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6-ÅRING ALENE PÅ 
VINTEROVERNATTING

HUNDESPANN I 
FEMUNDSMARKA

SYLAN: SKITUR 
MED PULK OG TELT

PARAGLIDING OVER 
SUNNMØRSALPENE

SVALBARD: ET ARKTISK 
EVENTYR PÅ SNØSKUTER

LOFOTEN: FISK SKYLLET 
PÅ LAND I VINTERSTORM
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www.thermarest.com

REST BETTER. PLAY BETTER. For å nyte og yte best mulig på langtur er det viktig å lade opp mellom slagene.
Og for å lade opp 100% når du er på tur, må du ligge behagelig.

Derfor kombinerer Therm-a-Rest de letteste liggeunderlagene og soveposene med 
den beste varmeisolasjonen og komforten – slik at du kan ta den lange veien hjem.NeoAir™ Triangular Core Matrix ThermaCapture™

Hjem.
Veien

Den
Ta

Lange

Kajakk_Friluftsliv225x237_01.indd   1 21/01/2020   18:18

TURTEKNIKK:
 - PAKKELISTE FOR LANG SKITUR

 - DEN VIKTIGE KULDEGROPA I TELT
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– Ingen norske � ell tar deg høyere på ski. Finn fram feller og 
toppturski, og oppsøk skieldoradoet Jotunheimen.

Bli med på topptur i majestetiske Jotunheimen!  

I Jotunheimen kan du gå alt i fra korte 
dagsturer i slakt terreng til den spektakulæ-
re Høgruta, en femdagers skitur gjennom 
et av Norges fl otteste fjellområder. Dersom 
du ikke ønsker å gå alene, har vi dyktige 
guider som tar deg med på eventyr.

Nybegynner eller ekstrem frikjører

Høyfjellsdestinasjon

Velg deg våren

Fjellbygda mellom øst og vest

Eventyrlystne tindebestigere og fjellfolk 
har latt seg lokke av Jotunheimen helt 
siden 1800-tallet. Nasjonalparken midt 
i Norge har de høyeste fjellene i Nord-
Europa; Galdhøpiggen og Glittertind. 
Faktisk ligger de aller fl este av landets 
drøye 300 topper over 2000-meter i 
Jotunheimen. De mange isbreene bidrar 
dessuten til å forlenge vårskisesongen.

April og mai er den beste tida for topptu-
rer i dette området. Da brøytes de beste 
adkomstveiene etter å ha vært vinter-
stengt, fjellstuene åpner dørene og gir deg 
tilgang til en rekke spektakulære fjelltopper 
rett utenfor hytteveggen.

Nasjonalparklandsbyen Lom er et knute-
punkt mellom øst og vest, og byr 
på et rikt utvalg av overnattings- og 
serveringssteder som har lang tradisjon 
i å ta vare på kresne og eventyrlystne 
fjellturister. Kulturen og den lokale kortreiste 
maten har stort fokus i området, så her er 
det muligheter for smakfulle opplevelser 
både før og etter skituren.

Høgruta i Jotunheimen er 
Norges svar på den populæ-
re Haute Route i Alpene, som 
går fra Chamonix til Zermatt. 
Den norske varianten har 
raskt blitt en klassiker som 
har havnet høyt på priorite-
ringslista hos toppturfolket. 
Dette er en 5-6 dagers topp-
tur mellom 2000-meterstop-
per og betjente turisthytter 
i Jotunheimen. Hver etappe 
er ca. 15 kilometer lang, med 
1000- 1500 meters stigning.  

Høgruta i 
Jotunheimen

Velkommen til 
Jotunheimen i vinter!

visitjotunheimen.no
/visitjotunheimen

Foto: Bessheim/Mountains of Norway Foto: Martin Andersen

Foto: Visit Jotunheimen

#visitjotunheimen

Foto: Johan Wildhagen

TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut 30. mars

Naturens 
DELIKATESSER

Felles for mange av naturens 
spiselige vekster er at de er 
anvendelige til mange slags 
retter, samt at de er proppfulle 
av C vitaminer som er viktig 
for immunforsvaret vårt.

Du trenger ikke være polfarer for 
å legge ut på langtur om vinteren. 

Med rett turfølge og god takhøyde 
for skiftende humør, gjennomførte 
Karita og Anne drømmen om å gå 
Norge på langs med ski på beina.

Her er noen smakebiter...

SENJA
Øya Senja i Troms er 

Norges nest største øy. Vill, 
dramatisk og vakker natur. Vi 
var på to toppturer på en dag.Elva Bjøra er ei kjent lakseelv i Overhalla 

kommune i Trøndelag. Den er en av de største 
sideelvene til Namsen. Elva er ca. 16 km lang. 
Sist sommer fisket vi laks i Bjøra og padlet hele 

vassdraget med kajakk. 

BJØRA

Norge på 
         langs
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Test vår app!

STØRSTE
for turglade menneskerMØTEPLASS

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp ved  
å søke etter «Turvenn» i App Store eller Google Play.

Test vår app!

STØRSTE
for turglade menneskerMØTEPLASS

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp ved  
å søke etter «Turvenn» i App Store eller Google Play.
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PÅ TELTTUR
OM VINTEREN

Min favorittaktivitet vinterstid er lange 
skiturer på fjellet med pulk og telt. Det 
er deilig og fascinerende å ligge inne 

i et godt og varmt telt mens vinterstormen uler 
utenfor. Det er nesten rart å tenke på hvor godt 
man er beskyttet mot vær og vind av bare en 
millimeter tynn duk. Å bo i telt på vinteren er ikke 
så dramatisk eller kaldt som mange vil ha det til. 
Med de riktige forberedelsene på plass får du det 
meget komfortabelt og behagelig. Fremover nå, 
i februar, mars, april og mai, er det høysesong 
for teltturer. Dagene blir lysere og lengre. Sola 
varmer og vårsesongen skal nytes ute på tur, og 
inni teltet.

12 TIPS FOR VINTERTELTING: 
 ■ Ta noen overnattinger i nærheten av huset ditt 
først for å drille oppsett av telt og bruk av utstyr. 
Øvelse gjør nesten mester.

 ■ Sett teltåpningen vekk fra vindretningen og fest 
teltet med snøplugger og barduner. Bruk lange 
snøplugger, ski- og skistaver. Evt. stokker og 
trær som er i nærheten.

 ■ Bruk pulk. Ikke ryggsekk. Det er mye utstyr du 
skal trekke med deg.

 ■ Pakk alt av klær og sovepose i vanntette poser.
 ■ Pakk bensinkanna inn i sikker/lukket plast, 
og på adskilt plass fra matposen i pulken. 
Bensinlekkasje på mat gir dårlig mage… veldig 
dårlig mage.

 ■ Ikke legg våte klær og skisko nedi soveposen. 
Ta med ekstra sett med tørre klær i stedet. 
De svette, våte og fuktige klærne legger du i 
forteltet eller i pulken. 

 ■ Lær deg å bruke bensinbrenner. Ikke bruk 
gass, men bensin. Varme er livsviktig.

 ■ Ta med to stk. liggeunderlag. Igjen… varme og 
komfort er viktig.

 ■ Føles det ut som du må på do? Gjør det før du 
kryper i posen. Hopp ut. Ikke vent. 

 ■ Ta på deg tørre ullklær før du legger deg i 
soveposen.

 ■ Spis og drikk godt før du legger deg. 
 ■ Bruk en sovepose som er tilpasset deg i lengde. 
Ikke for laaaaaaaang. Da blir det kuldegrop i 
fotenden og kaldt.

FRILUFTSLIV.NO
Abonnenter på magasinet Friluftsliv har gratis 
tilgang til våre nettsider. Søk i vei – og bli inspirert 
til din neste tur!
Følg oss også på Facebook: FRILUFTSLIV – 
MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE.

Bjørn Andreas Esaissen
Ansvarlig redaktør

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

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

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

Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   6Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   6 29/01/2020   09:5929/01/2020   09:59



NYHETER: SISTE NYTT S.8 & 10   FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND: S.70

traverse 78 Crown / skin
Traverse 78 Crown / Skin er en suveren smørefri fjellski 

med mulighet for enkelt å kunne sette på kortfell. 

TESTVINNER! *Kilde: UTE magasinet, januar 2020.

FISCHERSPORTS.COM

WE NEVER
S AY  NO  TO 
A  D AY   OUT .

Ski: Traverse 78 Crown/Skin; Binding: BCX Magnum 
Støvler: BCX 6 Waterproof

Best i 
test

*

BCX 6 er en vanntett, stabil og lett støvel med 

integrert gamasj som holder snøen ute.  

Friluftsliv.annonse.225x227.no.travers.78.indd   1 28.01.2020   10:28:41
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MANGE NORDMENN PLANLEGGER Å 
VÆRE AKTIVE UTE I VINTER
Gjennom 1.007 intervjuer er nordmenn spurt om alt fra 
skiturer, fiske og snømannbygging. Mange går en aktiv vin-
tersesong i møte, viser en fersk undersøkelsen gjennom-
ført av Ipsos, på vegne av Norsk Friluftsliv.  Tallene viser at 
hele én av tre mellom 15 og 24 planlegger å sove ute i telt, 
hengekøye eller snøhule denne vinteren. De unge skiller 
seg ut som de mest ivrige utesoverne gjennom hele året, 
men at så mange gjør dette også på vinterstid. 

NORDMENN BEKYMRET 
FOR FREMTIDENS SKIFØRE
Et utvalg på 1.000 respondenter 
fikk spørsmålet: Med tanke på 
klimaendringene, er du bekym-
ret for fremtidens skiføre? Halv-
parten (50 %) av de spurte er 
bekymret, med en jevn fordeling 
blant alle respondentene. Oslo 
er den landsdelen hvor folk er 
mest bekymret, her svarte hele 
58 prosent ja på spørsmålet. 
Kvinner bekymrer seg også mer 
enn menn; 57 prosent av kvinne-
ne svarte ja, mot 43 prosent av 
mennene.

MILJØDIREKTORATET ØNSKER TIPS OM 
ULOVLIGE MILJØFORHOLD
Eksempler på ulovlige miljøforhold er: Utslipp til luft, 
vann og grunn, import og salg av ulovlige truede arter 
eller fremmede organismer, ulovlig fiske eller jakt, 
ulovlig skuterkjøring. Misbruk av tilskuddsmidler er 
også forhold som det ønskes tips om.

Før en sender inn tips og varsler, bør en først sjekke 
om det er kommunen eller fylkesmannen som er rette 
myndighet til å motta varslet.

FRILUFTS-

NYTT FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  
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Vær forberedt
- uansett hvor du skal!

Suprabeam oppladbare hodelykter
• Høy kvalitet og komfort
• Konstant kraftig lys
• Lav egenvekt
• Oppladbare
• Utstyrt med rødt baklys
• Dimmefunksjon

V4pro R

V3pro R

Unngå mørketid

Zarges Eurobox
• Solide aluminiumskasser
• Pakning i lokk, værtett
• Ingen detaljer som ruster
• Lav egenvekt
• Forsterkningsprofil i bunn og lokk
• Finnes i mange størrelser

Trygg transport

Vær forberedt - uansett hva du skal

Finn din nærmeste forhandler på groveknutsen.no

ANNONSE

Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   9Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   9 29/01/2020   10:4329/01/2020   10:43
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FRILUFTS-

NYTT
FOTO: STEINAR VÆGE

SVALBARDTRAKTATEN 100 ÅR 
Svalbardtraktaten, også kjent som 
Paris-traktaten, er en traktat inngått 9. 
februar 1920 i Paris mellom flere land 
om øygruppa Svalbard. Den ble inngått i 
forbindelse med fredskonferansene etter 
første verdenskrig.

Traktaten slår fast «Norges fulle og uind-
skrenkede høihetsret over Svalbardøgrup-
pen». Avtalen gir Norge suverenitet over 
Svalbard; Spitsbergen og øyene omkring, 
Bjørnøya og Hopen. Traktatpartene har 
likevel «like rett til fiske og fangst» i disse 
områdene og i deres territoriale farvann. 
Bestemmelsen om likerett gjelder etter 
traktatens ordlyd bare innenfor territorial-
grensen, som da utgjorde 4 nautiske mil.

ANSIKTSLØFT FOR UT.NO
UT.no har fra starten i 2008 vært kjent 
som Norges største og mest brukte tur-
planlegger. Portalen har hele landet som 
nedslagsfelt, med tur- og hytteforslag fra 
nord til sør. Men det skjer mye i den digitale 
verden på ti år, og nå har nettportalen fått 
en skikkelig oppgradering.

Noe av det som er endret er en bedre kart-
løsning, integrerte skredvarsler fra varsom.
no og ikke minst, kvalitetssikrede hytte – og 
rutebeskrivelser fra DNT.

FRILUFTSLIV FORAN 
TRENINGSSENTRE

En undersøkelse foretatt 
av Ipsos (markedsanalyse) 

på vegne av Norsk Fri-
luftsliv, viser at 65 prosent 

av de som har deltatt i 
undersøkelsen ønsker å bli 

mer fysisk aktive i 2020. 
Av disse svarer 63 prosent 
at de vil foretrekke turer til 

fots eller på ski, mens bare 
36 prosent ønsker å trene 

mer på treningssentre. 
Å gå på tur er lavterskel, 

gratis, og gir så mye utover 
det at man kommer i form.

FOTO: STEINAR VÆGE

FOTO: STEINAR VÆGE
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ANNONSER

TLF: 61 34 14 00  
WWW.BYGDIN.COM  

BOOKING@BYGDIN.COM 

VINTERSESONG 13. FEB - 3. MAI 
SOMMER/HØSTSESONG 31. MAI - 4. OKT 
Valdresekspressen direkte Beitostølen/Bygdin, ca. 3,5 t 

BYGDIN HØIFIELDSHOTEL FLATT, BRATT, LANGT OG KORT 1065 m.o.h. 
DNT’s MERKEDE LØYPENETT MASKINKJØRTE/STIKKEDE LØYPER TRUGER & SJOKOLADE  
FJELLSKI GUIDET RANDONEE KURS OG TOPPTURER  
JOTUNHEIMEN VALDRES RETT FRA DØRSTOKKEN  

familiedrevet hotell - kafé 
restaurant - 3-retters middag 

 utegrill i godt vær - alle rettigheter 

Til fjells  
- virkelig til fjells 

Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   11Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   11 29/01/2020   10:5929/01/2020   10:59
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Nye bilder på veggen?

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

SYNNFJELL LAFT

SYNNFJELL LAFT

SYNNFJELL-LAFT.NO

950 87 811 

NYE HYTTER TIL SALGS, ÅSSÆTRA – SYNNFJELL  

SYNNFJELL ER FJELLOMRÅDET MELLOM LILLEHAMMER OG FAGERNES

2 ½ TIMES KJØRING FRA OSLO, AVKJØRING PÅ DOKKA

FANTASTISK FRILUFTSOMRÅDE MED SKILØYPER, STIER, FJELLVEGER, JAKT OG FISKE

HØYESTE TOPP I SYNNFJELL ER SPÅTIND, 1414 MOH

SYNNFJELL LIGGER RETT SØR FOR LANGSUA NASJONALPARK

SNØSIKKERT, 830 MOH, OPPKJØRTE LØYPER 100 M FRA HYTTENE

ANNONSER

Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   12Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   12 29/01/2020   11:1629/01/2020   11:16
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v

VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

6-ÅRING ALENE PÅ TUR S.14  |  SVALBARD S.22  |  HUNDESPANN I FEMUNDSMARKA S.30
PARAGLIDING S.36  |  SYLAN S.42  |  FOTOGALLERIET S.48  |  TURPROSJEKT S.54

Vi er to selvlærte friluftslivsentusiaster fra 
sommerbyen Fredrikstad. Vi er nå klare 
for verdens hardeste skiløp - Expedition 
Amundsen. 

Hver ferie de siste tre årene har vi (Sivert 
Lund og Sondre Engen (begge 18)) krysset 
vidde og mark til fots og på ski. Vi startet å 
gå sammen mot slutten av 10. klasse, på 
en ordentlig sommertur i Jotunheimen. Vi 
ble helt frelst, og har holdt det gående i hver 
eneste skoleferie og mange helger. Med 
stadig lenger turer og vanskelighetsgrad, 
har vi konstant utfordret oss selv. 

Å delta i Amundsen-ekspedisjonen var 
et mål ganske tidlig, men den nedre 
aldersgrensen er på 18 år. Av en 
søkermasse på 500 er vi blant de 200 som 
får stille til start. Dette er vi utrolig stolte 
av. Vi har skaffet en ambassadøravtale 
med Salomon Norge og Suunto Norge. 
De hjelper oss med klær og utstyr slik at 
vi får gjennomført ekspedisjonene våre, 
samt trening opp til løpet. Vi jobber aktivt 
med å promotere disse så godt vi kan. 
Blant annet på instagramkontoen vår @
Langtigjen. Dette er vår kanal utad. 

Deltagelsen vår i skiløpet er første del av 
russefeiringen vår. Vi har gjort en vri på den 
tradisjonelle feiringen med store lydanlegg 
og russebusser i millionklassen, og byttet 
det ut med ski og pulk. Dette gjør vi for å 
belyse muligheten for storslåtte opplevelser 

- selv uten bruk av mobiltelefon og dekning. 
Feiringen går videre fra Hardangervidda til 
Svalbard i mai.

FRILUFT

EN ANNERLEDES RUSSEFEIRING
TEKST OG FOTO: SIVERT LUND OG SONDRE ENGEN
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 THOMAS (6) PÅ
 SOLOTUR I
 27 MINUS
TEKST OG FOTO: KASPER ENGELHARDT-BERGSJØ

FRILUFT  VINTER MED BARN
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 Dette er historien om hvordan min sønn Thomas 
 på 6 år fikk sin drøm oppfylt om å sove ute alene 
 i skogen på vinteren. At det ble 27 minus denne 
 natten ga bare en ekstra spiss på turopplevelsen. 

VINTER MED BARN  FRILUFT

UTSTYRET: 
Thomas har linet 
opp alt av utstyr 
og er klar for 
overnattingstur i 
vinterskogen.
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1. MAT PÅ BÅL: Leiren 
er rigget. Bålet er tent. 

Maten er varm. Thomas 
er klar for middag.

2. BÅLKOS: Bålet gir 
både lys og varme i 
den mørke skogen. 
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Hans egen idé og indre motivasjon lærte han så utrolige 
mye på bare litt over et døgn. Noen ganger vokser barna 
med en utrolig fart hvis bare man gir dem muligheten 
til det.

HANS EGEN IDÉ
Det hele startet helgen før. Vi hadde vært på en lavvotur 
i skogen, og Thomas valgte å gå for seg selv hjem og ta 
en liten avstikker. Ca. en time etter vi andre kom hjem 
så jeg han komme over åkeren i rolig tempo. Jeg tenkte 
at han kanskje hadde syntes det var litt ensomt der ute 
for seg selv, så jeg gikk i ham i møte for å oppmuntre 
han. Nei da! Thomas var i et glitrende humør, og da 
jeg kom nærmere hørte jeg ham plystre lystig. Da han 
nesten var kommet opp til meg spurte han «du pappa, 
jeg har funnet et fint sted under en gran. Kan jeg sove der 
neste helg?» Det tok meg ikke mange sekunder å svare et 
rungende JA. Et slikt initiativ var det bare å bli med på, 
men først måtte vi sette oss ned å planlegge. Kong vinter 
hadde nemlig latt lavlandet fryse ned, og det var meldt 
helt ned til 30 minus den kommende tiden. Sammen 
satte vi oss ned og skrev opp alt han trengte til turen.

GJØRE MEST MULIG SELV
Vi prøvde også å visualisere hvordan turen kom til å 
bli. Thomas ønsket å gjøre mest mulig selv, både med 
pakking og underveis på turen. Hvis han hadde god 
tid mente vi begge at han ville kunne klare og samle 
nok ved, bygge opp med snø rundt granen, tenne opp 
bål og lage seg mat før han skulle legge seg. Den gamle 
granen ligger omtrent en halv kilometer fra gården, og 
ditt skulle han gå på ski med utstyret i en pulk.
Vi hadde flere samtaler rundt sikkerhet. Den største 

faren var å få forfrysninger i ansiktet og på hender og 
føtter. Jeg la vekt på hvor viktig det var å holde seg tørr, 
spise og drikke ofte og ikke legge fra seg vottene i snøen. 
Vi fant ut at jeg skulle komme på besøk og hjelpe han 
hvis han trengte det. For sikkerhet skyld skulle også 
jeg ligge ute i skogen i området og hjelpe han ned i 
soveposen og ordne varmeflasker. Han hadde med seg 
radio, så vi lett kunne komme i kontakt med hverandre.

ENDELIG AVSTED
Den store dagen kom, og Thomas gikk og gledet seg 
hele morgenen. Vi brukte formiddagen til å gjøre det 
siste klart. Mens jeg pakket mat, pakket Thomas en 
egen sekk med bøker, bamser og noen få leker. Etter 
en solid lunsj, var han mer enn klar for å komme av 
sted. Temperaturen var nå på 22 minus, som beit godt 
i kinnene. Thomas lot seg ikke affisere av det, for han 
hadde både bål og et fint krypinn under granen i vente. 
Det var med stor glede i hjertet jeg så han forsvinne ned 
veien, trekkende på den store pulken. 

UTROLIG HVA EN LITEN KROPP PÅ TJUE KILO 
KAN PRESTERE, BARE MOTIVASJON ER HØY 
NOK. 

Jeg besøkte ham litt senere, og da var han godt i gang 
med å samle ved. Jeg tilbød meg å hjelpe, og så vi gikk 
sammen ut i skogen og jobbet.

TEMPERATUREN FALLER
Jammen var det fint og lunt inne under den gamle 
granen. Da Thomas skulle gjøre opp bål, listet jeg meg 
litt vekk for å la han få holde på selv. Og ikke lenge 

FRILUFT  VINTER MED BARN
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SKOGSLIV.NO
Kasper Engelhardt-Bergsjø er 
friluftslivsveileder, lærer og førskolelærer. 
Bosatt i Aurskog-Høland. Sammen med sin 
kone og tvillingene på 10 år og storebror 
på 12 år er skogen blitt deres store 
lidenskap. På nettstedet Skogsliv.no gir 
han tips til friluftsliv i skogen med barn året 
rundt. I 2015 mottok han Aurskog-Høland 
kommunes friluftspris for sitt arbeid med å 
inspirere familier til å være mer ute i skogen.

Her kan du se filmen bak historien https://
skogsliv.no/et-vinterminne-fra-arkivskuffen/

VINTER MED BARN  FRILUFT
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etter spraket et fint bål som ga et trolsk lys mellom 
grenene. Selv i kulda hadde vi det lunt og godt inne i 
«hulen» hans, og vi trengte ikke å ha votter på. Resten 
av ettermiddagen fikk Thomas ordne for seg selv. Han 
lagde middag, som bestod av nudler og kjøttboller, med 
et lass med godteri til dessert. Kakao ble drukket i store 
mengder. For å få vann måtte han tine snø. Det var et 
tidskrevende, men viktig arbeid, for han ville trenge 
masse kokende vann til varmeflaskene som skulle gi han 
en god og varm natt i soveposen. Jeg kom tilbake ved 
åttetiden, og da var han ganske sigen og klar for posen. 
Temperaturen var nede på 27 minus, så her var min 
viktigste rolle å sørge for at han kunne sove varmt og 
trygt hele natten. 

SÅ HVORDAN FORBEREDER MAN ET BARN TIL EN 
NATT I 27 MINUS, SÅNN RENT PRAKTISK?
For det første er Thomas allerede blitt en garvet gutt 
innenfor friluftslivet. Vi har gjort dette før med barna, og 
de har sovet upåklagelig og varmt gjennom hele natten. 
Jeg bruker av de erfaringer jeg gjort meg gjennom mitt 
arbeide som friluftslivlærer på folkehøyskole i Nord-
Norge, og fra et utall av private turer i Norge og i 
utlandet. Det er også stor forskjell på 27 minus her i 
skogen i innlandet og samme temperatur ute ved havet 
eller på fjellet. Vi har sjelden vind når det er så kald i 
skogen.

VIKTIG MED ISOLERING
I soveposen hadde han på seg ullundertøy, fleecebukser, 
ullgenser, 2 tykke sokker, tynn og en tykk finlandshette 
(det fine med den er at den ikke faller av i løpet av 
natten,) tykk hals. Han sov i 3 Alta Short soveposer fra 
Helsport. Tidligere har det holdt med 2 soveposer i 25 
minus, men siden han sov under åpen himmel og det 
trakk ned mot 30 minus ville jeg være på den sikre siden. 
Utenpå alt dette hadde jeg en Jerven Fjellduk kingsize 
(fôret) og foldet den dobbelt under ham. Under lå han 
på et vanlig vinterliggeunderlag, med et stort reinskinn 
oppå. Nede i posen hadde han tre metallflasker på en 
liter med kokende vann med en ullsokk trukket utenpå 
(så han ikke brenner seg på dem). Vannflaskene legger vi 
ned i posen i god tid på forhånd, og de gjør at Thomas 
ikke selv må bruke energi på å varme opp posen, noe 
som gir han en god start på natten. Vannet i flaskene er 
rundt 45 grader på morgenen, så de gjør en god jobb 
hele natten. Det kritiske punkt er ansiktet, men Thomas 
som er vant til å ligge ute kryper godt ned i posen, og 
man ser nesten ikke ansiktet hans.

EKSTRA SIKKERHET
Som en ekstra foranstaltning sov jeg i nærheten i en 
annen leir, og stod opp tre ganger i løpet av natten for å 
sjekke at alt var bra med han. Halvni var det liv nede i 
posen. Da hadde jeg kommet en time før og fyrt opp et 
digert bål, så vi riktig kunne kose oss til frokosten. Det 

FRILUFT  VINTER MED BARN
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 THOMAS’ UTSTYRSLISTE: 
Ski, staver og skistøvler

Pulk

Militærets fotposer med ullkartanker (tovede ull-«sko»)

Kamik vinterstøvel med innerstøvel

Tre soveposer (Alta Short fra Helsport)

Liggeunderlag

Reinskinn

Jerven fjellduk fôret

Ett sett ekstra sett ull- og fleeceklær

Ekstra votter og innervotter i ull

Tykk ullgenser

Tykk og tynn finlandshette + tykk lue

Solid og tykk boblejakke

3 varmeflasker i metall av 1 liter

4.5 l gryte

Kaffekjele

Fyrstikker, tennbriketter og stearinlys

Sag og øks

Kart og kompass

Pannelykt og liten teltlykt

Tallerken, kopp og bestikk

Mat, sjokolade, marsipan og kinderegg

Førstehjelpsutstyr

Jaktradio med ekstra batteri

Bamse, høytlesningsbok og sporboken

Spikkekniv

Snøspade

VINTER MED BARN  FRILUFT

1. IKKE KALDT: Selv 
om gradestokken viste 
minus 26,9 kuldegrader, 
så frøs ikke Thomas om 
natta.

2. ALENE: Det er både 
modig og tøft gjort av 
en 6-åring å legge ut 
på vinterovernattingstur 
alene.

2
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er en av de store fordelene med å være på tur i skogen, 
at uansett vær kan man alltid lage et stort bål. Har 
man med øks og sag er det ekstra enkelt. Da kan det 
være så kald som bare det, for vet bålet blir man deilig 
svett i pannen. Ut av posen kom et blidt og stolt ansikt 
til syne. Tenke seg til; han hadde klart det helt selv. 
Frokosten ble inntatt i soveposen, for det er alltid litt 
vanskelig å komme seg ut av posen om vinteren. Vi 
småsnakket en stund, og bare nøt dagen komme, med 
først sine blå farger og deretter lilla, og til sist badet 
solen skogen i de fineste gylne farger på alle tretoppene. 
Med ett hørte vi stemmer og knaking i den kalde 
snøen. Og der stod plutselig resten av familien ved 
bålet med flagg og hurrarop. Guttene løp ut og lekte 
med noen isbiter, jeg og Heidi fikk et stjålent øyeblikk 
med friskbrygget kaffe ved bålet.

ETTERTANKE
For meg har det vært en stor opplevelse å planlegge 
denne turen sammen med Thomas. Nettopp fordi det 

var hans initiativ, og han som har drevet det fremover. 
Han har fått bestemme mye og vært med i planlegging 
og pakking. Sikkerheten har vært nøye drøftet med 
min kone siden det var så kald ute, og jeg måtte stole 
på mine mange års erfaring med kulde og vinterturer. 
Fantastisk å leke folkehøyskole med egne barn. Jeg er 
imponert over drivkraften hos Thomas. Med ideen 
hans om å sove ute alene bød det seg en god mulighet 
til å gi Thomas litt ekstra oppmerksomhet. Og det 
kan jo være sundt for noen at oppmerksomheten ikke 
alltid skal deles på tre. Han har lært mye på kort tid, 
uten å komme ut av komfortsonen (godt gjort i slik 
kulde). Troen på seg selv er blitt styrket innefra. 
Jeg tror vi lett undervurdere våre barn og hva de er i 
stand til å få til selv. La dem få prøve seg, men det må 
være innenfor din trygghetssone som forelder.
Bildene i artikkelen er tatt med de 4 videokameraer 
vi satte opp i leiren til Thomas. De gikk kontinuerlig 
hele døgnet og av materialet laget vi en film om hans 
tur. Du kan se den her https://skogsliv.no/solotur/

FRILUFT  VINTER MED BARN

GOD MORGEN: 
Natta er over. 
Dagslyset har 

kommet og det 
er på tide å krype 

ut av den varme 
soveposen.
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SNØSKJÆR V-blad
Pris kr 64.900,-

MULTISTRØER TORNADO 
for Pickup - Pris kr 79.900,-

MULTISTRØER TORNADO 
for UTV - Pris kr 69.900,-

MULTISTRØER LowPro 500
Pris kr 25.900,-

SALTSTRØER LowPro 300 
Pris kr 17.900,-

SNØSKJÆR Rett blad 
Pris kr 54.900,-

Finn din forhandler: 

Alle priser er veil. utsalgspris for 2020. Lokal 
frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme.

VINTERUTSTYRT ATV

DFK Kabinpakk: Perfekt for vinteren!
inneholder: ståltak, frontrute,bakrute, dører, vindusvisker, sidespeil og varmeapparat som henter 
varme fra motoren. Hold varmen inne i førerhuset! 

Pris kr 37.375,-

Hisun 750 UTV Pris fra kr 114.900,-

EKSTRA FRONT-EKSTRA FRONT-
OG BAKTRUTE

EKSTRA STÅLTAKEKSTRA STÅLTAK

EKSTRA OPPVARMINGEKSTRA OPPVARMING

EKSTRA DØREREKSTRA DØRER
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ET ARKTISK eventyr
TEKST OG FOTO: JOHNNY LARSEN – WWW.JLARSENPHOTO.COM
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SVALBARD

På den rette tiden av året 
er det ikke lenge mellom 

soloppgang og solnedgang, 
dersom det i det hele tatt er et 
skille mellom de to. Her følger 

jeg spor etter polarreven, i håp 
om å møte å det vakre dyret.
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FRILUFT  SVALBARD

Påsken kommer om noen uker og med den kommer 
høysesongen for opplevelser på snødekte vidder og fjelltopper. 
Vi nordmenn er bortskjemte når det kommer til storslåtte 
naturområder. For det fleste må en ikke reise særlig langt før 
en befinner seg i et vinterparadis. Nettopp av den grunn har 
jeg alltid følt meg ekstra eventyrlysten.

VILLMARK
Jeg sitter på en kafé i Longyearbyen en dag sent i mars. Når 
jeg sitter her med en varm kopp kaffe i hånden kan det føles 
som jeg befinner meg på en hvilken som helst kafé i verden. 
Dersom en titter ut vinduet kan en derimot legge merke til 
at det kjører flere snøscootere forbi enn biler. Det er heller 
ikke et fåtall mennesker som vandrer gatelangs med våpen 
hengende over ryggen. Et lite reinsdyr spaserer forbi, på leting 
etter vegetasjon langs husveggene som en liten påminnelse på 
den enorme villmarken som venter rett utenfor bygrensen.
Til vanlig studerer jeg i Bergen, men nå er jeg er her på 
Svalbard som naturfotograf og vet av erfaring at ingen andre 
plasser har jeg slike sjanser for å komme tett på unikt dyreliv. 
Studentbudsjettet er stramt, men likevel er det noe med dette 
arktiske øyriket som stadig drar meg til seg som en magnet. 
Det kribler av spenning i magen for at jeg snart skal sette meg 
på en snøscooter og igjen utforske denne utrolige delen av 
Norge. Bare hundre mil fra Nordpolen.

PÅ SNØSCOOTER
Det er en spesielt og unikt å kjenne på blandingen av ensomhet 
og frihet en får når en suser mutters alene over Svalbard sine 
enorme folketomme områder på snøscooter. Dette arktiske 
riket er større enn Danmark, men huser bare 2.600 mennesker. 
Temperaturen ligger jevnt på minus 26°C, men på scooteren 
passerer derimot den effektive temperaturen minus 45°C. 
Kulden har en tendens til å sive gjennom selv de tykkeste klær. 
Ansiktet mitt svir, mens fingertuppene blir numne. Likevel 
vinner eventyrlysten i meg og jeg kjører videre inn i isødet. 
Longyearbyen forsvinner bak meg, en mil om gangen. Turen 
går over breer og vidder, gjennom daler og raviner. Når jeg til 
slutt stopper og skrur av motoren er alt helt stille.

ISKALDT
Når jeg trer av snøscooteren føler jeg meg mildt sagt ganske 
stivfrossen. Jeg tar av meg kjørebrillene og det tar ikke lang 
tid før små isklumper dannes på øyenvippene og en rennende 
nese forvandles til ryppende istapper. Men frosne fingre får jeg 
sakte fomlet meg til å åpne sekken min og tatt frem en termos 
med kakao. Den varme drikken sprer seg gjennom kroppen, 
men fingrene forblir numne. Som en liten lindring på plagene 
putter jeg en pakke kjemisk håndvarmer i hver vott før jeg 

spenner på meg trugene mine og vandrer opp på en høyde 
for å få mer oversikt. Landskapet er ubeskrivelig vakkert, men 
også nakent og kaldt. For øyeblikket varer dagen her rundt ti 
timer, men det er ikke mange ukene siden solen ikke en gang 
kikket over horisonten. Det er vanskelig å se for seg at noe 
som helst er i stand til å overleve her. Men naturen har jo en 
tendens til å finne løsninger. Det lokale dyrene har tilpasset 
seg til å leve nettopp i slike omgivelser. Om en stopper opp og 
virkelig tar til seg omgivelsene merker en at landskapet faktisk 
er fullt av liv.

REIN OG REV
Når jeg ser meg rundt oppdager jeg en kritthvit polarrev som 
holder øye med meg fra en bakketopp. Den vesle tispa bryr 
seg lite om meg og går raskt tilbake til å spise på restene av et 
reinsdyr som ikke har klart seg gjennom polarnattens iskalde 
mørke. Selv om dyrene som lever her har tilpasset seg den 
sparsommelige mattilgangen og ekstreme temperaturene, er 
det likevel bare de tøffeste som overlever.
 
Når en sitter her med stivfrossen finlandshette er det lett å 
glemme klimaendringene, men ingen andre steder i verden 
merkes dette mer. Livet har blitt vanskeligere for blant annet 
reinsdyrene. Svalbardreinen er en egen underart av reinsdyr 
som har tilpasset seg ekstreme temperaturer i favør for å 
slippe unna rovdyr, men høyere temperaturer har skapt nye 
utfordringer. Før var Svalbard det en kaller en polar ørken, 
men de siste årene har det kommet regnvær her selv midt på 
vinteren. Nå 
så temperaturene igjen faller pakkes det vesle som er av 
vegetasjon inn i is og reinen svelt dessverre i hjel.

INGEN DANS PÅ ROSER 
På grunn av mangelen på rovdyr og lav tilgang på mat er det 
mye som skal til for at svalbardreinen tar seg bryet med å 
flytte på seg bare på grunn av en forfrossen turist. Ingen andre 
steder har jeg følt meg nærmere dyrelivet, og meden jeg sitter 
på snøscooteren og nyter en ny kopp kakao ligger det samtidig 
seks rein og sover omtrent ti meter fra meg.

Etter at kakaoen har gjort jobben sin med å varme kroppen 
starter jeg snøscooteren og fortsetter videre ut i villmarken. 
Fingertuppene er fremdeles numne og jeg tviler på at all 
verdens kakao kan gjøre noe med det, men å ferdes ute i 
vinterlandskap er ikke den dans på roser som sosiale medier 
ofte skal ha det til. Personlig vil jeg si at en stadig blir møtt 
med dilemma der en må veie opp ubehag mot mektige 
naturopplevelser. 

Norge byr på noe som kanskje er verdens mest 
tilgjengelige virkelige arktiske villmark – nemlig 
Svalbard. Her oppe blant isbjørner og enorme 
brefronter har i alle fall jeg funnet mitt paradis.
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Polarreven er en skapning jeg lenge 
har beundret. Den vesle reven er en 
ordentlig nysgjerrig opportunist og ses 
ofte tuslende på leting etter rester vi 
har etterlatt oss. Ikke rent sjelden følger 
den tett på den mye større isbjørnen, i 
håp om matrester. Her er polarreven i 
full vinterdrakt, som er målt til å være 
den mest isolerende hos alle pattedyr. 
Selv om jeg har hatt mange møter med 
reven, både på fastlandet og her på 
Svalbard er hvert møte like magisk!
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FRILUFT  SVALBARD

PÅ TOPPEN AV NÆRINGSKJEDEN 
Til slutt kommer jeg til havet. Jeg kjører langs vannkanten 
og kjenner den salte, iskalde havluften i lungene. En og 
annen storkobbe løfter trøtt på hodet og betrakter meg 
i det jeg kjører forbi. Etter hvert gir åpent hav etter for 
mer og mer is, som til slutt går over til solid fjordis. 
Målinger viser at isen måler 14 cm og ett og annet 
gammelt scooterspor leder over fjorden. Ellers rundt meg 
er det bare stupbratte fjellvegger, så jeg naviger scooteren 
forsiktig ut på isen, mellom små selhull og isfjell som har 
frosset fast.

Selv om det er lett å bli fortapt i dette vakre landskapet 
er det viktig å ikke glemme at det kan være tilsvarende 
farlig. Det er ikke lov å bevege seg utenfor bosetningene 
uten våpen og kunnskap om å bruke dette, for i tillegg 
til plutselige værendringer og ekstreme temperaturer 
er dette også hjemmet til rundt 3.000 isbjørn. Mange 
kommer hit utelukkende for sjansen til å møte disse 
eksotiske dyrene. En må derimot huske at isbjørnen, 
med sine 700 kg er verdens største landlevende rovdyr 
og befinner seg på toppen av næringskjeden. Isbjørnen 
kan angripe eksplosivt og tilbakelegge hundremeteren 

på få sekunder. Et ellers magisk møte med disse dyrene 
kan derfor raskt ende katastrofalt for både turist og bjørn 
dersom en ikke viser den respekten de fortjener. Det er 
derfor viktig å holde stor avstand og heller benytte seg 
av kikkert dersom en er så heldig at en får møte kongen 
av Arktis. Som Sysselmannen liker å formulere seg; Det 
er du som er på besøk i deres hjem. Selv er jeg svært 
fornøyd med kun å ha funnet spor etter bamsen. Men 
funnene mine har skjerpet sansene og jeg legger merke 
til ting i landskapet som jeg ikke gjorde for få sekund 
siden. Luktene og lydene rundt meg føles forsterket. En 
liten bevegelse i en nærliggende isblokk får pulsen til å 
stige til nye høyder. Plutselig står jeg ansikt til ansikt med 
kongen av Arktis!

UNG HANNBJØRN 
Bjørnen viser ingen interesse for meg annet enn ett 
og annet blikk i min retning, noe som er svært viktig. 
Denne hannbjørnen er nok rundt to og et halvt år og 
mamma har nettopp bestemt seg for at det er på tide for 
han å flytte ut. Jeg blir sittende og kikke på hannbjørnens 
stusselige forsøk på å diskret slå lag med mor igjen. Hun 
er derimot nådeløs i sin beslutning. Mens jeg sitter der 
og følger med på dette familiedramaet blir alt med ett 
plutselig ekstremt stille. Snøscooteren har gått varm! Jeg 
kikker rundt meg og evaluerer eventuelle fluktruter, men 
det er bare åpen is hundrevis av meter i alle retninger. 
Isbjørnene viser fremdeles ingen tegn på å bry seg om 

1

PLUTSELIG FÅR JEG ØYE PÅ NOEN ENORME SPOR 
I SNØEN SOM MINNER MEG PÅ HVORFOR RIFLA 
LIGGER HALVLADET PÅ SCOOTEREN MED FEM 
GROVKALIBREDE KULER I KAMMERET. 
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1. Svalbardreinen er en egen 
undergruppe av reinsdyr som finnes 
bare her. Den har svært tykk pels, og 
korte bein for å redusere kroppsarealet 
og dermed varmetapet mest mulig. 
Reinen har ingen naturlige fiender her, 
da isbjørnen ikke tåler kjøttet. Likevel har 
klimaendringene gjort livet vanskelig. 
Varierende temperaturer har gjort at det 
danner seg is på bakken, slik at dyrene 
ikke klarer å grave seg ned til maten. 
Resultatet er dessverre mange utsultede 
dyr som ikke klarer seg gjennom 
vinteren. På grunn av den tykke pelsen 
ser dyrene gjerne fete og gode ut, men 
realiteten kan være en helt annen.

2. Det en fantastisk følelse å møte 
kongen av Arktis. Det er likevel svært 
viktig å holde stor avstand, og en skal 
aldri oppsøke dyrene. Ikke bare er de 
livsfarlige for oss, men et direkte møte 
ender dessverre ofte med at bjørnen 
må bøte med livet for vår dumskap 
og feilgrep. Selv satt jeg like ved 
snøscooteren og betraktet isbjørnen på 
stor avstand og fulgte hele tiden med om 
han ble brydd av mitt nærvær. Om den 
blir forstyrret av deg har du alt kommet 
alt for nærme og i tillegg til å gjøre dyrets 
allerede vanskelige liv litt vanskeligere 
risikerer du en saftig bot. Selv om 
isbjørnen er godt tilpasset med både 
UV-beskyttende hinner over øynene, 
tykk pels, 100-meter tid som Bolt bare 
kan drømme om og imponerende 
styrke og svømmeferdigheter minsker 
isen og jaktområdene. Tusenvis av år 
med utvikling hjelper lite når det du har 
utviklet deg til bokstavelig talt smelter 
bort under bena dine. 

3. Det er få ting som føles så fritt som 
å utforske det brutale, øde og vakre 
landskapet på Svalbard. Her har jeg 
tatt en pause ved Tempelfjorden for å 
beundre utsikten. Framfor snøscooteren 
tar havet over for fast grunn under bena, 
ikke at det nødvendigvis er et hinder.

2
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1. Sett bort fra reinsdyrene som vandrer rolig rundt 
er det lett å føle seg alene i dette mektige isødet. 
Store spor i snøen viser derimot en annen historie og 
er en liten påminnelse om at enorme rovdyr hersker 
her. 

SVALBARD’S MOST SPECTACULAR RESTAURANT

www.gruvelageret.no
booking@svalbardexplorer.no
Same-day booking: +47 79 02 20 00

Taxis to Gruvelageret: 
+47 79 02 13 75
+ 47 79 02 13 05

#1 in Longyearbyen

We restored a cultural heritage, an old 
mining storage, and had a crazy idea 
to make it into a unique restaurant. 
A cozy place for people, a distinctive 
space with an atmosphere focusing 
on Longyearbyen’s unique history. 
And that became Gruvelageret.

A UNIQUE DINING EXPERIENCE BOOK YOUR TABLE

FRILUFT  SVALBARD

meg, men jeg er redd for at den plutselige mangelen 
på motordur kan vekke nysgjerrighet. Jeg vet at 
bjørn som er i alderen til denne unge hannbjørnen 
er spesielt farlige. De har nettopp fått frie tøyler og er 
ivrige etter å utforske alt og alle for å finne sin plass i 
næringskjeden – som jo er på toppen. Heldigvis tusler 
bjørnemor videre, mens ungkaren legger seg for å sove.

STORE UTENDØRSMINNER
Jeg blir sittende en liten stund til å titte på bjørnen 
som forsvinner inn i drømmeland. Kanskje drømmer 
han om en saftig sel? I det solen trekker seg bak fjellet 
og landskapet blir dekt i blå nyanser starter jeg opp 
igjen snøscooteren og setter vemodig kursen sørover 
mot fastlandet. Eventyret mitt har kommet til veis 
ende, mens isbjørnhannen nettopp har begynt på sitt. 
Når jeg går av flyet på Flesland er det grått og kaldt. 
Fingrene mine føles fortsatt kalde, og har fått blemmer, 
men jeg er varm på fantastiske utendørsminner.
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SVALBARD’S MOST SPECTACULAR RESTAURANT

www.gruvelageret.no
booking@svalbardexplorer.no
Same-day booking: +47 79 02 20 00

Taxis to Gruvelageret: 
+47 79 02 13 75
+ 47 79 02 13 05

#1 in Longyearbyen

We restored a cultural heritage, an old 
mining storage, and had a crazy idea 
to make it into a unique restaurant. 
A cozy place for people, a distinctive 
space with an atmosphere focusing 
on Longyearbyen’s unique history. 
And that became Gruvelageret.

A UNIQUE DINING EXPERIENCE BOOK YOUR TABLE

Tre netter på byens triveligste hotell 
Coal Miners’ Cabins ligger i Nybyen, og navnet 
skjemmer ingen. Nybyen er nemlig en av de eldste 
gjenværende bydelene i dag. Her bor du rett utenfor 
noen av de fineste turområdene i nærmiljøet: 
Sarkofagen, Larsbreen og Longyearbreen. Her kan 
du hygge deg med fantastisk grillmat fra vårt kjøkken 
i den trendige, men koselige baren i Coal Miners’ 
Cabins. Det er i Nybyen studentene bor, noe som gjør 
miljøet både ungt og levende.

Båttur med hybriddrevet katamaran
Opplev stillheten på vår aller nyeste sommeraktivitet; 
Båttur med MS Bard, vår elektrisk drevne katamaran 
som går på strøm fra solcellepaneler. Hurtigruten 
Svalbard har som mål å videreutvikle oss mest mulig 
energieffektivt og dette er et steg på veien.

På vei til Barentsburg vil du få muligheten til å se
masse dyre- og fugleliv. Kanskje får du sett den
fargerike lundefuglen, søte polarrever eller den
tegneserieaktige belugaen. Vel fremme får du en
smakebit av et lite stykke Russland.

Inkludert i pakken:
Fly t/r Oslo -Longyearbyen, 3 netter på Coal
Miners’ Cabins inkludert frokost, samt båttur
med vår elektriske katamaran til den russiske
gruvelandsbyen Barentsburg.

Pris: Fra 4990 per person i dbl rom
Reiseperiode: 17. mai til 30. september 2020

Kontaktinfo: info@hurtigrutensvalbard.com
Telefon: 79 02 61 00

DRØM DEG 
BORT TIL SVALBARD
Inkludert fly t/r Oslo- Longyearbyen,
3 netter på hotell og båttur

SOMMER PÅ SVALBARD 
INKLUDERT FLY, HOTELL 
OG BÅTTUR

4990,-F
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MED HUNDESPANN I 

FEMUNDSMARKA

OVER FJELLET: Mildværet førte til 
tungt føre. Her jakter vi faste skuterspor 

over fjellet og inn i Femundsmarka.
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MED HUNDESPANN I Femundsmarka
TEKST OG FOTO: THOMAS SVENDSEN

Alarmklokka ringer kvart på seks. Jeg bråvåkner. Går nærmest i søvne til 
kjøkkenet, det eneste jeg tenker på er kaffe. Etter kaffe og en bedre frokost 
starter jeg bilen som allerede var pakket dagen i forveien. To timer senere 
svinger jeg opp til gårdsplassen til tur kompis Stian.

Hundeslede, utstyr og bikkjer pakkes inn i den 
hundetilpasset bilen til Stian. Fem timer senere åpner vi 
døren og trer ut på Elgå parkeringsplass. Klare for å sette 
ut på eventyr bak hunderumper i Femundsmarka.

BRATTE BAKKER OG OVERVANN
Turens første bål brenner, flammene brer seg og danser. 
Bålrøyken fra tyri stiger til værs. Det knitrer. Vi har fulgt 
et godt skuterspor fra Elgå et kort stykke nordover, slått 
leir langs Femunden. Fått en følelse av hvordan føret 
er. Vi utsatte turen med en uke da det kom mildvær og 
fønvind som ruinerte det gode, kalde føret. Nå er det 
et par minusgrader, og sleden glir godt på underlaget. 
Sola går ned og kvelden kommer. Lyset svinner hen. 
Snart er det svart rundt oss og det eneste som eksisterer 
er den lille verdenen vi ser i det oransje lyset fra bålet, 
vi glemmer hverdagsliv. Det er oss, hundene, soveposen, 
teltet og Femundsmarka – vår lille verden.

Neste morgen våkner jeg under tarpen, slår gjerne 
ikke opp teltet hvis forholdene ikke tilsier det. Det er 
et lett dryss av nysnø over bålrestene. Opptenningsved 
klargjort dagen i forveien er oppskriften på en behagelig 
morgen når man ligger under åpen himmel vinterstid. 

Bålet brenner og svartkjelen får gjennomgå for første 
gang på denne turen. Ingen liv fra teltet til Stian. Stian 
elsker huskyene sine og alle ligger i teltet sammen, 
Fenris, Hel, Lyn, Tust og Tua – og Stian. Det blir kaffe 
på liggeunderlaget, som altså er senga.

RÅTTEN SNØ
Vi seler bikkjene. De bjeffer og hopper av glede. Det 
eneste som står i hode på de er vel ut å løpe! Så suser 
vi av gårde i tåkete omgivelser på Femunden. Mentalt 
er vi innstilt på en lett dag og tar sikte på hjerte av 
Femundsmarka, dypt inne i nasjonalparken.

Vi passerer Langodden, Revlingodden, Grålodden, og 
Kuneset. Ved Haugen gård tar vi av på skutersporet vi 
skal følge over fjellet. Det går trått oppover, det er bratt og 
sleden er tung. I tillegg har ikke snøen satt seg riktig godt 
etter mildværet. Det blir gjennomslag etter gjennomslag. 
Utenfor sporet er det enda dårligere, råtten snø. Vi 
jobber på oppover og svetten siler, det blir et sabla strev, 
så blir sporet borte i snøføyk. Slaget er tapt og det blir 
rådslag. Vi har to uker til rådighet og har ingen hastverk. 
Vi bestemmer oss for å ta en natt på Røsandbua. Vi snur 
og suser ned bakkene.
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Ved Storvika går det ferske skuterspor opp i skogen og 
sporet mot Røsandbua er føyket igjen. Det er sent og vi 
tar fatt på etappen mot Røsandbua for å vente på kaldere 
vær. Så havner vi i overvann, sleden setter seg fast, og det 
blir et slit å få den ut. Det iser og kleber seg under skia, 
hvert bein blir fem kilo tyngre, det kommer ukvemsord 
fra både Stian og meg. Slik holder vi på oppover 
Femunden til vi når bua, gode og slitene, ved skumring.

MOT SVENSKEGRENSA
Det knitrer fra Jøtulen i Kløfthåbua. Et svakt brus høres 
fra elva i bakgrunnen. Kratlvola gjør seg mektig over 
furutoppene i horisonten. Hele huskyflokken ligger 
samlet som en bjørnefell i et hjørnet. Veggen er fylt 
med tomme spritflasker, og det er rispet navn og årstall 
i veggene. I taket henger det gammelt, sotet spindelvev. 
I plankeveggene trekker det godt. Fra Storvika kjørte vi 
på ferske skuterspor over fjellet og Røvoltjønnan og inn 
til bua. 

Etter morgenstellet og x antall kaffekopper rydder vi i 
bua og sørger for at det er opptenningsved til neste som 
vil bruke den. Vi fortsetter videre mot svenskegrensa. Vi 
har jobbet oss opp til Littlbudhåen i flotte forhold. En 
av høydepunktene på turen. Sporet slutter her og svinger 
opp til tømmerkoia. Vi er klare for å nyte en natt i denne 
fantastiske lille tømmerkoia midt i denne fantastiske 
villmarka. Jeg har alltid drømt om å overnatte her etter 
en romjulstur for flere år siden, da var den opptatt. Vi 
svinger opp til koia og den kommer til syne bak trærne. 
Folk! Isfiskere. De skal være her hele uka sier de. Vi 
suser videre mot reva. Utenfor sporet. Jeg går foran og 
brøyter spor. Stian sliter med sleden, den er for tung til 
å håndtere utenfor sporet, vi har for få hunder til det. 
Overvannet klabber under skia og det blir bom stopp. Vi 
gjør retrett til Kløfthåbua og blir der til neste dag.
Neste morgen slipper vi oss ned på Øvre Roasten. Innose 
er åpent og vi holder god avstand. Gjør en lang bue rundt 

1 2
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og opp til Fløterbua ved Roasten. Rigger oss til, det er 
meldt uvær. Hogger ved. Fyrer i peisen. Disse gamle 
fløterbuene er kun en plankevegg og det er umulig å få 
det ordentlig varmt. Det ville krevd unødvendig bruk av 
ved. Vi nøyer oss med en liten lunk. Det går i drytech 
på matfronten, vi liker det enklest mulig  på lengre 
vinterturer. Ellers går det i havregryn med honning til 
frokost og polarbrød med makrell til lunsj. Men vi har 
nok lurt med en pose godt og blandet og noko åttat for 
denne turen. Og ferske kaffebønner glemmer vi aldri på 
langtur! Noe godt må man unne seg mens uværet suser 
på utsiden.

TURISTER OG SMÅFLY
Det glir lett nedover Roasten. Fra Roastbuan finner 
vi gode skuter spor som vi velger å bruke på vei ut fra 
Femundsmarka. Bikkjene jobber som heltene de er. 
Oppover bakkene mot Røvoltjønnan. Midt i bakken 
møter vi en skuter med en slede med kuppel på. Vi 
viker til side og hilser på turistene som blir fraktet inn 
til Roastbuan.

Over Røvoltjønnan blir vi plutselig oppmerksomme på 
spor i snøen. Jerv. Bikkjene snuser og vil dra etter. Ikke 
sjans. Vi skal ha siste natta i Røsandbua, og sånn blir det. 
Sola skinner og vi nyter turen ned fra fjellet og videre opp 
langs Femunden til koia.

Neste morgen gjør vi hele strekket fra Røsandbua til Elgå. 
Halvveis møter vi utenlandske turister som skal ta bilde av 
oss. Vi smiler. Vi smetter rundt den siste odden før vi ser 
Elgå som har blitt til en flyplass siden sist. En haug med 
småfly har landet på Femunden. Vi glir sakte forbi og gjør 
ende på vårt lille eventyr i villmarka for denne gang.
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1. TUNGT: På vei over en 
av de mange haugene i 
Femundsmarka. Stian gir en 
ekstra dytt for å komme opp 
bakken. 

2. VIL UT: Lyn, klar for 
dagens etappe. 

3. INNEKOS: Værfast på en 
av fløterbuene ved Røa-
vassdraget.  

4. I OVNEN: Kokekaffe på 
gang. 

5. SOL: Ro i tilværelsen.
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Femundsmarka
Femundsmarka nasjonalpark finner du 
mellom Hedmark og Trøndelag, mellom 
sjøen Femunden og svenskegrensa 
Nasjonalparken ble opprettet i 1971 for å 
«bevare et stort, sammenhengende og i 
det vesentlige urørt skog- og fjellområde, 
å bevare landskapsformer med blant 
annet det særpregede dødislandskapet 
med blokkmark, morenerygger, sjøer og 
vannsystemer, og å bevare det naturlige 
biologiske mangfoldet med et egenartet 
plante- og dyreliv.» 

Nasjonalparken dekker et område på 
597 kvadratkilometer. Nasjonalparken 
ligger i kommunene Engerdal og Røros; 
og den grenser opp til Langtjønna 
landskapsvernområde og Femundslia 
landskapsvernområde. 60 KM: Fra nord til sør er Femunden 

knapt 60 km. På en klarværsdag kan 
man nyte synet av fjellene rundt.
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For oss som ønsker å 
kjenne på frihetsfølelsen
Alt du trenger til din neste turopplevelse finner du på 

Camp Villmark 27. - 29. mars på Norges Varemesse
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EKSPEDISJONS
FLYGING

TEKST OG FOTO: DAGFINN GRANENG
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SUNNMØRSALPENE

SUNNMØRSALPENE: 
Saudehornet, en 

av de mest ikoniske 
toppene i Ørsta.
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1. HVITE FJELL: Fjellmassivet jeg nettopp 
fløy gjennom. Hadde jeg landet inni der ville 
jeg trengt hjelp for å komme ut igjen.

2. OPPTUR: Tre piloter kjemper seg opp mot 
take-off. I bakgrunnen ligger Ørstafjorden.

3. LUFTIG: Det er bare deg og lufta. 
Gjennom de myke linene og den tøyelige 
duken forteller paraglideren deg akkurat hva 
som skjer.

FRILUFT  PARAGLIDING

1

2
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PARAGLIDING  FRILUFT

Å SEILE MELLOM FJELL MED PARAGLIDER ER 
NOE AV MORSOMSTE MAN KAN GJØRE. SELV MED 
FROSTSKADER.
Det napper plutselig i de stramme linene. Flyinstru-
mentet mitt begynner å pipe og forteller meg at det 
nok en gang bærer oppover over Sunnmørsalpene. Jeg 
flyr inn i en luftsøyle med oppdrift. Den har deilige, 
myke kanter, og den løfter meg raskt vekk fra terrenget. 
På fagspråket kalles det en termikkboble. Og akkurat 
en slik termikkboble kunne jeg gifta meg med. Men nå 
klarer jeg ikke å bli begeistret. Sola begynner å ligge lavt 
over fjellene, og jeg myser mot refleksjonen i Ørstafjor-
den. Vanligvis ville jeg blitt ekstatisk. Det majestetiske 
Saudehornet lokker meg opp mot skyene, og plutselig 
ser jeg ned på kanskje verdens vakreste fjellområde. 

MÅ TA ET VALG
Kroppen sier ifra. Den vil ikke mer. Magen kniper, og 
beina skjelver. To par stilongs og ei tykk skibukse er 
ikke nok. Jeg har mistet følelsene i tærne og fingrene. 
Mobilen min, som jeg bruker som GPS, holder på å 
gå tom for strøm. Den er koblet til en powerbank, men 
jeg får beskjed om at den er for kald til å kunne lades. 
Jeg får trøbbel hvis jeg må lande innerst inne i en dal, 
langt fra folk og fe, uten strøm på mobilen. Eller verre; 
Hva om jeg faller ned? Ikke at jeg ville hatt dekning 
uansett. Plutselig får jeg et valg. Enten så flyr jeg ned 
og lander i Ørsta, eller så gøtser jeg og flyr rett inn mot 
Sunnmørsalpene. Jeg har kanskje ikke nok høyde. Hele 
kroppen vil ned. Men jeg kan ikke. Jeg må fly videre. 
Fjellene kaller.

FIRE TIMER I LUFTA
Trygt tilbake på bakken står jeg igjen med en følelse 
av at jeg har vært på ekspedisjon. Å lande etter fire 
ensomme timer i lufta er litt som å komme tilbake til 
sivilisasjonen. Øyeblikket du tar av forsvinner du i en 
helt annen verden. En verden hvor de fysiske lovene 
ikke lenger gjelder deg. Hvor du svever på magi, og har 
forstått noe som andre mennesker ikke har forstått. 
Det er bare deg og lufta. Gjennom de myke linene og 
den tøyelige duken forteller paraglideren deg akkurat 
hva som skjer. Du kjenner hver eneste lille hump i 
seletøyet, og du føler deg frem til oppdrifta. Du blir 
i denne verdenen frem til du tar dine siste svinger 
og igjen står med beina planta i bakken. Da brytes 
magien, og du er igjen blant normale folk. Men inni 
deg føler du fremdeles på skyenes tiltrekningskraft. 
Du vil opp igjen så fort som mulig.

GOD OPPDRIFT
Det er mars måned, og sola begynner å krype høyere 
på himmelen. Hvite bomullsdotter kondenserer over 
Bondalseidet idet vi kjemper oss opp de siste meterne 
til take-off. Akkurat nå kommer vinden fra nordvest, 
men om ikke lenge vil luftmassene nedi dalen begynne 
å skli oppover langs det snøkledde skianlegget. Vi 
svever høyt på drømmen om god oppdrift allerede 
før vi har tatt av. Noen snakker om å fly helt til Stryn. 
Forventningene er skyhøyde, og det er vi også snart.

3
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ISKALDT
På toppen ligger snøen som ei dyne. Den største 
utfordringa i dag kommer til å være kulda. Fuktig snø 
har allerede begynt å smelte nedover ullsokkene, og 
ulltrøya er gjennomsvett. Heldigvis har frykta for å fryse 
sørga for at et ekstra klesskifte ligger i sekken. Selv om 
det er tidlig mars så stikker sola i nakken. Den deilige 
varmen er en kortvarig glede. Den er en stille forvarsel 
før en storm av en iskald tilværelse. 

TYNGDEKRAFT
Så tar vi av. Vinden pisker ansiktet og tørker ut både 
lepper og øyne. Idet vi kommer opp til 1.200 meter 
begynner skyer å kondensere rundt oss. Lufta lukter 

fuktig metall, og iskrystaller begynner å danne seg på 
seletøyet, hanskene og i ansiktet. 

NESA RENNER SAMTIDIG SOM AT SNØRRET 
FRYSER IDET VI SKLIR NEDOVER DALEN MOT 
HJØRUNDFJORDEN. 

På vei til Sæbø taper vi mye høyde. Det er varmere 
lavere, men man må jobbe mer for å komme seg opp 
igjen. Nå sliter jeg plutselig veldig. De andre har fått 
nok høyde til å snu og fly tilbake der vi kom fra, men jeg 
henger etter. Jeg kjemper febrilsk langt nede i dalen, men 
tyngdekrafta biter seg fast. Først etter nesten en time 
klarer jeg å riste den av meg. Jeg kommer endelig frem til 

SVEVER: Å 
komme seg tilbake 
etter en flytur er en 

del av eventyret. 
Jeg var så heldig 
med rutebussen 
som passerte at 
det nesten føltes 

som juks.

FRILUFT  PARAGLIDING
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Bondalseidet og ser at de andre har landet. Plutselig er jeg 
helt alene. Blodet forsvinner sakte fra fingertuppene. Men 
nå ligger hele verden for mine føtter. Jeg kan fly sørover 
mot Stryn, men det er ukjent territorium for meg. Jeg vet 
ikke hvilken høyde man burde ha, og jeg vet ikke hvilke 
farer som lurer. Kan det komme noen skumle dalevinder, 
eller kan jeg bli grillet på en usynlig høyspent som strekker 
seg over dalen? Jeg bestemmer meg for å fly mot Ørsta.

NESTE TUR?
I dag er det lett å finne løftet. Jeg slipper å analysere 
terrenget nøye for å finne oppdrifta. Selv om sola varmer 
så er den brutale vinterlufta nådeløs. Det kjenner jeg 
på kroppen når jeg seiler mellom Vassdalstinden og 

Saudehornet. Under meg er et ugjestmildt isøde med få 
landingsmuligheter. Faller jeg ned her tar det nok noen 
dager før noen finner meg. Det frosne landskapet ligger 
i skygge, så det er lite oppdrift å hente. Heldigvis har 
jeg nok høyde til å nå enden av Vartdal. Der kan jeg i 
verste fall gå langs vei for å komme meg tilbake. Helt i 
enden av dalen skinner sola. Skyggen holder på å krype 
oppover fjellsida, men jeg rekker å benytte meg av det lille 
sollyset som er igjen. Det gir meg nok høyde til å gli langs 
de frosne, skogkledde sidene og følge dalen helt ned til 
fjorden. Etter fire lange timer står jeg igjen på bakken. Jeg 
har kryssa en hel kommune, og jeg har dratt på meg både 
frostskader og en forkjølelse. Men det eneste jeg klarer å 
tenke er «når blir neste tur? Når blir neste ekspedisjon?»

PARAGLIDING  FRILUFT
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MASSE SNØ: Nattefrosten gjorde 
underverker; skiføret holdt seg 
perfekt gjennom hele dagen.
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PÅ TELTTUR I 

SYLAN
TEKST: BJØRN A. ESAISSEN OG MATTIAS JANSSON

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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FRILUFT  SYLAN

SYLAN

1. MORGENSTEMNING: 
Frokost utendørs var en 
selvfølge i det strålende 
vinterværet.

2. BÅLKOS: Det positive med 
å slå leir i bjørkeskogen er at 
man kan fyre bål og sitte lenge 
ute før man trekker inn i teltet.

3. FULLMÅNE: 
Arbeidsoppgavene i teltleiren 
blir enklere når «spotlighten» 
på himmelen lyser.

Sylmassivet reiser seg som en solid, spiss grenserøys 
i det ellers relativt slake og vakre landskapet i østre 
Trøndelag. Her er det smale egger, breer og rygger ut i 
mange retninger fra de tre 1.700-meterstoppene som 
finnes her.
På sørsamisk heter fjellet «Bealjehkh» som betyr «de 
som er forsynt med ører». Dette er et flott navn og sett 
fra Tydal så ser man de to spisse toppene Storsylen og 
Storsola stikke opp som to ører fra fjellet.

Rammen rundt turen var perfekt: Blåhimmel og 
sol. Ikke et vindpust. Shortsvær. Masse snø med 
lag av nysnø på toppen. Nattefrost og plussgrader 
på dagtid. Fullmåne og stjerneklart. Vi fikk fem 
flotte døgn på turen rundt fjellmassivet i Sylan.

1
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RUNDTUREN 
Vi startet fra en parkeringsplass i nærheten av 
Væktarstua i Tydal. I løpet av de fem neste dagene 
gikk vi runden rundt Sylan-massivet med pulk, telt 
og alt nødvendig vinterutstyr. Fra Tydal gikk vi opp 
gjennom hyttefeltet til Nesjøen før vi slo leir noen 
kilometer nedenfor Nedalshytta. Dagen etter krysset 
vi riksgrensen og gikk til den svenske fjellhytta 
Sylstationen. Derfra gikk turen bratt oppver til 
Blåhammarstugan. Videre rente vi nedover igjen mot 
Esandsjøen og den norske turisthytta Storerikvollen. 
Den siste natta slo vi opp teltet på en knaus på det 
smaleste partiet mellom Esandsjøen og Nesjøen.

DET POSITIVE
Sylan er et lett tilgjengelig fjellområde. Det er flere 
innfallsporter og startsteder både på norsk og svensk 
side. Avstanden mellom turisthyttene er cirka 20 
kilometer, og gir en passe og fin dagsetappe på ski 
for turentusiaster som liker å gå fra hytte til hytte. 
Terrenget er forholdsvis flatt med fine daler og spisse 

tinder på fjellmassivet. Fjelltoppene er fine å se på der 
de ruver kritthvite mot himmelen. Sylan er et snørikt 
område. Fjellområdet har store vann og store partier 
med bjørkeskog. Fuglelivet var imponerende da vi 
så flokker med fjellryper hver dag. I ei åpen råk på 
Esandsjøen så vi svaner som svømte og koste seg i 
vintersola. Vi så ferske jervespor og revespor.

LEGGER MAN DAGSETAPPENE UTENFOR DE 
OPPMERKEDE TRASEENE SER MAN LITE FOLK, 
OG DESTO MER AV FUGLE- OG DYRELIVET.

Det norske rutenettet med både sommer- og vinterruter 
er tett knyttet til tilsvarende rutenett på svensk side 
av grensen. Forbindelsene mellom hyttene går i rolig 
og slakt terreng uten de store høydeforskjellene. De 
nærmeste turistforeningshyttene til Sylmassivet er 
Nedalshytta (betjent) og Sylstasjonen (selvbetjent), 
og litt lenger i fra har vi også Storulvån (betjent), 
Helags (selvbetjent), Blåhammarstugan (betjent) og 
Storerikvollen (betjent). 

2 3
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DET NEGATIVE
På Tydal-siden og oppover mot fjellplatået var det 
stor skutertrafikk. Sjenerende motordur og timesvis 
med støy setter helt klart en demper på opplevelsen av 
stillhet. Da vi gikk langs Esandsjøen ble vi med jevne 
mellomrom forbikjørt av femtitalls snøskutere. Det 
var ubehagelig å gå på ski i konstant eskoslukt. Jeg 
tror aldri jeg har vært så kvalm på skitur på fjellet før.
Det må sies at Sylan-området har litt for lite vill natur. 
Når man ser stømledninger hver dag, enten på nær 
eller på lang avstand, så gir ikke det noe inntrykk av 
urørt fjellnatur. Dette i kombinasjon med motordur 
fra snøskutere reduserer den totale, gode og ekte 
fjellopplevelsen. Over på svensk side, på og mellom 

hyttene Sylstationen og Blåhammarstugan, var det så 
mange skiturister at jeg fikk et merkelig snev av urban 
turopplevelse.

NORSKE OG SVENSKE HYTTER
På norsk side ligger hyttene Nedalshytta og 
Storerikvollen. Disse er åpne med beverting i 
sommer- og påskesesong samt selvbetjening resten 
av året. Vinterstid er det permanent merket løype fra 
Stugudal respektive Ås i Tydal.
På svensk side er det bilvei frem til Storulvåns 
fjellsstasjon som drives av STF, Svenska 
turistforeningen. Denne bilveien kan være stengt i 
kortere perioder om vinteren grunnet dårligt vær eller 
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KL 05.25 MOT SØR

SYLAN  FRILUFT

reinsdrift sent på våren. Herfra er det 16 km lang 
sommer- og vinterløype fram til Sylstasjon som er 
åpen og betjent i sesongene.

HØYESTE TOPPEN
Selve Storsylen ligger midt på den norsk-svenske 
grensen og rager 1.762 meter over havet. Utsikten 
er fenomenal med lang horisontlinje 360o rundt, og 
man ser topper og fjell langt inn i både Sverige og 
i store deler av Midt-Norge. I dette området ble det 
trent for ekspedisjoner til Mt. Everest i 1987, og her 
ble det holdt alpine klatrekurs allerede i 1936. Den 
alpine tilstedeværelsen er stor med topper, klyveturer 
og ryggtraverser for enhver smak.

1. LEIR: Vi bodde i telt og var ikke så opptatt av å 
være i nærheten av de folkerike hytteområdene. 
Her har vi slått leir på svensk side. Kveldssola 
lyser på toppen av Storsylen (1.762 moh.).

2. KL. 05.25: Det rosa morgenlyset på Storsylen 
(1.762 moh.) var vakkert. Det lønner seg å 
ha med kameraet når du må ut av teltet på et 
nødvendig ærend på natta.

3. HVITT: Det var vakkert å gå mot Sylan-
massivet, som var «sprayet» hvitt av vind og 
nysnø.

2
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

Livet er godt! Svetten siler i 
solsteiken mens vi traverserer 

opp mot Surtningssue.
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Høgruta
– DRØMMETUR I JOTUNHEIMEN

TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD
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FRILUFT  FOTOGALLERIET

Med sine drøye 85 kilometer og 7.600 
høydemeter fremstår Høgruta som litt 
utilnærmelig for de fleste. Men med god 
trening og litt over middels skiferdigheter 
kan dette gjøres til en av de mest fantastiske 
opplevelsene du kan få med ski på beina!

1
2
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BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med 

Hanne Staff. To barn Fanny (12) 
og Kaja (8). Friluftsentusiast og 
amatørfotograf 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 utenfor Oslo 
og arbeider som avdelingsleder 

ved elektroavdelingen på Kuben 
videregående skole i Oslo.

NETTSIDE: WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
KT

A 
O

M
 F

O
TO

G
R

AF
 O

G
 T

EK
ST

FO
R

FA
TT

ER

FOTOGALLERIET  FRILUFT

1. På vei opp fra Memurubu og 
innover dalen ved Hesttjønne. 
Surtningssue (2.368 moh.) 
kneiser i bakgrunnen.

2. Sekken er pakka, fellene 
er på og gutta er klare! 
Syv nittedalskarer klare for 
Høgruta! Avreise fra Bessheim 
relativt tidlig for å få skareføre 
opp mot Besshøe (2.258 
moh.).

3. Ved Bessvatnet i retning 
Besshøe. Fantastisk vær, sol 
og vindstille!

3
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JOTUNHEIMEN

Høgruta ble etablert i 2013 som en 
norsk variant av den klassiske Haute 
Route gjennom Alpene fra Charmonix til 
Zermatt. Den orginale Høgruta regnes 
å gå fra Bessheim over toppene Besshøe 
(2.258 moh.), Surtningssue (2.368 moh.), 
Glittertinden (2.452 moh.), Galdhøpiggen 
(2.469moh.) og Storebjørn (2.222moh). For 
den virkelige entusiast finnes det i tillegg en 
rekke andre «småtopper» som kan besøkes 
underveis.

Fem dager er det som er beskrevet i 
rutebeskrivelsen. Da er det lagt inn 
overnatting på hyttene Memurubu, 
Glitterheim, Spiterstulen og Leirvassbu før 
en ender opp på Krossbu. Normalt er det tid 
nok for de som virkelig vil nyte kremen av 
norske fjell uten å stresse. 

Som en fotnote kan det nevnes at 
toppentusiaster med trikot og lett skiutstyr 
har feid over fjellene på imponerende kort 
tid. Rekorden er satt av Sondre Kvambekk i 
2018 med den imponerende tiden 14 timer, 
37 minutter og 51 sekunder! 

I følge enkelte rutebeskrivelser, skrevet av 
erfarne toppentusiaster, er dette en enkel 
tur. Men ordet enkel er relativt. Høgruta 
skal ikke undervurderes. Dette er ikke en 
tur for de som skal teste toppturski for første 
gang. Det er tilnærmet umulig å unngå 
nedfarter på over 30 grader. Det er også, 
som på alle fjelltopper, partier som kan være 

isete og utsatte ved fall. Å velge nedfart etter 
egne ferdigheter er svært viktig. Turen går 
periodevis i skredutsatt terreng og det krever 
god planlegging og løpende vurderinger av 
vær og føre underveis. 

Turen krever forsvarlig pakking av tursekken 
og sikringsutstyr for brekryssing. Turen 
strekker seg over flere dager og en må en 
være forberedt på lunefullt fjellvær og liten 
sikt. Dersom været skulle bli dårlig er det 
mulig å ta alternative ruter forbi enkelte 
topper ved å følge kvistet løype. Deler av 
ruten krever kryssing av breer. De fleste av 
disse har få sprekker og er normalt trygge 
ved gode snøforhold, men turen krever 
kunnskap og utstyr for redning på bre. Det 
mest forsvarlige er å bruke tau ved kryssing 
av områder med sprekker.

Bildene i denne artikkelen er fra etappene 
mellom Bessheim og Galdhøpiggen. 
På grunn av stedvis svært lite snø og 
etterhvert kraftig vind, måtte vi bryte av på 
Galdhøpiggen. Vi får prøve igjen til våren! 
Selv om turen ble kortet ned, er inntrykket 
vårt er at med gode forberedelser, god form 
og gode skiferdigheter er dette en av Norges 
aller fineste skiturer! 

For de som ønsker følge med kjentmann 
på en slik tur finnes det mange som tilbyr 
guidetjenester. Dette finnes lett ved et søk 
på nett. 

FRILUFT  FOTOGALLERIET
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FOTOGALLERIET  FRILUFT

1. Nedkjøring nedover Blåbrean 
mot Glitterheim. Glittertinden 
(2.452 moh.) i bakgrunnen. Det 
er værskifte på gang.

2. Siste stigning mot Svellnose 
og deretter Galdhøpiggen. Været 
fortsatt glitrende, men etterhvert 
kom vinden og det ble siste topp 
på dette forsøket på Høgruta.
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FRILUFT  TURPROSJEKT 2020

TEKST OG FOTO: SVEIN BLÅLID

Etter at jeg for noen år siden valgte å bruke mest mulig av 
min tid til friluftsliv, har det vært viktig for meg å sette mål. 
Så langt har jeg klart å gjennomføre det jeg har planlagt. 
Nå har jeg førtidspensjonert meg for å få enda bedre til det 
jeg trives med. 
Av større turprosjekter har jeg blant annet gått Jotunheim- 
og Rondanestien, dette var to uforglemmelige, men lange 
turer i flott norsk natur!

I løpet av 2020 vil jeg bruke en måned i hvert av disse 11 
fylkene. Vi bor i et land med store geografiske variasjoner og 
varierende værforhold, og alle fylkene har sine særegenheter. 

TURPROSJEKT 
2020
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TURPROSJEKT 2020  FRILUFT

I løpet av den måneden jeg er i det enkelte fylke vil jeg 
forsøke å leve mest mulig i naturen og finne ut hva området 
har å tilby av naturopplevelser. Jeg må innrømme at jeg liker 
å gå på steder og stier som ikke er de mest besøkte. Derfor 
blir jeg nok ikke å finne på de tradisjonelle turmålene, men 
vil heller forsøke å finne mindre kjente steder. Tar gjerne 
imot tips!
Avhengig av årstid vil det variere hvordan jeg vil gå frem. 
Det vil variere fra å gå fra hytte til hytte, ligge i telt eller 
hengekøye, leie hytte for noen dagers opphold. Mulighetene 
er mange.
Jeg er født i Måløy. Derfor valgte jeg å starte turen rundt i 
Norge der.

FEBRUAR 2020:
Det første fylket blir Vestland, som er en sammenslåing 
av Sogn og Fjordane og Hordaland. Jeg er født i Måløy. 
Derfor valgte jeg å starte turen rundt i Norge der. Dette 
er et kystområde med lange fjorder og værharde områder. 
Dette er bare noe av det jeg vil ha fokus på i dette fylket. 
Deretter kommer de andre fylkene, måned for måned.
Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang!
Januar måned har jeg brukt til planlegging og forberedelser. 
Det blir jo en del utstyr som skal med når jeg skal være 
borte i en måned av gangen. Jeg har vært heldig og fått 

SVEIN BLÅLID
Svein Blålid (63) har førtidspensjonert seg 
for å drive med friluftsliv på heltid. Han er 
nå i gang med sitt TURPROSJEKT 2020, 
der han skal være på tur i en måned i hvert 
av Norges 11 fylker. 

Følg gjerne turbloggen til Svein på:
WWW.BLAAS.BLOGFA
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disponere en hytte ikke langt fra Måløy, og der vil jeg ha 
min første basecamp. Der et mange spennende steder i 
området der jeg vil dra til, før jeg setter kursen sørover i 
fylket. Lenger sør vil jeg forsøke å komme meg ut til en 
liten øy langt ute i havet. Dette vil jeg selvfølgelig skrive om 
når jeg har vært der.
I tillegg til planlegging og pakking har jeg i januar hatt 
rolige turer i Oslo-markene. Det har omtrent ikke vært 
snø her, men det gir glimrende forhold for fotturer. Så ofte 
som mulig har jeg dratt ut i marka, tent bål og laget mat. 
Julemiddagen ble tilberedt og spist ute i Normarka. Mye 
av planleggingen har foregått på disse turene i marka, jeg 
tenker best når jeg er der jeg trives best.
På disse turene har jeg ofte hatt med meg Frida, en gammel 
fin hund. Hun blir imidlertid ikke med meg rundt i landet.
Som nevnt starter jeg denne turen i Vestland. 1. februar 
satte jeg meg på bussen fra Oslo og reiste vestover til ett 
turopplegg jeg har sett frem til lenge!
Neste fylke blir Viken. Den videre rekkefølgen er ikke 
endelig bestemt ennå, men det kommer jeg tilbake til i 
magasinet Friluftsliv.
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GO’BITEN S.58  |  KULDEGROP S.60  |  UTSTYRSLISTE S.64  |  LOFOTEN S.66

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Frossen frihet er boken jeg selv savnet da jeg 
begynte med grønlandshund i mitt friluftsliv. 
Boken som kunne hjulpet meg å unngå mange 
av de tabbene jeg har gjort gjennom årene.
 
«Min aller største tabbe var kanskje å ikke 
jobbe med å få min første hund rolig før start. 
Den var jo bare en liten søt valp som ville 
veldig mye på tur. Så lenge den var liten var 
det jo ikke vanskelig å holde den igjen heller. 
Vendepunktet i tankegangen min kom da jeg 
hadde et 4-spann som i hysteriet for å komme 
av gårde nesten dro med seg en Nissan King 
Cab via hengerfestet. På grusvei og med 
håndbrekket på. Da innså jeg at tiden var 
kommet til å gjøre ting annerledes.»
 
Med håp om å hjelpe andre å unngå de store 
tabbene, har jeg prøvd å stappe alt jeg har 
lært gjennom over 20 år i vinterfjellet med 
grønlandshund, inn mellom to permer. Boken 
inneholder både personlige erfaringer, en 
dose polarhistorie og en andel vitenskapelige 
fakta, og dekker det du trenger å vite for alt fra 
pølseturer til polferder.
 
Boken er bygget opp over fem kapitler og tar 
for seg temaene:
1. Din firbente turkamerat – Hva er en 

polarhund, det å anskaffe seg polarhund, 
grunnleggende (tur)opplæring for hunden, 
det å anskaffe flere hunder, å bygge en flokk.

2. Utrustning til den tobente – Gjennomgang 
av fornuftig turutrustning for folk.

3. Hundekjøring – Gjennomgang av seletøy, 
oppspenningsformer, pulk og slede, 
kjøreteknikk.

4. Å være på tur – Hvordan te seg på en praktisk 
måte med polarhund i fjellet, hvordan bo 
komfortabelt i telt, foring av hund på tur.

5. Kløving med hund – Hvordan komme i gang 
med kløving, pakking av kløv, trening av 
kløvhunden, praktisk kløving på tur.

Boken er på 185 sider, er rikt illustrert med 
bilder, selges for kr 348,- (pluss porto).
Du bestiller den direkte fra forlaget på www.
branoq.no.

PENSUM
TEKST OG FOTO: GISLE UREN
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GO’BITEN

Min favorittaktivitet, sommer som vinter, er 
svømming. Spesielt når det er ruskevær og gjerne 

minusgrader. Da får man den samme gode, bare 
enda bedre, følelsen som når man har kommet 

seg på en fjelltopp. Ingenting får meg til å føle meg 
mer fri og glad som det. Etter et bad gjelder det å 

få varmen fort i kroppen. Det er på med ull fra topp 
til tå, og så en stor kopp med te. For er det noe jeg 
har lært etter å ha vært gift med en engelskmann 

i 14 år, så er det at en kopp te og noen gode kjeks 
løser et hvert problem.

VINTERVARMER

Jeg elsker å være ute, så om du 
ikke finner meg bak kameraet, 
så er jeg enten på tur, lager mat 
eller aller helst alt på en gang. 
Etter at jeg utdannet meg til fo-
tograf 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
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GO’BITEN

SCOTTISH SHORTBREAD 

Miks smør og sukker godt sammen 
før du tilsetter hvetemel. Bruk deretter 
hendene og bland dette sammen til 
en deig.
Ta en ildfast form på ca. 20x30 
cm, legg bakepapir i bunn og trykk 
deretter deigen jevnt ned i formen. 
Skjær opp i ca. 20 biter (kommer an 
på ønsket størrelse) og prikk de lett 
med en spisepinne. Stekes deretter 
på 190 grader til de har en gylden 
farge, ca. 15 minutter.
Ta ut formen, skjær en gang til i 
snittene og la de ligge i formen til 
de er stive nok til å legges på rist 
(kjeksene stivner når de blir kalde).

Denne kjeksen er laget med så mye smør, at jeg vil tro 
at selv Nansen ville ha gått god for at den gjør seg på bra tur.

TIL CA. 20 KJEKS:
• 125 gram smør
• 50 gram (finmalt) sukker
• 180 gram hvetemel

HOT TODDY

Ha honning og whisky i en kopp, 
tilsett varmt vann og rør sammen til 
honningen er oppløst. Putt nellikene 
i sitronskiven og legg den deretter 
i koppen. Nytes med en gang og 
gjerne med en kjeks eller to.

På kalde dager, eller når man sitter rundt bålet, er det lov å gå for 
denne vintervarmeren som er vanlig i England, Skottland og Irland. 
Det finnes ulike måter å variere denne klassiske drinken. Du kan 
variere mengden honning og sitron etter smak, droppe nellik, eller 
tilsette en kanelstang eller litt ingefær. Noen liker også å legge i en 
tepose, for å få mere te-smak.
Av alkohol kan man også bruke Brandy, Burboen eller Rom.

• 1 ts honning
• 50 ml Irsk whisky (en 

god dæsj)
• 1 tykk skive sitron
• 3-4 nelliker
• 2 dl vann

EN STOR KOPP (slik de gjør i Irland)
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KULDEGROP
I TELTET

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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Hvor viktig er det å ha ei kuldegrop 
i forteltet? Har den noen funksjon 

i det hele tatt?

VINTERTELTING: Det blir 
bedre plass i forteltet når 

man lager ei kuldegrop, 
og det blir lettere å 

gå inn og ut av 
teltet.
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PENSUM  KULDEGROP

1
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1. GROP: Nylaget og 
strøken kuldegrop i 
forteltet. Grav gjerne 
gropa en halvmeter 
dyp, om det er nok snø 
til det.

2. KVISTER: Legg 
gjerne kvister eller 
granbar i bunnen av 
kuldegropa. Da blir det 
ikke fullt så kaldt på 
føttene når man sitter 
og lager mat.
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KULDEGROP  PENSUM

Tanken er i hvert fall at den kalde lufta skal samle 
seg nedi gropa, og at den noe varmere lufta skal 
holde seg på bakkenivå. Som kjent så siger den 
kalde lufta nedover, mens den varme lufta stiger. Ei 
kuldegrop blir da på sett og vis en oppsamlingsplass 
for den kalde lufta. Når man fyrer i teltet merker 
man fort hvor varmt det blir oppunder taket. Nede 
i gropa er det fortsatt kaldt.

Men fungerer dette i praksis inne i teltet? Min 
erfaring er at varmeeffekten av ei kuldegrop i 
forteltet er relativt liten.

I en moderne, tynn teltduk er det ingen isolasjon. 
Fyrer man i teltet, blir det fort varmt. Men få 
minutter etter at brenneren er slokket er det like 
kaldt inne i teltet som utenfor. I for eksempel ei 
snøhule eller en igloo vil kuldegropa ha mye større 
effekt.
Inni teltet har kuldegropa andre funksjoner enn å få 
det til å bli varmere. «Arbeidsgrop» er vel en bedre 
benevnelse enn kuldegrop. Sittende på kanten av 
innerteltet med føttene nedi kuldegropa, gir en 
mye bedre arbeidsstilling for alt praktisk arbeid på 
brisken i forteltet. Som å smelte snø og lage mat.
 
Kuldegropa sikrer dessuten tryggere forvarming 
av brenneren. Med brenneren plassert nedi 
kuldegropa, er sikkerhetsavstanden opp til telttaket 
større om det skulle komme en stikkflamme eller 
to under oppfyringen.

Kuldegropa gjør det også lettere å unngå å få snø 
inn i innerteltet.
Stående i kuldegropa blir det enklere å ta av og 
på seg ytterklær og sko. Det blir også lettere å gå 
inn og ut av teltet når man har laget ei kuldegrop 
ved åpningen. Kuldegropa kan også benyttes til 
oppbevaring av ting når man er inne i teltet.

Ved ekstremvær, hvor det er uforsvarlig å gå på 
do utendørs, kan kuldegropa brukes. Da er det 
selvsagt en fordel å grave så dypt som mulig, slik at 
man kan spa over med en real mengde snø etterpå.

For å unngå vind og uvær å komme inn, bør ikke 
kuldegropa gå utenfor teltåpningen, men noen 
centimeter innenfor.
 
Kanten på teltgulvet bør gå noen centimeter 
utenfor kanten på kuldegropa for å unngå at man 
sitter på en snøstripe og blir kald og våt.

Kuldegropa bør være ca. en halvmeter dyp og en 
halvmeter bred. Legg gjerne granbar, kvister eller 
et liggeunderlag av isopor i bunnen av gropa. Da 
blir det litt varmere på føttene når man sitter og 
lager mat.

Det kan ta litt tid å smelte snø og lage mat i 
forteltet. Da blir det fort kaldt på føttene. Ta av deg 
skiskoene og ta på deg tørre ullsokker, dunsokker 
og leirsko før du starter opp kokkeleringen.

2
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FRILUFT  PAKKELISTE; LANG VINTERTUR

PAKKELISTE FOR 
LANG VINTERTUR 
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TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det finnes ingen fasitoppskrift, men 
en del ting er helt nødvendig å ha 
med seg

Man må hensynta terreng, 
værforhold, varighet på turen og hvor 
du skal slå leir for natten. Denne 
pakkelista gjelder for lang vintertur 
med ski og pulk med minimum 
tre overnattinger i telt. Er det flere 
som er sammen på turen, er det 
greit å fordele en del av utstyret, 
som telt, teltstenger, snøplugger, 
bensinflasker og brennere.

KLÆR:
 @ Ullklær; langarma, longs, ulltruse, vindtruse
 @ Ekstra sett med tørt ullundertøy
 @ Vindtett skalljakke og bukse
 @ Dunjakke og dunsokker 
 @ Votter og lue ekstra
 @ Mellomplagg; ullgenser eller fleecejakke
 @ Ansiktsmaske, skjerf/balaklava/hals
 @ Tykke ullsokker (minst to par)
 @ Skisko og gamasjer
 @ Leirsko

UTSTYR:
 @ Fjellski og staver med stor trinse
 @ Pulk og drag
 @ Telt og teltstenger
 @ Spade
 @ Søkestang og skredsøker
 @ Liten ryggsekk (30-40 liter)
 @ Feller og skismurning
 @ Snøplugger
 @ Vintersovepose
 @ 2 stk. liggeunderlag (oppblåsbart, isopor/evt. reinskinn)
 @ 3-4 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
 @ 2 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, nøkler, penger
 @ Vindsekk
 @ Sag eller øks (om du telter i skogen og skal fyre bål)
 @ Klesbørste (snøbørste)
 @ Brenner, bensin og fyrstikker
 @ Kjel og stekepanne
 @ Tallerken, bestikk, kopp
 @ Solbriller
 @ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
 @ Vannflaske og termos
 @ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
 @ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, kuldekrem, håndduk
 @ Kart og kompass
 @ Tau, kniv og multiverktøy
 @ Sportstape, sølvteip, gnagsårplaster og førstehjelpsutstyr
 @ Mini kamerastativ
 @ Dokumenter og kortholder
 @ Hodelykt og ekstra batterier
 @ Dopapir og fyrstikker i vanntett pose
 @ DNT-nøkkel (om du må søke ly i hus) 

MAT:
 @ Frysetørket turmat
 @ Havregrøt
 @ Brød og porsjonspakker med pålegg
 @ Rett i koppen
 @ Nøtteblanding
 @ Kaffe og/eller te
 @ Sjokolade
 @ Noe sterkt og godt i glasset

PAKKELISTE; LANG VINTERTUR  FRILUFT
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Å oppsøke strendene langs yttersiden 
av Lofoten har jeg gjort så lenge jeg 
kan huske. En av disse strendene 
ligger på Utakleiv, rett ut mot 
storhavet. Bak stranda stiger noen 
av Vestvågøys mest populære turfjell 
opp, deriblant Himmeltindan, som 
er øyas høyeste. 
Om sommeren valfarter folk 

til Utakleivstranda for å nyte 
midnattssola. Selv trives jeg best her 

etter en real vinterstorm. Det er alltid gøy 
å lete etter undersjøiske skatter som havet 
har kastet opp. Når jeg går her i dag har 
stormen lagt seg, og de brusende bølgene 
roet seg. Sammen med broren min finner 
jeg fisk etter fisk som de voldsomme 
naturkreftene har hivd på land. De ligger 
frosne på sanda.

BRA STØRRELSE
En lokal gårdbruker vi treffer, forteller at 

TEKST OG FOTO: JON OLAV LARSEN

ANNERLEDES FISKETUR 
ETTER VINTERSTORMEN

Etter vinterstormer kan det være ekstra spennende å gå tur 
på stranda. Selv om du ikke har med fiskestang, er det 

muligheter for storfangst!

1
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det sjeldent ligger så mye fisk på stranda 
som i dag. 

På 60-tallet brukte bestefaren hans å 
plukke fisk på stranda her, brosme og sånt, 
som ble hengt til tørk og solgt til turister 
om sommeren.
Spredt rundt oss på Utakleivstranda 
teller vi rundt 200 stein daue fisk. Over 
halvparten av dem er brosme, ellers er det 
over 50 lusuer å se, samt mindre mengder 
lange og torsk, pluss en enslig sei. De 
største brosmene og torskene veier trolig 
rundt to kilo.

HAVETS RUMPETROLL
Etter å ha gått et stykke langs vannkanten 
finner vi en merkelig og helt mørk 
skapning. Den har stort hode og er nesten 

en fot lang. En paddetorsk! Den snodige 
paddetorsken blir på grunn av utseendet 
sitt kalt havets rumpetroll. 
Levesettet til paddetorsken bidrar til at 
den er en ganske ukjent fisk blant folk 
flest. Dette vesenet lever nede i hulrom 
blant steiner, og den blir sjeldent fanget 
med vanlig fiskeredskap. Det er stort sett 
bare ihuga artsjegere som klarer å lokke 
paddetorsken på kroken. Men her har den 
altså fått en tørr grav oppe på stranda.

KOKTE TORSK FRA STRANDA
Måker, kråker, ravn og ei havørn forsyner 
seg av all fisken som det frådende havet har 
spyttet opp på land. Men da gårdbrukeren 
vi møtte var barn, kokte de en gang en 
torsk de fant her på stranda til middag. 
Denne torsken smakte visstnok skikkelig 
godt, den var så fersk at det var nesten så 
han sprella! 
Det skal være mange år siden vannet 
har stått så høyt på Utakleiv som under 
gårsdagens storm. Stor flo kombinert med 

1. PADDETORSK: En 
paddetorsk på cirka 25 
centimeter var også kastet 
på land. Paddetorsken blir på 
grunn av utseendet gjerne 
kalt «havets rumpetroll».

2. PLUKKFISK: Gårdbruker 
Ivar Andersen fra Utakleiv 
har plukket opp to av de 
større brosmene som 
stormen kastet opp på 
stranda

LOFOTEN  PENSUM

2
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PENSUM  LOFOTEN

nordvest og skikkelig sjy, gjorde at havet slo 
langt oppover mot beitemarkene. Og det er 
når nordvesten setter inn med full styrke, at 
man kan oppleve at fisk blir kastet opp på 
land på her.

GOD TEORI
Før i tiden ble det sagt på Utakleiv, at fisk 
som ble kastet opp på land, trolig hadde 
blitt slått i hjel av sjøen på grunnene ute på 
havet her. At stormens kraftige bølger har 
banket fisken mot bunnen der det er grunt, 
og siden slengt stakkarene opp på land. Når 
vi etter hjemkomsten kontakter forsker Otte 
Bjelland ved Havforskningsinstituttet, viser 
det seg at han synes dette er en god teori.
 – Det er vanskelig å si noe sikkert, men 
det høres ikke urimelig ut. Når det gjelder 
artene som er kastet opp på land, er en ting 
slående. Verken brosme eller lusuer er blant 
de sterkeste svømmerne. De vil derfor i 
større grad ha problemer med å komme seg 
unna de største dragene i sjøen. Sei, torsk og 
hyse er raskere, konstaterer Otte Bjelland fra 
Havforskningsinstituttet.
Havforskeren er usikker på hvor vanlig 
slike strandinger er langs norskekysten. 
Det går gjerne år mellom hver gang 
Havforskningsinstituttet får melding om 
slike observasjoner, men han understreker at 
det nok ikke er alle tilfeller de får melding 
om.

1. TORSK: Middagen 
sikret? Da Ivar var 
unge, kokte de en 
gang torsk de hadde 
funnet på stranda.

2. LUSUER: En av 
over 50 lusuer som 
lå på Utakleivstranda 
etter stormen.
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ANNONSE
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Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet for  
Lindesnesregionen 
www.iflir.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

Fjordkysten Friluftsråd
www.friluftsrad.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.friluftsrad.no/polarsirkelen

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. 27 Interkommunale friluftsråd med 239 
medlemskommuner, som dekker over 80 % av landets 

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

«Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro» synger vi, og tar stien som 
sjølsagt. Men slik er det ikke. Stiene vokser ikke fram av seg sjøl gjennom tett 
skog, forbi stup og ur eller over myr og bekk. Stiene blir til gjennom bruk 
og fordi folk tilrettelegger og vedlikeholder dem. Stier og andre ferdselsårer 
som skiltes, merkes og registreres i kartverket, er turruter. Mange steder er stier 
og turruter i ferd med å forsvinne fordi de gror igjen. Gammel kunnskap om 
ferdselsmuligheter går ikke i arv og dør ut. Og turnasjonen Norge har ikke 
fullstendig kartfesta oversikt over stier og turruter.

Samtidig opplever vi en interesse som aldri før for å bruke stiene. Flertallet har 
forsetter om å være mer i fysisk aktivitet, og de vil heller være det ute i naturen 
enn inne på et treningssenter. Det henger sammen med at naturen gir så mye 
glede og verdier i tillegg til fysisk aktivitet. Vi trenger «skogens ro» som aldri før. 
Vi trenger naturopplevelsene og tilhørigheten. Vi trenger fellesskapet på stien og 
rundt bålet. Vi trenger mestringsfølelsen ved å nå toppen, forsere bekken, få fyr 
på bålet, finne de første blåbæra, kjenne fisken nappe, holde balansen i kajakken 
eller stå ned skibakken for første gang.

Derfor treffer regjeringa så utrolig godt når den har satt i gang et flerårig 
prosjekt med å planlegge, tilrettelegge, skilte, merke og kartfeste et nett av stier 
i alle kommuner. Litt penger har de til og med bevilga for å stimulere arbeidet. 
Miljødirektoratet leder arbeidet og fordeler midler til fylkeskommunenes 
oppfølging. Men det er ute i kommunene det virkelige arbeidet skal foregå – 
dels i regi av kommunene sjøl og dels ved at de bruker sine interkommunale 
friluftsråd til oppgaven.

«Friluftslivsbyråkratene» aleine kan imidlertid ikke gjøre jobben. Da blir det 
mangelfulle planer, sviktende gjennomføring og liten brukseffekt. I arbeidet 
med stier og turruter trengs det virkelig brei medvirkning. Det starter allerede 
når eksisterende stier skal registreres. Lokalkjennskap er avgjørende både her 
og når nye ferdselsårer skal foreslås. I Norge har vi et konglomerat av lokale 
organisasjoner, og bare lokalt veit en hvem som er relevante i dette arbeidet. 
Men turistforeninger, andre turgrupper, friluftsråd, idrettslag og grendelag er 
blant de aktuelle. I ny Kommunelov er det lovpålagt at alle kommuner skal 
ha råd for mennesker med funksjonsnedsettelser, ungdomsråd og eldreråd. 
Dette er viktige ressurs- og brukergrupper som bør få som en av sine aller første 
oppgaver å medvirke i kommunens planarbeid med friluftslivets ferdselsårer.

Veiene eller stiene til medvirkning er mange, og vil variere fra kommune 
til kommune. Det viktige er å finne de stiene til medvirkning som sikrer 
involvering av flest mulig og breiest mulig i hver kommune eller lokalmiljø. Da 
blir planen best. Da har vi de beste forutsetninger for å mobilisere til dugnad 
for å gjennomføre planene. Da bygger vi «eierforhold» som letter framtidig 
vedlikehold og gjør at mange passer på stiene. Sist og viktigst: Da legger vi 
grunnlag for stor bruk.

STIER TIL 
MEDVIRKNING

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

Friluftsrådene har fått laget et kort som 
i utgangspunktet skal være en hjelp for 
fremmedspråklige som ønsker å vite mer om 
allemannsretten og norsk kultur. Kortene 
oppsummerer hvilke rettigheter du har, og 
hvilke hensyn du må ta når du ferdes i norsk 
natur. Kortene har en positiv vinkling og ønsker 
mottakeren velkommen til norsk natur og 
forteller om allemannsretten og at du som borger 
av dette landet har gratis adgang til naturen 
gjennom allemannsretten. 

Utmark
Kortene sier også at allemannsretten gjelder for 
alle som er i Norge, uavhengig av bakgrunn, 
kjønn eller alder og gjelder i utmark. Utmark blir 
også definert som f.eks. skog, fjell, hei og strand. 

Innmark og plikter
Med allemannsretten følger også plikter som 
ikke å skade naturen, dyr eller planter. Det å ta 
hensyn blir også beskrevet og spesielt viktig er 
det å ta hensyn til grunneiere og andre brukere. 
Innmark blir også tatt opp og at allemannsretten 

ikke gjelder her og det er bl.a. i hager, åker andre 
dyrka områder. 
På kortet får mottakeren også noen tips til hva 
en kan gjøre i naturen som det å gå på tur i 
skogen, på fjellet og langs stranda, sykle på fjellet 
og på stier, bade i sjø, vann og elver, gå på ski i 
og utenfor skiløypene, plukke bær og sopp, fiske 
gratis i havet. Mange innvandrere liker å fiske og 
leseren av kortet får vite at barn under 16 år kan 
fiske gratis i vann og elver fra 1.1 til 20.8, men 
andre må kjøpe fiskekort.
Kortene gir også en oppfordring til aldri å kaste 
søppel i naturen, eller forstyrre fugler, ville dyr 
eller dyr på beite, og husk lukk porter og grinder 
etter deg! 

Følgende språk
Kortene finnes på følgende språk: Arabisk, Dari, 
Engelsk, Farsi/persisk, Kinyarwanda, Latvisk, 
Norsk, Polsk, Portugisisk, Somalisk, Spansk, 
Thai, Tigrinja et semittisk språk som snakkes 
i Eritrea og Etiopia, Tyrkisk, Tysk, Samisk, 
Swahili.  Kortene kan bestilles ved å henvende 
seg til oss eller ditt lokale friluftsråd. 

TEKST OG FOTO: ASGEIR KNUDSEN, FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

ALLEMANNSRETTEN 
OG KORTET SOM GIR ADGANG!
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

STORØEN FRILUFTSLIVSOMRÅDE 
– UTEN EN SØPPELBØTTE! 

Storøyen eller øen som det heter på de trakter er et 
friluftslivsområde i Eidsvågbukten i Bergen kommune. Storøen 
som er lett tilgjengelig med båt er godt egnet for dagsutfart for 
skoler og barnehager og har derfor mye besøk. Og det som er 
spesielt er at du på øya ikke finner en søppelbøtte, men tvert 
imot et skilt som forteller deg at det du tar med dit tar du med 
tilbake! Øya har lite forsøpling og folk er flinke til ikke å legge 
igjen søppel sier friluftsrådet og skjærgårdstjenesten som følger 
opp området.  

Storøyen har fine svaberg og langs svabergene har Bergen og 
Omland Friluftsråd satt opp fortøyningsbolter. I sundet på 
nordsiden av øya er det offentlig kai. Friluftsrådet driver også 
båtopplaget på øya. I tillegg har Åsane seilforening og Bergen 
kystlag avtale om å bruke deler av hallene. På øya finner du 
også en egen kulturløype og aktivitetsløype. I perioder har også 
øya vært bebodd av geiter og nå sauer som gjør en viktig jobb 
med å holde vegetasjonen nede. 
Hele prosjektet utfordrer jo oss ved at ditt ansvar for ikke å 
forsøple blir så tydelig. Noe som går rett inn i våre holdninger 
når det kommer til forsøpling. Det finnes flere andre steder 
som også tenker på samme måte i Norge og det er sannsynligvis 
bare begynnesølen på en ny og viktig trend et holdningsskifte i 
forhold til forsøpling av naturen som vi ser spiren til her.

TEKST: ASGEIR KNUDSEN, FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND Foto: Bergen og Omland Friluftsråd

Foto: Bergen og Omland Friluftsråd

Skjærgårdstjenesten holder orden, men 
tømmer ikke søppel på Storøyen. 
Foto: Asgeir Knudsen

Godt tilrettelagt selv om 
søppelbøttene mangler.

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

ANBEFALT LAG-PÅ-LAG
BEKLEDNING:

1 Beanie
2 Neck gaiter
3 Boxer shorts
4 WoolNet crewneck
5 WoolNet longs
6 WarmWool long shorts w/ windstop
7 Hood sweater
8 WoolShell jacket
9  WoolShell pants
10 Wool socks
11 Liner gloves
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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 249,-
» Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 594,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftslivmagasin.

Halvt års abonnement (3utg) kr 299,-
(Uten velkomstgave)
Send FRI3 etterfulgt av navn og adresse til 400 00 780

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

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

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

Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,
Friluftsveien 19 B, 7221 Melhus
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BESTILL PÅ 

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

Supertynn ullue i fineste merinoull fra Aclima. 
Veiledende pris er kr 249,-.

Så fort vi har registrert din innbetaling, sender vi deg nyeste 
utgave av magasinet og ei Aclima-lue.

F
oto: B

jørn A
. E

saissen
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FRILUFTSLIV.NO

NYE NETTSIDERNYE NETTSIDER  
DIN PORTAL TIL FRILUFTSLIV I NORGE – BLI INSPIRERT!
Abonnenter på magasinet Friluftsliv har gratis 
tilgang til de nye nettsidene. På www.friluftsliv.no 
har du tilgang på alle artikler fra utgavene i 2018, 
og de 5 første utgavene i 2019. Fremtidige utgaver 
vil fortløpende bli lagt inn. Vi jobber også for å få 
lagt inn utgaver fra før 2018. Nettstedet vil øke i 
mengde artikler over tid, og du som abonnent vil ha 
et glimrende oppslagsverk til lesing, og for å hente 
inspirasjon til din neste tur!

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 abonnementsnummer 
(abo nr), og postnummeret som må brukes ved 
førstegangsinnlogging. Fyll inn informasjonen og du 
er innlogget!

www.friluftsliv.no har søkemuligheter i alle artikler. Du 
kan søke på steder, navn, aktiviteter (for eksempel 
sykling) osv., søk i vei – bli inspirert til din neste tur! 
Planlegger du en tur til Helgeland, søk på Helgeland i 
menyen øverst til høyre, og du vil få opp skjermbildet 
under. Klikk deg videre inn de enkelte artiklene du 
ønsker å lese. 

De nye nettsidene er responsive og fungerer like 
godt på PC, brett og mobil. Den nye nettløsningen 
er utviklet av 07 Media AS. Ta med deg Friluftsliv på 
papir og/eller digitalt hvor hen du går i li og fjell!

Ikke abonnent? Fortvil ikke, du kan enkelt abonnere 
på magasinet Friluftsliv, og få gratis tilgang til 
nettsidene. Klikk deg inn på en artikkel. Du vil få opp 
valget om å bli abonnent. Betaling 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 merino ull fra ACLIMA til en verdi 
av 249,- med første nummeret av magasinet. Super 
lue som kan brukes hele året på kjølig kvelder og 
netter om våren, sommeren og høsten. På vinteren 
brukes lua som innerlue på kalde dager – genialt!

Kjøpt magasinet i løssalg?  Da har du en 
tidsbegrenset tilgang til www.friluftsliv.no til neste 
nummer er i løssalg. For utgave nummer 5 som du 
nå leser, er koden du trenger “1482” Gå til 
www.friluftsliv.no/fkode/ for å løse inn koden. Håper 
du finner magasinet, og de nye nettsidene så 
spennende at du vil abonnere!

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på 
de nye nettsidene. Send oss en mail 

på redaksjonen@friluftsliv.no 

BLI INSPIRERT – GOD TUR!
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

MODELL: GUARD ADVANCE GTX.
Dette er en varm og kraftig fjellskisko i 
fullnarvet lær, med god støtte og komfort 
for krevende skiturer på fjell og vidde. 
Denne videreutviklingen av den klassiske 
fjellskiskoen Skarvet/BC Advance GTX 
er en forsterket modell som passer 
ypperlig til turer i enda mer kupert terreng 
med brattere nedkjøringer. Støvelen 
er vinterfôret med GORE-TEX, har en 
stabil og varmeisolerende binnsåle, 
samt anatomisk innleggssåle. Med 
Memoryfoam for komfort og ekstra god 
passform i hælen for å hindre gnagsår, 
kan du nyte selv de tøffere turene og 
nedkjøringene. Helkalosjeringen sørger 
for ekstra beskyttelse og levetid.
Stabiliteten og varmen i skoen gjør dette 
også til en meget godt egnet støvel for 
turskøyter.
Gitte snø-/skareforhold er en ekstrem 
påkjenning på skoens materialer, og ved 
bruk under slike forhold må økt slitasje 
forventes.
BINDING: Rottefella BC
VEKT: 725 g pr sko/støvel (EU 42)
SKAFTHØYDE: 17.5 cm (EU 42)

PRIS: 3.999,-
MER INFO: www.alfa.no

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

TEST AV 
UTSTYR

BESKRIVELSE:
Dett er en lett stålkantski med 
rockertupp. Det vil si at tuppen er bøyd 
opp litt lengre inn på skien. Skiene vil 
da svinge lettere og søke mer oppover 
i snøen. Skimodellen E99 har 12 mm 
innsving. Skiene brukes i og utenfor 
løyper, ofte benyttet fra hytte til hytte 
på fjellet. Sintret belegg gir god gli og 
gjør skiene lette å gå med. Den lette 
og sterke AirTec-kjernen gjør skiene 
sikre også under røffe forhold på fjellet. 
Easy Skin gir mulighet for Fischers 
egenintegrerte fell. Enkelt feste i forkant 
av smørelomma som fellen lett klipses 
på og festes til smøresona, genialt 
enkelt og raskt på og av. 

ERFARINGER ETTER BRUK:
E99 er klassikeren fra Fischer. Jeg har 
brukt denne modellen i over 20 år, og 
skiene har kommet i nye farger og nytt 
design en rekke ganger opp gjennom 
årene.
Dette skiparet (avbildet) har vi nå testet 
i ett år. Det har blitt godt over 50 skiturer 
både på fjellet og i skogen, både i 
oppkjørte løyper og utenfor løyper. 
Kortfellsystemet på skiene er rett og 
slett imponerende. Aldri før har det vært 
så greit og enkelt å ta på og ta av feller. 
E99 har integrert feste for kortfeller. 
Dette gjør det mulig å få skikkelig godt 
feste og uten bruk av voks og klister. 
Kortfellen festes i hullet på fremskien 
og legges bakover i smøresonen. Med 
kortfell får du fantastisk godt feste, og 
samtidig brukbar glid, (kortfeller kjøpes 

løst). Er man på langtur og trekker pulk, 
er det helt nødvendig å bruke feller.
Fischer E99 Easy Skin Xtralite fjellski 
er den perfekte allrounder for varierte 
turer i skogen og på fjellet. Førstevalget 
for alle som trenger en lett, solid og 
anvendelig fjellski til turer i skogen og 
på høyfjellet.
Dette er stive og stødige ski som ikke 
«gir seg» og «gir etter» når du kjører 
f.eks. i skråhellinger på vanskelig føre 
som is og skare. En skimodell som 
du kan stole på under tøffe og harde 
forhold. Mykere skimodeller har mye 
lettere for «å gi seg» på hardt og 
vanskelig underlag, selv om de har 
hele stålkanter.
E99 en meget god allrounder som 
har hele stålkanter, langspenn og har 
god smørelomme. Bredden gir god 
bæreevne utenfor løypene, og skiene 
passer også nedi sporet på oppkjørte 
løyper. Dette gjør denne skimodellen 
meget anvendbar under alle forhold. 
En skimodell som man kan stole 100 
prosent på.

SPESIFIKASJONER:
Lengder: 180 – 210 cm (5 cm intervall)
Mål: 66/54 /61 mm
Vekt: 1.950 gram per par (200 cm)
Kjerne: AirTec utfrest trekjerne
Såle: Sintret (SinTec)
Hel stålkant
Kompatibel med Fischers kortfellsystem 
(kortfeller følger ikke med)
Anbefalt skilengde er kroppslengde + 
15-25 cm.

FISCHER 
PRIS: 4.100,- 

BRUKT: OVER 50 SKITURER
MER INFO: WWW.

FISCHERSPORTS.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN 

OG B. RISAN

E99 EASY SKIN
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TEST  UTSTYR
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UTSTYR  TEST

PRIS: 2.299,- 
BRUKT: CA. 35 TURER

VEKT: 580 GRAM
MER INFO: WWW.HELLYHANSEN.COM

TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

ODIN STRETCH 
HOODED INSULATOR

Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   80Friluftsliv_1_20_Emilia.indd   80 29/01/2020   07:3629/01/2020   07:36



1  -  2020 FRILUFTSLIV    81

TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE:
Denne Odin Stretch Ins-jakken er 
varm og lett. Kombinert med superlett 
stretchmateriale gjør den til den 
letteste, mykeste og mest komfortable 
isolasjonsjakken man får tak i. Isolasjonen 
har høy isoleringsverdi og lav vekt, og gir 
deg den lette, ventilerende og elastiske 
ytelsen man trenger på aktive dager.
Jakken har tre lommer, en brystlomme og 
en lomme på hver side nede på hoftene. 
Glidelåsene på lommene og den lange 
hovedglidelåsen foran er av merket YKK. 
Jakken har ei hette, med formsydd brem.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg har brukt denne jakken på mange 
turer i perioden september 2019 til januar 
2020. Den ligger nesten alltid i ryggsekken 
når jeg er på fot- og skiturer. Jakken har 
jeg stort sett brukt som varmeplagg ved 
pauser og raster på tur. Til det bruket 
har jakken fungert ypperlig. Den er lett, 
varm og behagelig å ha på. Det er kun få 
ganger at jeg har gått på tur med jakken. 
Det skyldes at jeg synes den er for varm 
til å ha på under aktivitet, og i hvert fall 
under høyaktivitet.
Fordelen med denne isolasjonsjakken, 
kontra ei dunjakke, er at den ikke «klapper 
sammen» og mister egenskapene når 
den blir våt. Selv om Odin-jakken blir våt, 
så holder den på varmeegenskapene.
Dette er ingen regnjakke. Blir den våt 
så tørker den forbausende fort. Er det 
regnvær så må man ta en vanntett 
skalljakke utenpå jakken. 
Hele jakken er laget i et stretchstoff. Det 
gjør at jakken strekker og bøyer seg etter 
alle bevegelser. Derfor kjennes den myk 
og bevegelig ut uansett hvilken aktivitet 
og arbeidsoppgave man utøver i leiren 
eller under pauserasten.
Jakken har en stor glidelåshempe på 
hovedglidelåsen foran, noe som gjør at 
man får tak i glidelåshempen med votter 
på. Det er en stor fordel på kalde dager.
Den tar litt mer plass i sekken enn en tynn 
dunjakke, men det skyldes selvfølgelig at 
den er litt tykkere og større.
Det er ikke lett å finne et turplagg som 
innehar en total balanse mellom; varme, 
pusteevne, fleksibilitet og slitestyrke. 
Denne jakken har alle disse egenskapene. 
For meg har dette vært en kjær, varm og 
god turjakke. Prisen på kr 2.299,- er heller 
ikke avskrekkende. Her får man ei meget 
god jakke for pengene.

SPESIFIKASJONER:
Lett 30D-materiale
Materiale med full 4-veis stretchmateriale
Fôr med stretchmateriale
PFC-fri DWR
80 g elastisk Primaloft® Gold Active+-
isolasjon
Hel innvendig knappestolpe foran
YKK®-glidelåser
Sømløse stretchpaneler på underarmen
Hette med formsydd brem
Myke kantbånd rundt hetten og 
mansjettene
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UTSTYR  TEST

PRIS: 2.800,- 
BRUKT: OVER 60 SKITURER
MER INFO: WWW.FISCHERSPORTS.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

BESKRIVELSE:
Fischer BCX 6 er en stabil, vanntett skisko for fjellski 
med BC-bindinger. Høyt skaft med god støtte, samt 
god passform. Triple-F membran og Comfort Guard 
for varme, tørre og ventilerende støvler. Sikkerhet 
og komfort i et hvert terreng. Integrert gamasj holder 
snøen ute. Støvelen har Fischer Fresh; et naturlig 
enzym som reduserer vond lukt.

ERFARINGER ETTER BRUK:
Jeg har testet denne skomodellen siden februar i 2019. 
Over 60 skiturer har det blitt, på fjellet og i skogen. Det 
meste av turene har vært utenfor både spor og løyper. 
Fjellskiskoen er meget stabil og sitter stødig på foten, 
den er lett og meget varm. Dette er den varmeste 
skiskoen jeg noen gang har brukt. Jeg har aldri blitt 
kald på tærne, selv under lange raster i ordentlig 
kaldt vær.
Et tips kan være å kjøpe skoene to nummer for 
store, slik at du kan få plass til tykke ullsåler og tykke 
ullsokker. Kjøper du skoene store, blir det også mer 
plass, slik at du kan røre på tærne. Da fryser du ikke 
så lett på beina.
Totalt sett er jeg meget godt fornøyd med disse 
skoene. Likevel er det noe bekymringsfullt at skoene 
bærer preg av slitasje etter kun ett år bruk. Nå skal 
det sies at skoene har blitt testet i til dels tøft terreng 
med både skare og is. Læret på skoen er punktvis slitt 
slik at læret har fått gråe flekker. To sømmer øverst 
på lærkanten på den ene skoa har løsnet. Nede på 
skoa, i overgangen mellom læret og skarekanten/
kalosjeringa, er det slitt hull. Hullet er akkurat på 
tåknekken, der belastningen på skoa er aller størst. 
Om slitasjen skyldes svakheter i konstruksjonen, vet 
jeg ikke. Hullet og den løsnede sømmen kan skyldes at 
jeg har hatt noen feilskjær og at stålkanten på skia har 
kommet borti skoa. Slitasjen kan også være normal/
naturlig etter hardt bruk på is- og skareføre. Det er noe 
merkelig at det kun er den ene skoa (venstre) som 
bærer preg av slitasje. Uansett; skisko til kr 2.800,- bør 
vel ikke slites så mye etter kun 60 skiturer.

SPESIFIKASJONER:
Ankelstøtte for tøft terreng
Triple- F membran: Fischers patent for tørre og varme 
føtter. 
Gaiter Ring: Festekroker for gamasjer
Integrert gamasje i vanntett materiale
Størrelser: 36-49
Vekt: 930 g/42
Såle flex: Stiv
Såle: Rottefella BC
Unisex

FISCHER 
BCX 6
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– Ingen norske � ell tar deg høyere på ski. Finn fram feller og 
toppturski, og oppsøk skieldoradoet Jotunheimen.

Bli med på topptur i majestetiske Jotunheimen!  

I Jotunheimen kan du gå alt i fra korte 
dagsturer i slakt terreng til den spektakulæ-
re Høgruta, en femdagers skitur gjennom 
et av Norges fl otteste fjellområder. Dersom 
du ikke ønsker å gå alene, har vi dyktige 
guider som tar deg med på eventyr.

Nybegynner eller ekstrem frikjører

Høyfjellsdestinasjon

Velg deg våren

Fjellbygda mellom øst og vest

Eventyrlystne tindebestigere og fjellfolk 
har latt seg lokke av Jotunheimen helt 
siden 1800-tallet. Nasjonalparken midt 
i Norge har de høyeste fjellene i Nord-
Europa; Galdhøpiggen og Glittertind. 
Faktisk ligger de aller fl este av landets 
drøye 300 topper over 2000-meter i 
Jotunheimen. De mange isbreene bidrar 
dessuten til å forlenge vårskisesongen.

April og mai er den beste tida for topptu-
rer i dette området. Da brøytes de beste 
adkomstveiene etter å ha vært vinter-
stengt, fjellstuene åpner dørene og gir deg 
tilgang til en rekke spektakulære fjelltopper 
rett utenfor hytteveggen.

Nasjonalparklandsbyen Lom er et knute-
punkt mellom øst og vest, og byr 
på et rikt utvalg av overnattings- og 
serveringssteder som har lang tradisjon 
i å ta vare på kresne og eventyrlystne 
fjellturister. Kulturen og den lokale kortreiste 
maten har stort fokus i området, så her er 
det muligheter for smakfulle opplevelser 
både før og etter skituren.

Høgruta i Jotunheimen er 
Norges svar på den populæ-
re Haute Route i Alpene, som 
går fra Chamonix til Zermatt. 
Den norske varianten har 
raskt blitt en klassiker som 
har havnet høyt på priorite-
ringslista hos toppturfolket. 
Dette er en 5-6 dagers topp-
tur mellom 2000-meterstop-
per og betjente turisthytter 
i Jotunheimen. Hver etappe 
er ca. 15 kilometer lang, med 
1000- 1500 meters stigning.  

Høgruta i 
Jotunheimen

Velkommen til 
Jotunheimen i vinter!

visitjotunheimen.no
/visitjotunheimen

Foto: Bessheim/Mountains of Norway Foto: Martin Andersen

Foto: Visit Jotunheimen

#visitjotunheimen

Foto: Johan Wildhagen

TEASER
Gled deg til neste utgave av magasinet 

som kommer ut 30. mars

Naturens 
DELIKATESSER

Felles for mange av naturens 
spiselige vekster er at de er 
anvendelige til mange slags 
retter, samt at de er proppfulle 
av C vitaminer som er viktig 
for immunforsvaret vårt.

Du trenger ikke være polfarer for 
å legge ut på langtur om vinteren. 

Med rett turfølge og god takhøyde 
for skiftende humør, gjennomførte 
Karita og Anne drømmen om å gå 
Norge på langs med ski på beina.

Her er noen smakebiter...

SENJA
Øya Senja i Troms er 

Norges nest største øy. Vill, 
dramatisk og vakker natur. Vi 
var på to toppturer på en dag.Elva Bjøra er ei kjent lakseelv i Overhalla 

kommune i Trøndelag. Den er en av de største 
sideelvene til Namsen. Elva er ca. 16 km lang. 
Sist sommer fisket vi laks i Bjøra og padlet hele 

vassdraget med kajakk. 

BJØRA

Norge på 
         langs
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24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

6-ÅRING ALENE PÅ 
VINTEROVERNATTING

HUNDESPANN I 
FEMUNDSMARKA

SYLAN: SKITUR 
MED PULK OG TELT

PARAGLIDING OVER 
SUNNMØRSALPENE

SVALBARD: ET ARKTISK 
EVENTYR PÅ SNØSKUTER

LOFOTEN: FISK SKYLLET 
PÅ LAND I VINTERSTORM

Foto ©
 Peter Forslund // Design ©

 loopgraphic.com

www.thermarest.com

REST BETTER. PLAY BETTER. For å nyte og yte best mulig på langtur er det viktig å lade opp mellom slagene.
Og for å lade opp 100% når du er på tur, må du ligge behagelig.

Derfor kombinerer Therm-a-Rest de letteste liggeunderlagene og soveposene med 
den beste varmeisolasjonen og komforten – slik at du kan ta den lange veien hjem.NeoAir™ Triangular Core Matrix ThermaCapture™

Hjem.
Veien

Den
Ta

Lange

Kajakk_Friluftsliv225x237_01.indd   1 21/01/2020   18:18

TURTEKNIKK:
 - PAKKELISTE FOR LANG SKITUR

 - DEN VIKTIGE KULDEGROPA I TELT
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