 
plass med kamera, krakk og noe varmt på termos. 
Flere reiser gjerne langveis fra for å fotografere 
fossekall akkurat der.

Oppdagelsen av at dette er et flott sted å se 
fossekall, er ikke et nytt påfunn. Langs kulturstien 
inn til fotostedet kan man se en oppslagstavle med 
kopi av kunstner Anders Kongsrud (1866–1938) sitt 
oljemaleri med motiv av fossekallen i Vikerfossen.
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PENSUM  FOSSEKALLEN

FAKTA:
Fossekallen blir omkring 17–20 cm 
lang. Hannen blir gjerne noe større 
enn hunnen og veier cirka 53–76 g, 
mens hunnen veier cirka 46–72 g 
(nominatformen).

Fossekallens tyngde skyldes massive 
knokler, som hjelper den å dykke. 
Derimot er den en klønete flyger.

Fjærdrakten er brunsvart, med et 
markert hvitt felt på hals og bryst.

Arten regnes stort sett som standfugl, 
men noen individer drar fra nordlige 
områder og overvintrer lenger sør. I 
Norge betyr dette at mange overvintrer 
i Danmark, Sør-Sverige, Sør-Finland 
og Baltikum. Fugler som lever i større 
høyder trekker også gjerne ned i 
lavlandet om vinteren.

I Atlasfjellene i Afrika trives arten helst 
i høyder omkring 900–2.600 moh. I 
Afghanistan i høyder omkring 2.000–
3.500 moh. Og i Himalaya i høyder på 
omkring 3.000–5.500 moh.

Den lever i hovedsak av vanninsekter, 
larver, krepsdyr, småfisk og snegler 
som den jakter i vannmassene og 
langs bunnen.

Arten hekker i steinete klipper eller på 
kunstig oppførte konstruksjoner, som 
broer og lignende. Redet legges alltid 
nær rennende vann; på en fjellhylle, 
under broer og på lignende steder. I 
februar–juni (mai–juni i Skandinavia) 
legger hunnen 4–5 (3–6, sjelden 7) 
hvite egg, som hun ruger ut alene i 
15–18 dager. Ungene mates av begge 
foreldrene, og er flyvedyktige etter 20–
27 dager, litt avhengig av utbredelsen.
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FOSSEKALLEN  PENSUM

FOSSEKRAFT DEN VERSTE TRUSSEL
Leser man Norges historie, forstår man at vannkraft 
har vært et viktig element i oppbyggingen av vårt 
velstandssamfunn. Og med dagens energibehov 
har denne grønne og fornybare energien blitt enda 
viktigere. Det er et paradoks at det rennende vann 
som er fossekallens livsgrunnlag, Slik situasjonen er 
i dag er det nettopp vannkraften som er fossekallens 
største trussel. Det finnes planer for utbygging av et 
stort antall småkraftverk, og det har vist seg at fosser 
og elvefall som er aktuelle for denne type utbygging 
også er gode hekkeplasser for fossekallen. Ved 
kanalisering av bekker og små elver og tørrlegging av 
fosser i forbindelse med utbygging av småkraftverk, 
vil i de fleste tilfeller fossekallens hekkeplass bli 
kraftig forringet eller ubrukelig.

MANGE KLAGESAKER
Utbygging av småkraftverk er svært vanskelig å få 
gjort noe med ettersom hvert enkelt prosjekt kun 
berører eller ødelegger et fåtall fossekallbiotoper. 
Klagesakene får dermed liten tyngde. Men 
sumvirkningen er meget store, ettersom Norges 
Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått 
potensial for utbygging av småkraftverk i Norge til 
ca. 2 500 anlegg. NOF har tidligere diskutert dette 
problemet med NVE, og har i tillegg tilskrevet 
Olje- og Energidepartementet i håp om å få laget 
en samlet plan for denne type utbygginger, da helst 
knyttet til hvert enkelt nedslagsfelt og vassdrag. 
60-årsmarkeringen for fossekall som nasjonalfugl 
aktualiserer på nytt denne problemstillingen.

SYNGER VAKKERT PÅ VINTEREN
På latin heter den Cinclus cinclus. Det er uklart hva 
det vitenskapelige artsnavnet egentlig betyr, men det 
assosieres med det greske ordet kinklos (κιγκλος) 
og har vært benyttet til å beskrive et utvalg av små 
trostelignende vadefugler opp gjennom historien. 
Bechstein (1804) kaller cinclus en «steinvelger», 
altså en fugl som velger seg steiner å sitte på. Både 
Aristoteles, Aristofanes, Aelianus og flere beskriver en 
liten stjertvaggende fugl med tilhold i vannkanten, 
uten at den lar seg identifisere nærmere.

Fossekall (Cinclus cinclus) er en art i 
fossekallfamilien (Cinclidae), som ellers inkluderer 
fem arter i slekten fossekaller (Cinclus). Arten 
overlever i kraft av tretten underarter, hvorav én regnes 
som utdødd i 1945. Nominatformen er relativt tallrik 
i Norge og hekker i Skandinavia. Det offisielle norske 
artsnavnet er fossekall er en benevnelse som sto første 
gang på trykk i 1715.

Den svarer til navnet sitt. Den er som regel mer 
under enn over vann. Arten har dessuten under en 
rekke lokale navn. Blant disse er elveprest, fosseskadde 
(Telemark), elvekall (Vestlandet og Nord-Norge), 
straumstare og kvernkall (noen steder i Sør-Norge) 
og i Setesdal kalles den tvåtekone (vaskekone), og 
på Voss straumhest. Andre kjente navn på arten er 
elvekonge, tussefugl og vannstær.

Det er ikke mange fugler som synger så vakkert 
om vinteren som fossekallene, som på denne måten 
holder kontakt med hverandre i bruset fra fossen. 
Om man vil fotografere fossekallen, kan man gå 
etter sangen og få en malerisk naturopplevelse med 
soloppgang og frostrøyk på en iskald norsk vinterdag.
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Tegninger: SVERRE BJØRSTAD GRAFF
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Aclima WoolNet® er den originale ullnetting som er laget for aktiviteter med høy intensitet, der fukttransport, vekt og
pusteegenskaper er aller viktigst. Visste du at luft isolerer? Nettingen skaper små luftlommer som gir god isolering 
uten at man føler seg klam og overopphetet. Naturens eget supermateriale strikket i netting holder deg varm, tørr
og komfortabel.

Wool Specialist Since 1939
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Var setrene starten 
på dagens hytteliv?

TEKST OG FOTO: JON MELVIN MØLNÅS

Kontrasten er stor mellom dagens 
hytteliv og de fasiliteter seterfolket 

hadde å tilby til de første 
fjelltravere.

Vi, nordmenn, har brukt skog, fjell og utmarka i 
uminnelige tider, men da utelukkende til matauke, 
eller som ferdselsårer. Det var ytterst få som frydet 
seg over vår flotte natur. Ja, det var til og med 
embetsfolk som skrev at de hadde hatt «reddsomme» 
opplevelser når de måtte ta seg over våre høyeste 
fjelloverganger. Seterfolket, hadde mer enn nok 
med sitt daglige gjøremål. Så foruten gjetergutten, 
som i en kort fristund frydet seg ved fiskebekken, 
med en rognkjepp han hadde smidd seg mens han 
gjette dyra, var det nok svært få som tok seg tid til 
å glede seg over naturen. Seterromantikken er vel 
noe vi moderne mennesker har funnet opp. Den var 
nok heller fraværende, selv om de gamle setertausene 
gledet seg til setersesongen.

PENSUM  HYTTELIV

1
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Så på 1800-tallet kom så utlendingene, sammen med 
kunstnere og diktere. Disse «oppdaget» så vår flotte 
natur, og tok inn på setrene, hvor de fikk uvanlig godt 
stell og samtidig hadde både tid og anledning til å 
glede seg over utsikt mot topper og tinder. Ja vi vet at 
mange spreke utlendinger blir hedret som førstemann 
til å ha erobret mange av våre høyeste topper. Hvor 
blir så de lokalkjente av som var veivisere for disse 
aller første?

Utviklingen fortsatte der mange seter-eiere så en 
liten attåtnæring i å leie ut losji til turistene. Mange 
av disse har så utviklet seg til å bli store turisthytter og 
hoteller. Den Norske Turistforening som ble etablert 
i 1868, og fikk sin egen hytte samme året, har også 
vært med å prege turisttrafikken utenfor allfarvei. I 
1872 kom Memurubu og Gjendebu ved Gjende 
i Jotunheimen, og da kom fjellturismen skikkelig i 
gang. Så kom de enkle hyttene familiefolk bygde seg. 
Dette var i forhold til dagens hyttestandard enkle 
saker. Vann måtte bæres fra bekken, hytta var vedfyrt, 
og når behovet meldte seg så måtte de også besøke 
utedoet. Men her trivdes folk. Det hørte liksom med 
til hyttelivet at man skulle bruke litt krefter for å 
komme dit. Og man skulle ha helt andre forhold, og 
ikke minst omgivelser, når man var på hytta. I dag 
ligger mange av disse første hyttene til forfall, mens 
andre blir omsorgsfullt holdt ved like, som et minne 
fra hyttelivets barndom. 

1. GAMMELSETER: 
Risvolvollen, som ligger i 
Forbygda i Trøndelag, er 
en god representant for alle 
de flott beliggende setrene 
som i dag er på vei tilbake til 
naturen. 

2. VINTERSTEMNING: Etter 
at setringen tok slutt fungerte 
Buvollen i Forbygda som 
husvære under skogsdrift. 
Selve hytta forfalt mens 
stallen der hestene huserte 
ble restaurert og er i dag et 
meget populært turmål. 

HYTTELIV  PENSUM

2
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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!

FRILUFTSLIV.NO

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 31 utgaver.
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TEKST: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

BLI INSPIRERT – 
GOD TUR!      
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ANNONSER

www.pulsar-nv.no @pulsar.vision.norway@PulsarVisionNorwayPulsarVision
Importør i Norge: Teno Astro AS
Finn din nærmeste forhandler på tenoastro.no

TERMISK
TEKNOLOGI

TERMISK
TEKNOLOGI

Pulsar egenskaper
• Hurtigstart, bilde innen 3-4 sekunder
• WiFi og video på alle enheter

• Temperaturtoleranse -25 til +40/50
• Utskiftbare ladbare batterier

• Vanntett IPX7
• Norsk meny på alle enheter

Termiske kikkerter fra Pulsar

HELION 2
• Rekkevidde 1800m

• Video 16GB

• WiFi for streaming

• 1024x768px AMOLED HD display

• Sensor oppløsning 640x480px @ 17µm

• Sensor sensitivitet NETD <25mK

Termisk monokulær kikkert

XP50
PRO

33.300,-
Veiledende pris

XG35 LRF
AXION 2 XG35
• Rekkevidde 1750m

• Video 16GB

• WiFi for streaming

• 1024x768px AMOLED display

• Sensor oppløsning 640x480px @ 12µm

• Sensor sensitivitet NETD <40mK

• Rekkevidde avstandsmåler 1000m (LRF mod)

Termisk monokulær kikkert

29.500,-
Veiledende pris

XG35
Også tilgjengelig:

AXION 2 XQ35
Veil. pris 19.500,-

AXION XM30F
Veil. pris 14.000,-

AXION 2 LRF XQ35
Veil. pris 23.000,-

42.000,-
Veiledende pris

Kommer snart!

MERGER 
LRF XL50 KVALITET

HD
Nyhet

52.000,-
Veiledende pris

Besøk oss på stand 

C02-21

MERGER LRF XP50
• Rekkevidde 1800m

• Video 16GB

• WiFi for streaming

• 1024x768px AMOLED HD display

• Sensor oppløsning 640x480px @ 17µm

• Sensor sensitivitet NETD <25mK

• Rekkevidde avstandsmåler 1000m

Termisk binokular kikkert

Merger LRF XP50
Terningkast 6 i Jeger nr. 1 2023

Helion 2 XP50 Pro
Terningkast 6 i Jeger nr. 6 2022

Sprekker i huden mellom tærne?
 - bruk tå-ringer av ren bomull mot fotsopp

 - ingen biokjemikalier, ingen bivirkninger

 - skaper et miljø der fotsopp ikke trives

 - hudmassasje og lufting understøtter naturlig heling

 - 1 pakke med 50 ringer koster 100 kr + porto

 - Porto for 1 pk er 15 kr og for 2 eller flere pk 25 kr

 - prisen tilbakebetales hvis de ikke virker

Bestill: SMS til (+47) 9012 6247 
eller VIPPS 29158 K-ring

Internett: www.kringfot.com
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FRA 
LITTERATUREN

Påskenatt var Kari og jeg 
kommet langt vest og litt 
sønnenfor Flakevannet under 
Hallingakarvet. Her fikk datteren 
min på 14 år sin virkelige snedåp.

Vi hadde tidlig om morgenen startet 
fra Jungsdalens utmerkede turisthytte, tatt 
et par timers lunsjhvil på Ragsteinsdalens 
hyggelige og folksomme fjellstue, og var 
ved 18-tiden nådd opp til Kirkedøren. 
Hele ettermiddagen hadde det snødd jevnt 
og tungt og brøyting hadde det vært, men 
vinden var moderat og delvis bakfra. Nå 
ble det plutselig motvind som tvang oss 
til å bli stående lange stunder med ryggen 
mot været. Kirkedøren ble derfor en både 
hard og seig «nøtt», og da vi endelig nådde 
høyden på Kirkedørsbreen var nattemørket 
allerede i anmarsj.

Veien var merket, og til og med veldig 
godt merket, men snøfallet hadde på 
mange plasser begravd kvistene. Vi måttet 
peile og søke oss fram, men dette gikk bra 
til vi godt og vel hadde lagt Flakevannet 
bak oss. Imidlertid begynte kvistingen 
mer og mer å ta oss nordover, og dertil 
oppover i sterk stigning. Det var klart at vi 
var kommet på feilspor. Vi hadde kommet 
inn på merkingen til Geitryggen og St. Pål. 
Uten betenkning snudde vi og gikk tilbake.

Snøværet og stormen var nå helt 
faretruende, og det ble ugjørlig å følge 
kvistene. Vi stampet litt i snømassene, 
og der støtte skien mot en kvist. Den var 
ikke bare begravd, men dypt begravd i en 
nydannet skavl. Var det like ille med de 
øvrige kvistene, kunne vi like godt grave 
oss ned med det samme. Slik som det nå 
snødde og drev, var det ugjørlig i svarte 
nattemørket å gå bare etter kompasset. 

PÅSKENATT 
I SNØHULE Snøen pisket inn i øynene og tvang dem 

igjen. Vi fant ikke en eneste kvist mer, men 
derimot en kjempestor stein omgitt av ei 
djup grop.

– Hva mener du, spurte jeg Kari.
– La oss like godt krype i hi med det 

samme, svarte hun.
Jeg hadde så ofte fortalt henne at om man 

skulle grave seg ned, så burde man gjøre det 
før kreftene var oppbrukt. Dermed gikk vi 
i gang med å forberede vårt nattekvarter. 
Noen nedgravning i ordets rette betydning 
aktet jeg ikke å foreta, situasjonen var ikke 
alvorlig nok til det.

Så grov vi et hull inn i skavlen. Den var så 
hard at det ble nesten midnatt før vi kunne 
ta «huset» i bruk. Vi byttet klær og spiste, 
før Kari krøp inn og inntok en horisontal 
stilling. Jeg ble stående som en skiltvakt 
utenfor hiet. Med jevne mellomrom spurte 
jeg om hun frøs, men som regel svarte hun 
nei. Likevel kom hun ofte ut til meg, hvor 
vi oppførte en krigsdans av de sjeldne. Jeg 
holdt rundt henne og bearbeidet hennes 
mest kjøttfulle del med knærne. Virkningen 
var storartet, i løpet av kort tid ble vi begge 
varme igjen. På denne måten gikk timene, 
mens stormen hvinte.

Klokken fem på morgenen kom det 
første skjær av dag, og med det en bedring 
av været. Plutselig avtok vinden nesten helt, 
og det sluttet å snø. Kort etter brøt en blek 
måne gjennom skylaget, og snart stod vi 
og stirret mot en flammende himmel i øst. 
«Påskemorgen slukker sorgen», tenkte jeg i 
det Kari kom smilende ut av hulen. 

Raskt tok vi på oss skiene, drakk de siste 
dråper med vann og pakket sakene våre. Så 
satte vi kursen mot Finse.

Ei stund øynet vi ikke en enste kvist, men 
etter hvert vokste de liksom opp av snøen, 
som ofte rakk oss til over knærne. Klokken 
syv på morgenen var slitet over. Finse favnet 
oss, og strevet var en saga blott. Vår tur var 
gått inn i et kapittel med overskriften: «Det 
var en gang».

66    FRILUFTSLIV 2023  -  2

Friluftsliv_02_2023_inn_.indd   66Friluftsliv_02_2023_inn_.indd   66 10/03/2023   14:5710/03/2023   14:57



FRA LITTERATUREN  PENSUM

TRYGVE GRAN 
(1889 – 1980)
Trygve Gran deltok i årene 
1910 – 1913 i Robert Scotts 
ekspedisjon til Antarktis som 
skiekspert. Han var med i 
gruppen som fant Scott og 
hans mannskap omkommet.  

Den 30. juli 1914 fløy han som 
den første over Nordsjøen 
fra Cruden Bay i Scottland 
til Jæren på 4 timer og 10 
minutter.

Han skrev flere bøker med 
utgangspunkt i sine fly- og 
sydpolopplevelser, og drev 
også som foredragsholder.

PÅSKENATT I SNØHULE 
Denne artikkelen er et redigert 
utdrag fra en artikkel (Det var 
en gang) i boka «Friluftsliv», 
bind 1, som ble utgitt av Blix 
Forlag, Oslo i 1939. Artikkelen 
handler om en skitur fra en av 
«Jotunheimens nybygde slott» 
til Finse som Gran, sammen 
med sin 14-årige datter, 
foretok en gang i 1920-årene. 
Språket er moderert til dagens 
skrivemåte av Steinar Væge i 
redaksjonen i Friluftsliv. 
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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

Friluftsliv_02_2023_inn_.indd   68Friluftsliv_02_2023_inn_.indd   68 10/03/2023   14:5710/03/2023   14:57



Foto: Bjørn A. 

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

Finnskogen Friluftsråd
www.finnskogen.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

Siden jeg slutter i Friluftsrådenes Landsforbund til påske, blir dette 
også min siste kommentartikkel i magasinet Friluftsliv. Gjennom 
magasinets 27 år lange historie har vi hatt en samarbeidsavtale. Det er 
mange år med godt samarbeid. Det har vært en glede å se magasinets 
utvikling og vekst. For oss har det vært en god plattform for å 
presentere arbeid i regi av de interkommunale, og en fin mulighet 
til å ta opp små og store friluftslivspolitiske saker for en leserkrets av 
friluftslivsentusiaster.

Mye av arbeidet i de 28 interkommunale friluftsrådene er ikke godt 
synlig for folk flest. Men det merkes når vi ikke er der; når toalettene 
på stranda ikke vaskes, når stiene gror igjen, når bosset ikke tømmes, 
når skolene ikke får hjelp til å bruke naturen som læringsarena, når 
turregistreringsappen ikke fungerer eller Friluftsskolen for barna dine 
avlyses. Friluftslivsarbeidet i Norge drives i et fint samspill mellom 
kommunene og frivillige organisasjoner. Uten det omfattende 
samarbeidet mellom kommunene i interkommunale friluftsråd, er 
jeg overbevist om at friluftslivet – og særlig det lavterskel friluftslivet 
for folk flest, hadde stått vesentlig svakere. Mitt håp er at enda flere 
kommuner vil styrke sitt friluftslivsarbeid ved å gå inn i eksisterende 
friluftsråd eller etablere nye.

For det trengs en styrking av friluftslivet. Friluftsliv er en essensiell 
del av våre kultur og identitet, og når barn ikke fødes med ski 
eller annet friluftslivsutstyr på beina, trengs det aktiv innsats for å 
videreføre tradisjonene til nye generasjoner. Friluftsliv er avgjørende 
for folks trivsel og helse. De fleste livsstilsjukdommene, enten det 
gjelder psykisk eller fysisk helse, kureres billigst, mest effektivt og uten 
negative bivirkninger med friluftsliv. Jeg håper derfor friluftsliv er et 
tydelig satsingsområde når regjeringa legger fram folkehelsemeldinga 
i vår.

Både Kultur- og likestillingsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet kunne hatt ansvar for friluftsliv. Men det 
viktige ansvaret er lagt til Klima- og miljødepartementet. Der synes det 
som de har vanskelig for å prioritere friluftsliv midt oppe i klimakrisa 
og naturkrisa. Det mener jeg er en farlig feilvurdering av friluftslivets 
betydning. Friluftslivet er den folkelige forankringa av klima- og 
miljøarbeidet. Gode naturopplevelser skaper kjærlighet til naturen og 
forståelse for å ta vare på den. I et demokrati er slik forståelse helt 
nødvendig for omstilling til et bærekraftig samfunn. 

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

TAKK FOR MEG
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

ANNA KOBBELTVEDT, FJORDANE FRILUFTSRÅD

“Friluftsliv og strandrydding som sosial arena” er eit 
prosjekt der Fjordane Friluftsråd kombinerar to av sine 
hovudarbeidsområder; friluftsliv og strandrydding. Det 
tverrfaglege prosjektet går ut på å invitere til strandrydding 
i kombinasjon med anna aktivitet og friluftsliv. Ved å opent 
invitere alle, i tillegg til å målretta invitere med personar som 

treng eit meir tilrettelagt tilbod. Med dette håpar vi å skape ein 
inkluderande møteplass, og samtidig bidra til ein reinare natur. 
Arrangementa vil foregå på våren og hausten. På våren vil vi 
gjennomføre ryddinga når snøen har smelta og før hekketida 
og ferdselsforbudet trer i kraft 15. april. Aktivitetane vil skje i 
kommunane Askvoll, Bremanger, Kinn, Solund, Stad og Stryn.

Prosjektet innebærer strandryddeseilas 
på Galeasen Loyal der vi reiser på eit 
2-dagars tokt med ei overnatting, På 
toktet vil vi ha eit sentralt fokus på å 
oppleve kystkultur, kysthistorie, hausting 
frå naturen som fiske og sette teiner, og 
aktivitetar i nærleik av eller på sjøen. 
Samstundes som vi også gjennomfører 
ein ryddeaksjon kvar dag. I det andre 
aktivitetsopplegget i prosjektet inviterar 
vi til ei ryddeøkt på ettermiddagstid på 
kvardagar og i helger. Området vi er i 
vil være nær sjø/vatn og lett tilgjengeleg 
for alle som vil vere med. Vi startar med 
å gå ein tur til eit område der det vert 
gjennomført ei ryddeøkt i fjøre eller 
vassdrag. Deretter vil vi lage eit felles 
måltid ute, samtidig som vi gjennomfører 
fleire kjekke friluftsaktivitetar.

Tiltaket vil bidra å skape ein reinare natur, 
som gjer kystlinja til ein hyggelegare 
plass å vere for fleire. Friluftsliv og 
bruk av naturen er ein måte å drive 
rekreasjon på, der eit reinare naturmiljø 
kan tilgjengeleggjere fleire områder 
for rekreasjon og positive opplevingar. 
Samstundes kan deltakinga i eit slikt 
tiltak skape engasjement og ynskje om 
å halde kysten vår rein. Det kan igjen 
skape ringverknader ved å generere til 
fleire engasjerte ved kyst- og fjordstrøk 
der ein kan etablere eit miljø og arena for 
å ta vare på naturen. Vi håpar prosjektet 
vil bidra til å skape ringvirkninger 
på fleire områdar i samfunnet. Ved å 
introdusere fleire for strandrydding, vil 
vi senke terskelen for å arrangere eigne 
eller bli med på andre ryddeaksjoner. Vi 
håpar òg at fleire vil oppleve gleden av 
å treffe folk frå ei annen bakgrunn enn 
seg sjølv, og kanskje tar eit steg inn i å 
arbeide med å legge til rette for frivillig 
arbeid knytt til inkluderande aktivitet i 
sitt nærmiljø.Strandrydding. Foto: Anna 

Kobbeltvedt

STRANDRYDDING – SOSIALT FRILUFTSLIV
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

KNUT BERNTSEN, SALTEN FRILUFTSRÅD
De 43 etappene langs Nordlandsruta fra Bjørnfjell i nord til Harvassdalen i 
sør inviterer til vandringer også denne sommeren. På www.nordlandsruta.
no kan du lese mer om denne 650 km lange vandringsruta i grenselandet 
mellom Nordland og Sverige. Her finner du informasjon som gjør at du lett 
kan planlegge korte eller lengre etapper langs ruta.

Prosjekt Nordlandsruta 2020 – 2024 er et samarbeid mellom de 
7 berørte turistforeningene, Statskog, Nord-norsk reiseliv, NFK, 
nasjonalparkforvaltningen, nasjonalparksenteret og Nord-norsk reiseliv og 
flere. Dette året arbeider prosjektet med å få på plass blant annet dette:
• En digital registreringsordning der alle som ønsker kan registrere de 

etappene de har gått.
• Planlegging, finansiering og utbedring av 7 «flaskehalser» langs ruta. Dette 

er tiltak som må realiseres for å bedre både sikkerhet og turopplevelse.
• Utvikling og etablering et digitalt system der brukere kan sjekke hvilken 

kunnskap og ferdigheter de trenger for å gå hver av etappene.
• Økt internasjonal markedsføring av Nordlandsruta med bl.a. utarbeidelse 

av bilder og film.

Mot slutten av prosjektperioden skal det gjennomføres en Kul-TUR 
langs ruta i august 2024. Dette i samarbeid med Bodø som europeisk 
kulturhovedstad og Bodø og omegn turistforening. En vandring skjer fra 
Bjørnfjell og sørover og en vandring går fra Børgefjell og nordover slik at 
gruppene møtes i Sulitjelma til fjellfest etter 20 dager. Underveis vil det 
bli arrangert kulturarrangement ved utvalgte stoppesteder.  Hva som skjer 
langs Nordlandsruta kan du følge med på gjennom Facebook-siden «Vi 
som går Nordlandsruta». 

NILS ROGN, VALDRES FRILUFTSRÅD
Det nærmar seg blåtimen. Eit lett skylag speglar dei siste solstrålene, og 
skogen ikring oss står snøtung og still. Ein smal lysning ligg framfor, 
der berre ein hare og eit ekorn har hoppa før oss. Me er på trugetur 
langs Kongevegen i Vang, ein veg dei færraste går vinterstid kan det sjå 
ut som. Og me undrast kvifor der me går. 
Vegen har ligge der i meir enn to hundre år, som ei livsnerve for 
sambandet mellom valdresbygdene, og ikkje minst for kontakten 
vestover. Den Bergenske Kongevegen var den fyrste offentlege 
kjørevegen mellom aust og vest, og var eit imponerande arbeid når han 
stod ferdig over Filefjell i 1793. Her var det livleg trafikk både til fots 
og til hest. No ligg han heilt still og aude framfor oss.
Slik er det ikkje sommartid. Då er det livleg trafikk langs denne historiske 
vegen. Eit samarbeid mellom Statens vegvesen, Riksantikvaren, 
regionale og lokale myndigheiter, lokale museum og lokalt næringsliv 
har dei siste åra gitt Kongevegen nytt liv. Vegen har blitt rydda for stein 
og kratt. Utrasa murar har blitt restaurert, nye bruer har kome på plass 
og kratt- og grasvekst blir halde nede av slåttekarar og kvinner. Kort 
sagt – vegen har blitt ei vandreperle full av vakker og dramatisk natur. 
Men enn så lenge har me vegen heilt for oss sjølve på vår vesle trugetur 
denne vinterettermiddagen. 

NORDLANDSRUTA 
ER I RUTE

TRUGETUR PÅ 
KONGEVEG

Trugetur i Valdres. Foto: Yngve Ask

Utsikt over Balvatnet. Foto: Gunder Garsmark 
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HER FÅR DU VÅRE TIPS OG RÅD OM TURUTSTYR

UTSTYR

TEKST OG FOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

Finse 4 er et bunnsolid, sikkert, 
praktisk og funksjonelt telt som 
du kan stole på selv i ekstreme 
forhold gjennom vinteren.
Finse 4 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 ett 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 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 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.
Vi i Friluftsliv har dette teltet inne for testing nå i vinter. 
Testrapport med bilder kan du lese om til høsten, før 
vintersesongen braker løs.
Mer info finner du på: barentsoutdoor.no

VINTERTELT
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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 

Expedition 
Down 

Knickers

PRIS: 2999,-
VEKT: 299 GRAM I STØRRELSE M
BRUKT: 12 VINTERTURER
MER INFO: FJALLRAVEN.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE
Lett shorts/nikkers i dun til skiturer og hverdagsbruk 
om vinteren. Perfekt som et ekstra lag over 
skallbukser når man tar seg en pause, eller som 
isolerende mellomlag på kalde dager. Lett og ta 
av eller på med hele glidelåser langs begge sider, 
selv med ski eller støvler på bena. Elastisk linning 
og borrelås på sidene gir enkel justering, litt etter 
hvor mange lag med klær man har under. Laget av 
resirkulert polyamid og vattert med etisk produsert 
dun. Fås også i fargen basalt.

OPPLEVELSE I BRUK
Bare for å si det med en gang: Dette er et fantastisk 
turplagg som man bare må ha! Den er lett, tar 
liten plass i ryggsekken og i pulken, er varm og 
den er enkel å ta av og på. Et deilig plagg å ta på 
seg under pauser og ved rigging av leir når det 
er kaldt. Den er også god å ha på seg når man 
sitter ved bålet, driver med fotografering, kjører 
hundespann eller bare er ute og titter på nordlyset. 
Et varmeplagg for rolige aktiviteter. Men den er også 
god å ha på seg en stund under høyaktivitet når det 
er sprengkulde. Jeg har hatt den på meg en hel dag 
på ski på fjellet. Nikkersen er så varm at man ikke 
trenger noe stillongs under fjellbuksa.
Lommene er så store at man får plass til mye; 
ekstra lue, skjerf, votter, liten vindsekk, lita vindtett 
jakke, matpakke og lita drikkeflaske. Men ikke minst 
er det deilig å stikke kalde fingre og hender nedi de 
dype, varme lommene. Fra øverst på glidelåsen og 
ned til bunnen i lommen er det hele 30 cm. 
Det som også er deilig med dette plagget er at det 
er så langt at det går over knærne. Kjøp den gjerne 
i et nummer større enn det du vanligvis bruker, slik 
at du romslighet nok til å smette shortsen/nikkersen 
utenpå fjellbuksa.
Et annet tips er at nikkersen funker fint som 
hodepute. Det blir kaldt på gulvet i teltet når 
brenneren skrus av. Sover man urolig og hodet 
havner utenfor hetta på soveposen i løpet av natta 
er det lurt å ha denne nikkersen liggende som 
hodepute.

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Dette er rett og slett et genialt turplagg som varmer 
rumpe, lår og knær. Helt nydelig å ta på seg denne 
når man slår leir eller har pause på turen. Lett og 
ta på og av med hele glidelåser langs begge sider, 
selv med ski og sko på bena.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Lett yttermateriale fôret med 100 % resirkulert 
polyamid.
Vattert med høykvalitets dun som er produsert på 
etisk vis.
Hele glidelåser på siden med klaff på vrangen.
Linning har elastikk i ryggen og justering med 
borrelås i sidene.

Lommer til hendene med glidelås.
Kjønn: Herre
Funksjoner: Isolerende, lett, ventilasjon
Miljøinformasjon: Fluorkarbonfri impregnering, 
resirkulert, sporbar dun
Materiale: 100 % polyamid
Innerstoff: 100 % polyamid
Fôr: 90 % gåsedun, 10 % fjær
Tykkelse fyll: 700 CUIN
Fôrvekt: 115 gram
Lommer: 2 store håndlommer
Juridisk informasjon: Inneholder ikke-
tekstilelementer av animalsk opprinnelse.

PLEIEINSTRUKSJONER
Vask: 30 ºC – mild prosess
Rens: Ikke send produktet til rens
Kloring: Ikke bruk blekemidler
Tørk: Tørketrommel på lav temperatur
Stryking: Må ikke strykes
Ekstra vedlikeholdsinstruksjon: vaskes separat, 
ikke bruk tøymykner, behandle med fluorkarbonfri 
impregnering etter vask, lukk glidelåsene før vask.
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UTSTYR  TEST

BESKRIVELSE 
Banff Shell jakke er en skalljakke laget av 100 % 
resirkulerte materialer. Jakken har Helly Tech® 
2-lags stoffsystem som er vanntett/pustende og 
vindtett. Ytterlaget er PFC-fritt og vannavvisende 
behandlet mot lett nedbør. Jakken er formsydd 
for bevegelsesfrihet med raglan-ermer, og med 
justerbar hette, fald og mansjetter. Jakken finnes i 
tre farger: Honeycomb (gul), Amethyst (burgunder) 
og black. Prisen er kr 1499,- for fargene 
Honeycomb og Amethyst.

OPPLEVELSE I BRUK
Banff-jakken har et behagelig mykt og 
fleksibelt ytterstoff, og skiller seg dermed fra 
de tradisjonelle skall-jakkene som ofte er litt 
stivere i stoffet, spesielt når temperaturen 
synker. Jakken er testet på topptur i klarvær 
og snøvær, og snøen trekker ikke inn i 
stoffet. Temperatur under testing var minus 8 
til 0°. Isolasjonsevnen var god, med et tynt og et 
isolerende lag ull under jakken. God passform og god 
plass til isolerende lag i str. S.
Jakken er ment til ulike vinteraktiviteter, og egner seg veldig 
godt til aktiviteter som skigåing, frikjøring fjellklatring, off-piste-
kjøring og turgåing på grunn av det lette, fleksible stoffet. 
Store, lett tilgjengelig lommer foran på jakken, og disse har 
behagelig fleece-fôr på innsiden. I tillegg en stor, praktisk 
lomme i nettfôret på innsiden av jakken. Denne lommen 
har imidlertid ikke glidelås/borrelås. Jakken har justerbare 
mansjetter rundt armene, og disse er praktisk store nok til å 
justere med votter på hendene. Ved testing på topptur med 
rask gange og sekk på ryggen ble jakken fuktig på innsiden av 
ryggen, men dette ble luftet raskt bort ved klesskifte. Det var 
imidlertid kun nettfôret som ble fuktig, ikke selve stoffet i jakken. 
Glidelåsen i front er godt beskyttet av flere borrelås, noe som 
er praktisk ved snøvær og frikjøring på ski. I tillegg har jakken 
et mykt, børstet trikot-stoff i halsbeskyttelsen, noe som var 
behagelig under kalde forhold. Jakken leveres i tre farger, og 
jakken som ble testet var i gulfargen Honeycomb, en relativt 
skarp, lys gulfarge. Jakken ble ikke vasket i testperioden, men 
kan fint vaskes og tørretromles.

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Banff-jakken er lett, myk og fleksibel, og gir god plass til 
isolerende lag innenfor jakken. Den har løsninger som gode 
mansjettstropper og store, lett tilgjengelige lommer som gjøre 
den til en praktisk jakke for aktiv fritidsbruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Shell: 100 % Recycled polyester
Lining: 100 % Recycled polyester
Håndlommer med YKK®glidelås
Innvendige oppbevaringslommer
2-lags konstruksjon
Nettfôr
PFC-fri
Resirkulert materiale

Helly Hansen 
Women’s Banff 
Shell Jacket 

PRIS: 1999,- 
VEKT: 450 GRAM
BRUKT: VINTERTURER
MER INFO: HELLYHANSEN.COM
TESTET AV: UNNI HALVORSEN
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE
På nettsida fjallraven.com beskrives genseren slik: En 
utgave med rullehals av den høyt elskede Övik Knit Sweater, 
jacquardstrikket av myk, etisk produsert ull. Et vakkert plagg 
med klassisk mønster og utmerkede termoregulerende 
egenskaper. Perfekt som isolerende mellomlag under en 
skalljakke, eller sammen med for eksempel dunvest på varmere 
dager. Ribbestrikket krage og raglanermer med forsterkede 
albuer. Ribbekant ved mansjetter og nederkant. Finnes fra 
størrelse XXS til XL, og i 9 ulike fargekombinasjoner.

OPPLEVELSE I BRUK
Jeg bruker vanligvis størrelse Small, men valgte størrelse Large 
fordi jeg opplevde genseren som litt liten i størrelsen til at den 
betegnes som et mellomlagsplagg. Jeg ønsket en litt romslig 
genser som kan brukes med en tynn trøye under samtidig som 
det er litt luft/rom mellom lagene. Genserens mål i størrelse L: 

Over brystet: 51 cm. Lengde fra innerst på skuldra: 69 cm. 
Genseren er brukt i utendørs aktiviteter som mellomlag 

under skalljakka, som mellomlag under dunjakka ved 
rasting, og i gange i 20 minus, samt innendørs.

Genseren er lett, myk og behagelig å ha på, 
og den deilige poloen/halsen gir lun varme. 
Albueforsterkningene er også i ull, og er myke 
og umerkelige/hindrer ikke bevegelse.
I rolig tempo på riktig kalde dager, som 
mellomlag under skalljakka, funker den godt.  
Som mellomlag med en tynn ulltrøye 
under opplever jeg den (allikevel?) som for 
varm ved aktiviteter med noe intensitet. 
Under dunjakka ved leir/rasting er den 
virkelig funksjonell og deilig med den gode 
polohalsen. Genseren er også brukt endel 
innendørs, og den funker til både hytteliv 
og som litt sporty på kafe, for den er jo pen 
å se på også. 
Jeg har brukt genseren mye både med og 
uten jakke utenpå, og foreløpig viser den 
ingen tegn på slitasje. 
Genseren har blitt vasket i maskin på 30 
grader, og det gikk fint på ullprogrammet 
på min vaskemaskin. 

OPPSUMMERING/KONKLUSJON 
En genser som funker både til hverdags- 
og turbruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Strikket i etisk produsert og sporbar 
100 % ull.
Jaqcuard strikk med klassisk mønster.
Rullehals og raglanermer med 
forsterkede albuer.
Ull har utmerkede termoregulerende 
egenskaper.

Fjällräven 
Övik knit roller neck W

PRIS: 2399,-
VEKT: 395 GRAM I STØRRELSE S.
BRUKT: OVER 30 GANGER, I 
VINTERSESONG.
MER INFO: FJALLRAVEN.COM
TESTET AV: BENTE RISAN
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UTSTYR  TEST

BESKRIVELSE 
Vidda turbukse fra Fjällräven er en robust, slitesterk 
bukse med et vind- og vannavvisende G-1000® 
Air Stretch-materiale, som i tillegg har dobbelt lag 
forsterkninger over sete og knær. Buksen har også 
knebeskytterlommer og elastisk stroppejustering 
med trykknapper ved anklene. Midjen er middels 
høy, og fasongen er klassisk med lett avsmalnede 
ben og formsydde knær. Buksen har seks 
praktiske lommer, blant annet poselommer på låret, 
verktøylomme og lomme til mobiltelefon på innsiden. 
Buksen leveres i fire farger; Indigo Blue, Dark Grey, 
Dune Beige og Laurel Green.

OPPLEVELSE I BRUK
Vidda turbukse selges som en lett og behagelig 
turbukse for varme værforhold. Den ble 
hovedsakelig testet på høst og vinter, og fungerte 
som en godt isolerende turbukse når man har ull-
longs under. Buksen som ble testet var i str 48, og 
var relativt normal i str. Fjällräven har laget buksen 
i tre varianter med lengde på ben; short, regular og 
long, og dermed passer buksen til de fleste. Buksen 
har beltehemper og kan dermed tilpasses ved smalt 
liv. 

I tillegg har buksen støvelkrok til å feste på 
turstøvelen for bedre lukning mellom buksekant og 
støvel/skisko. Den justerbare stroppen ved anklene 
er praktisk for å holde det tørt i overgang mellom 
bukse og støvel/skisko. For enkle turer i ikke for dyp 
snø behøver man dermed ikke gamasjer. Buksen 
hadde vannavstøtende egenskaper, men i kraftig 
regnvær ble den fuktig. Buksen som ble testet var 
ikke impregnert med Greenland Wax, noe som 
anbefales av produsent. 

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Vidda turbukse er en solid, slitesterk turbukse som 
tåler det meste. Den har noen smarte tekniske 
løsninger og rikelig med lommer. En praktisk og god 
bukse for et aktivt friluftsliv. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Materiale: G-1000® Air Stretch: 65 % polyester, 35 
% bomull
Kan tilpasses med Greenland Wax, en 
voksimprenering av parafin og bivoks, egnet for klær 
laget av G-1000®
Komprimerbar
Økologisk bomull, resirkulert polyester

Fjällräven Vidda Pro 
Lite Trousers PRIS: 2199,-

VEKT: 455 GRAM
BRUKT: HØST- OG VINTERTURER
MER INFO: FJALLRAVEN.COM
TESTET AV: PER HALVORSEN
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ANNONSER

Nye bilder på veggen?

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

BESKRIVELSE 
Merino Midwight genser og bukse er laget for å 
holde kroppen varm og tørr under alle aktiviteter i 
kulden. Helly Hansen har kombinert et lag med 100 % 
merinoull sammen med LIFA® fiberteknologi i en 2-lags 
konstruksjon. Stoffet er pustende og fuktighetsstyrende. 
Genseren har praktisk glidelås i hals, og stoffet i buksen 
har trykk på leggene og gir god mobilitet uten å lage bulk 
på knær/sete. Buksen finnes i tre farger; Navy, Black og 
Deep Fjord. Genseren finnes i fargene: Cloudberry, Deep 
Fjord, Darkest spring, Black og Navy.

OPPLEVELSE I BRUK
Merino Midweight bukse og genser ble brukt gjennom 
hele vinteren som mellomlag både ved trening (langrenn) 
og turer ute, spesielt på kalde dager i temperatur ned mot 
-20°C. 
Stoffet opplevdes som ekstra mykt, det klødde aldri under 
bruk. Settet ble brukt under flere randonee og slalåmturer, 
og buksen som var testet fungerte godt til dette fordi var 
¾ lang, og var dermed ikke så lang at den gikk ned i 
støvelen. Buksen kombinert med en lang sokk fungerte 
perfekt.
Både bukse og genser er av relativt tykk kvalitet, og 
fungerte dermed ekstra godt til aktiviteter som toppturer 
med oppstigning og nedkjøring, både på grunn av 
varmende og de fukt-transporterende egenskapene. 
Genseren ble aldri opplevd som fuktig under bruk, tross 
aktiviteter som førte til svetting, og turgåing med sekk på 
ryggen.
Settet var testet i str M, og virket normal i størrelsen.
Half-zip genseren hadde passe høy hals, og en glidelås 
som lett kunne åpnes dersom det ble varmt under 
aktivitet.
Merino-settet kan fint vaskes på ullprogram, anbefales da 
å vaske med vrangen ut.

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Merino Midweight Half-zip og Base Layer Pants fungerte 
veldig godt som innerste ull-lag på alle utendørsaktiviteter 
når det var kaldt ute, fra ca. -4 til -20°C. Det er et 
ekstra varmende sett, men har også utrolig gode fukt-
transporterende egenskaper og har blitt et favoritt-sett 
gjennom vinteren.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
LIFA®Merino
2-lags konstruksjon
Utsiden av 100 % merinoull
Flatlocksømmer for optimal komfort og slitestyrke
Ikke-kløende stoff
ZQ-ull

Helly Hansen 
Midweight bukse 
og genser

BUKSE:
PRIS: 799,-
VEKT: 240 GRAM
GENSER:
PRIS: 899,-
VEKT: 285 GRAM

BRUKT: VINTERAKTIVITETER/TRENING
MER INFO: HELLYHANSEN.COM
TESTET AV: PER HALVORSEN
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE
Fjellskoene heter: Men’s Bergheim High-top 
Primaloft Winter Boots. Dette er varme og vanntette 
vintersko fra Helly Hansen. Skoene er laget av 100 
% resirkulert materiale. Disse skoene fås også i en 
svart utgave. Ytterligere beskrivelse av skoene står 
nede i tekniske spesifikasjoner.

OPPLEVELSE I BRUK
Jeg har testet disse fjellskoene på mange turer i 
desember, januar og februar. Jeg har gått stort sett 
på snø og is, men også på våte skogsstier og på 
asfalt. Dette er første gang jeg prøver hvite fjellsko. I 
begynnelsen var det litt rart å se ned på skoene fordi 
jeg trodde det hadde lagt seg snø oppå skoene. Etter 
hvert ble jeg vant til hvite sko i hvit snø. Når man går 
tur i mørket med hodelykt på barmark er det en fordel 
at skoene er hvite. Skotuppene er lettere å se.

Det jeg har savnet på disse skoene er en hempe 
øverst bak på hælkappa. Det har gjort det mye lettere 
å få på seg skoene med ei hånd. Men man må jo 
uansett bruke begge hender for å knyte lissene. Det 
hadde også vært en fordel med reflekselementer 
på vinterskoene, slik som det faktisk er i en del 
av sommerfjellskoene til Helly Hansen. Det er en 
sikkerhet i refleksdetaljer når man er ute og går langs 
vei i mørketiden.  

Skolissene er runde og låser knuten veldig bra. 
Det er kun et par ganger at en av skolissene har 
løsnet på fottur. Lissehempene er solide, likeså tunga 
og skosålen. Etter så mange fotturer jeg har hatt i 
vinter så er det ikke et snev av slitasje å se på disse 
skoene.
Det virker også som at disse skoene faktisk er 
vanntette. Jeg har aldri blitt våt på føttene, selv når 
jeg gått i plaskregn og dyp, våt snø.

Gripeevnen på sålen er meget bra. Det gir en 
trygghet når man er ute og går på snø, slaps og is. 

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Fjellskoene er meget varme, sitter stødige på 
foten og sålen gir et skikkelig godt feste på ekkelt 
underlag. Prisen er heller ikke avskrekkende for et 
par meget solide vintersko.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
HELLY TECH® WATERPROOF
Polstret krage
100 % resirkulert snøring
100 % resirkulert gjordebånd i polyester
100 % resirkulert forsterkning på hæl og tå
100 % resirkulert fôr
Sertifisert -30-40 °C termisk rating
Vanntett og slitesterkt semsket skinn
Førsteklasses lær
Førsteklasses semsket skinn
LWG-sertifisert lær
PFC-fri

Helly Hansen vintersko

PRIS: 1999,-
VEKT: 1172 GRAM I STØRRELSE 43
BRUKT: OVER 60 FOTTURER
MER INFO: HELLYHANSEN.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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UTSTYR  TEST

på hovedrommet ekstra volum og plass. På siden av 
sekken sitter en lang smal lomme der man kan få plass 
til energibarer, et par votter eller hansker. På hoftebeltet 
sitter to grunne glidelåslommer på omtrent 8 x 18 cm, 
disse lommene er jo de lettest tilgjengelige mens man går. 
De rommer ikke for eksempel et kart, men har plass til 
mobil, et par tynne hansker, eller flere energibarer.

Strikklomma på siden vil antakelig bli brukt til 
drikkeflaske, og denne kan du både få ut, og sette på 
plass, mens du går.

Sekken sitter bra, og rygg-ventilasjonen er god, 
nettingramma holder selve sekken et par centimeter 
vekk fra ryggen, noe som vil kjennes deilig særlig i varmt 
vær. Klipsene og de forskjellige stroppene og remmene 
virker solide og er enkle å justere underveis, inkludert at 
brystremmen kan reguleres 20 cm opp eller ned. Eneste 
småirritasjon med sekken er lengden på hoftebelte-
stroppen, som fullt utstrakt måler hele 160 centimeter. Jeg 
er i medium størrelse, og trenger ca. 90 cm, som gjøre at 
stroppene henger og flagrer på siden.

En detalj som overrasket er lomma på framsiden av 
sekken. Den ser ut til bare å kunne romme en lommebok, 
men er faktisk en del større enn det glidelåsen antyder. 
Dette kan være et sted for en drikkeflaske nummer to, en 
matpakke, etc. Regntrekket ligger skjult i en egen lomme 
under sekken. Den oransje trekkfargen gjør sekken mer 
synlig, ikke dumt om man går langs veien. Trekket har en 
vannsøyle på 1500 millimeter, og kan for øvrig hektes av, 
for den som vil gjøre sekken femti gram lettere.

Produsenten oppgir at sekkens anbefalte maksimale 
bærelast er ni kilo. Det er antakelig langt mer enn de fleste 
trenger/ønsker å ha med på en dagstur, men kan være 
aktuelt om man skal handle inn varer som melk og andre 
drikkevarer.

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Skåla 25 en dagstursekk i høvelig størrelse og med 
hele ni rom eller lommer. Stropper og glidelåser virker å 
være gode, pluss for klipsene som er store nok til at de 
kan brukes også med hansker og votter. Anbefales for 
eksempel til litt lengre dagsturer på ski. En moderne og 
velfungerende sekk til en hyggelig pris.

BESKRIVELSE
Dagstursekk med et hovedrom, glidelåslommer både 
på inn- og utsiden av lokk. Strikklomme på innsiden 
av ryggplate. Glidelåslomme på framsiden av sekken. 
Løftehempe på fram- og bakside av sekk. Åpen 
strikklomme på siden. Nettramme på ryggplate. To 
glidelåslommer på hoftebelte.

OPPLEVELSE I BRUK
Når det gjelder hverdagsbruks-sekken sliter jeg litt med å 
finne den rette størrelsen. Jeg har som regel brukt sekker 
på 15 eller 20 liter, men opplever at de ofte blir akkurat litt 
små om jeg skal innom for å handle litt, eller skal ha med 
forsterkningsplagg som fleecer eller isolasjonsjakker. De 
letteste og minste sekkene har til dels så spinkle stropper 
at man også vegrer seg for å ha i mer enn rundt tre kilo 
vekt.

Skåla-sekken derimot, er et hakk større; her kan man 
få med for eksempel en stor termos, en røslig matpakke, 
votter, en genser og et sett med skallplagg – og enda 
litt til. Sekken ser i utgangspunktet ikke ut til å være 25 
liter, men fyller man den opp gir den løse kragen øverst 

Vikafjell Skåla 25 sekk

PRIS: 500,-
VEKT: 810 GRAM
BRUKT: PÅ FLERE LENGRE 
SKITURER, OG SYKKELPENDLING 
OVER FLERE UKER
MER INFO: SPORTOUTLET.NO 
TESTET AV: ØYVIND WOLD
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Miljøbevisste valg er i vinden og i skjæringspunktet  
mellom livsstil og ytelse finner vi nyheten Transport.  
Enten du skal gå, sykle, ta trikk eller buss – det sikreste 
fremkomstmiddelet kan du selv velge å ha på foten!

24. - 26.  
MARS 2023
NOVA Spektrum, Lillestrøm

Foredragsprogram
STJERNESPEKKET

med nyheter og tilbud
26 000 kvadratmeter

LES MER HER

CAMPVILLMARK.NO

BENGT-ARE
BARSTAD

JENS
KVERNMO

ALEXANDER
READ
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NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-02

RETURUKE 24

NR. 2 - 2023 KR 99

FAKTA OM:
ORRFUGLLEIK
FOSSEKALLEN
HISTORISK HYTTELIV
LAG MAT PÅ BÅL

FOTTURER
KYSTSTIEN PÅ JELØYA I MOSS

FRA SANDEFJORD TIL BLEFJELL
TOPPTUR PÅ GODØYA VED ÅLESUND

VÅRSKITURER
PÅ DOVREFJELL MED TELT OG PULK

HARDANGERVIDDA PÅ LANGS

27. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

www.atello.no
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