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24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

TEMA:
FOTTURER PÅ
SENHØSTEN

TUR TIL NORDKAPP OG 
KNIVSKJELODDEN

6 FOTTURER I 
TRONDHEIMS-OMRÅDET

SKYTEFELTET PÅ 
DOVREFJELL ER RYDDET

TENÅRINGER GIKK
NORGE PÅ LANGS

19-ÅRING GIKK FRA 
LINDESNES TIL RØROS

FRILUFTSLIV-FERIE 
MED BOBIL

 

 
Spåtind Fjellstue 

 
Opplev det ville og snille fjellet – besøk vår hjemmeside for 

gode tilbud og spennende pakker som passer turglade 
friluftsmennesker som ønsker noe eksklusivt. 

 
Høyeste topp er Spåtind 1414 moh., men også 

Djuptjernskampen 1325 moh. er en ypperlig tur! De fleste 
turene er lette og middels krevende. På de fleste toppene er det 

fantastisk utsikt til Spåtind 1414, Skjervungfjellet, 
Skarvemellen, Rundemellen, Snuen, Røssjøkollane, 
Djuptjernskampen, Ormtjernskampen og Langsua. 

 
Dere finner oss midt på Synnfjell med utsikt over 

Synnfjorden og Spåtindtoppen. 
 
 

 
 

 

Booking:  

+47 61 11 96 06 

post@spatind.no 

──── 

www.spatind.no 

──── 

Langrenn 

Trugetur 

Vandring 

Skisenter 

Fisking 

Basseng og 
treningsrom 
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SKARPE VENNER 
FØLGER DEG  
LIVET UT
BRUSLETTO.NO

NORGESKNIVEN 21 CM 
Brusletto Norgeskniven er en tradisjonell tollekniv  
som kan brukes til det meste. Den har et bredt, rettslipt  
blad med en lengde på 9,3 cm. Holk og knapp er i nysølv  
og kniven er beskyttet av en farget okselærslire med 
sikkerhets innlegg og låsestropp. Bladet er laget av  
rustfritt knivstål og skaftet er laget av oljet flammebjørk. 
Kniven leveres i gaveeske.

Brusletto er Norges eldste knivprodusent med 
knivproduksjon av høy kvalitet siden 1896. Alle våre 
norskproduserte kniver leveres med livstidsgaranti 
mot fabrikasjonsfeil.
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MADE IN NORWAY

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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Mer info og nettbutikk:

beltlamp.com

•	 Blender	ikke	andre

•	 Lyser	med	3D-effekt	fra	føttene	
og	framover		•		Føles	vektløs

•	 God	sikt	i	tåke,	dis,	snøvær,	
regn	og	yr		•		Behagelig	å	bruke

•	 Hindrer	ikke	bruk	av	hodeplagg

•	 Kan	stå	som	spotlight

•	 1800	WIDEBEAM	TM

•	 Lokker	ikke	insekter	mot	ansiktet

•	 Fleksibel	batteri	kapasitet	med	USB

Unikt design – 
unik belysning!

HIKEBEAM HODELYKT HIKEBEAM I TÅKE

HODELYKT I TÅKE

HIKEBEAM – EN HELT NY
OG UNIK BELTELYKT! 

Friluftsliv_helsides_2.indd   1 07.10.2020   16:07:36
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KLIMAPOSITIVE SKO  
MED GODT GREP
Vi har produsert sko med verdens beste grep siden 2001.  
Våre BUGrip-pigger i karbidstål både borer seg gjennom isen og 
fjærer på asfalt, noe som gir en perfekt kombinasjon av grep og 
komfort. I 2019 ble vi verdens første klimapositive skoprodusent, 
noe som betyr at vi kompenserer for mer karbondioksid enn vi 
slipper ut.

 20% PÅ 
ICEBUG.NO 

MED KODEN
FRILUFT20

 Vi har et stort utvalg av sko. Se alle våre modeller på icebug.no
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UT Å GÅ
Å

rstiden vi er inne i er en mellomsesong. 
Det er tiden etter at løvet har falt av 
trærne og naturen står naken og glissen, 
og frem til snøen har lagt seg over 

hele landskapet. De fleste har hengt kano eller 
kajakk i garasjen. Mange har satt bort sykkelen. 
De vanligste sommeraktivitetene er for lengst 
avsluttet og vinteren har ikke kommet ennå. En 
mellomsesong.

Den typiske aktiviteten for folk flest på 
senhøsten er fotturer. Derfor har vi satt fotturer 
som hovedtema i denne utgaven av magasinet 
Friluftsliv.

Mye er flott med senhøsten; insektene er borte, 
myrene fryser slik at det er deilig å gå oppå 
dem, mørke kvelder gir vakker stjernehimmel 
og dansende nordlys. Kanskje den første isen 
har lagt seg så tykk på vannet at vi kan gå på 
skøyter? Temperaturen er også fin – det er ikke 
for varmt og ikke for kaldt.

Forskning viser at noe av det viktigste vi kan 
gjøre her i livet, er å gå fotturer. Da urmennesket 
homo sapiens reiste seg opp på to føtter og 
begynte å gå for om lag sytti tusen år siden, la 
det grunnlaget for vår sivilisasjon. Siden har det å 
bruke beina vært helt avgjørende for menneskets 
utbredelse og utvikling. Helt til nå. Oppfinnelser 
har gjort det nesten overflødig å bruke beina: Hva 
er poenget med å gå fra et sted til et annet, når 
det er raskere å for eksempel kjøre bil?

Det at vi nesten har sluttet å gå, kan betegnes 
som et helsemessig sammenbrudd. Den som 
går blir sjeldnere syk, blodtrykket er lavere, 
hukommelsen er bedre, og det er positivt for 
psyken, for å nevne noe. Kort sagt man lever 
lenger. Det er nesten ikke mulig å finne eksempler 
på at det å gå har negative følger.

Eventyreren Erling Kagge, som bokstavelig 
talt har gått til verdens ende, reflekterer i boken 
«Å gå» over betydningen av å gå i stedet for å 
forflytte oss på hurtigste måte. Han har hatt bedre 
tid enn noen til å reflektere over betydningen av 
å gå: «Jeg har gått korte turer og lange turer. Jeg 
har gått om natten og om dagen, fra kjærester til 
venner. Jeg har gått i skoger og fjell, over isdekte 
vidder og menneskeskapt villmark. Jeg har gått 
og kjedet meg, jeg har gått for å unngå uro. Jeg 
har gått i smerte, og jeg har gått i lykke. Jeg 
har gått til verdens ende. Selv om alle turene er 
forskjellige, oppdager jeg et fellestrekk i gåingen: 
En indre stillhet.»

Oppfordringen må bli: Ut å gå i denne 
mellomsesongen også!

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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Foto: 
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Hvor: 
FOTTUR YTTERST PÅ 
ØYA SENJA I TROMS 
OG FINNMARK FYLKE. 
I BAKGRUNNEN RUVER 
DEN MAJESTETISKE 
FJELLKJEDEN 
OKSHORNAN, SOM 
KALLES ”DJEVELENS 
TANNGARD.” 

Cover
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ABO@FRILUFTSLIV.NO
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2041 0652NO - 4660

Siden 1963

Fjellpulken DRYbag 
ULTRALIGHT

Dobbelsydde og tapede sømmer
Ultralett 20D RipStop materiale

Vanntett coating på innside
Roll-top i solid nylon 

D-ring for oppheng
5-10-15-20-30L
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INNHOLD 05 - 2020

FRILUFT 
16 6 TURER I TRONDHEIM

22 NORGE PÅ LANGS

28 NORDKAPP/KNIVSKJELODDEN

36 LANGTUR PÅ 100 MIL

38 TURPROSJEKTER 2020

40 JOTUNHEIMEN

46 FOTOGALLERIET

52 BOBILFERIE OG FRILUFTSLIV
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UTSTYR
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60 DOVREFJELL 58 GO’BITEN

OUTBACK 2.0 A/P/S GTX

Når snøen daler og eventyrlysten blomstrer skal det ikke stå på utstyret. Nå kommer 
favorittstøvelen til eventyrlystne vinterentusiaster i en oppgradert versjon som vil gi deg 

enda bedre turopplevelser. Ny innerstøvel, oppgradert snøresytem og ikke minst integrert 
RECCO redningsbrikke.

FAVORITTEN I VINTERFJELLET 
HAR BLITT ENDA BEDRE

EST.

31
19

Les mer om oppgraderingene på alfa.no
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FRILUFTS-

NYTT

KAN IKKE LESE KART OG KOMPASS
En ny undersøkelse fra Ipos viser at 46 prosent av det norske 
folk i liten grad, eller ikke vet, hvordan en skal bruke kart og 
kompass.

Undersøkingen viser også stor forskjell mellom menn og 
kvinner om denne kunnskapen. 36 prosent av mennene i 
undersøkelsen oppgir at de i stor grad mestrer bruk av kart og 
kompass, mens bare 9 prosent av kvinnene mener det samme.

Både Norges Orienteringsforbund og Den Norske 
Turistforening har jevnlig tilbud om nybegynnerkurs i kart og 
kompass.

STRANDSONEN ER UNDER PRESS
I dag er det et generelt byggeforbud i et 100-metersbelte 
i strandsonen. Dette for å sikre at allmenheten har fri 
adgang strand og sjø.

Strandsonen er det arealet i Norge som er under sterkest 
press, ifølge regjeringen. Den samme regjeringen 
foreslår nå en endring i plan- og bygningsloven som 
vil gjøre det enklere for enkeltpersoner som vil søke 
dispensasjon fra byggeforbudet.

I dag er over 30 prosent av arealet i strandsonen 
påvirket av menneskelige inngrep.

HAVØRN ER TILBAKE SOM HEKKEFUGL
For første gang siden 1882 er det dokumentert at havørn 
har forsøkt hekking i gamle Østfold fylke, nå Viken fylke. 
Hekkeforsøket ble oppdaget sør i fylket, ikke langt fra 
bebyggelse og vei. Observasjoner av flere havørn i 
distriktet tyder på at flere par kan ha gjort hekkeforsøk.

Ekspansjonen av havørnbestanden i Norge har vært 
betydelig de siste tiårene. Fra at bestanden i 1970 – 
1990 ble estimert til ca. 1500 par, ble den i 2015 estimert 
til å være på 2800 – 4200 par.

FOTO: STEINAR VÆGE  FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

Truger for alle behov

Se hele utvalget:
www.robito.no

Truger for alle behov
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Truger for alle behov

Se hele utvalget:
www.robito.no

Truger for alle behov
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FRILUFTS-

NYTT

MINDRE STØTTE TIL FRILUFTSLIV I STATSBUDSJETTET
Ca. 5000 lokale lag og foreninger driver med friluftsaktiviteter som 
formål. I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å redusere støtten 
til slike organisasjoner med syv millioner kroner. Det betyr mindre 
støttet til lokale padle, gå- og sykkelturer. 

Koronatiden har fått øynene opp for mange hvor viktig natur og 
friluftsliv er. Turgåing er nordmenns mest foretrukne form for fysisk 
aktivitet, der ni av ti deltar i en form for friluftsliv i løpet av året.

FLERE TAS FOR ULOVLIG LAKSEFISKE
Hittil i år (oktober) har Statens naturoppsyn 
(SNO) levert 70 anmeldelser for brudd på 
lakseloven. Det er 20 flere anmeldelser enn til 
samme tid i fjor, som er en økning på 29 prosent.

I landene rundt Nord-Atlanteren har det vært 
nedgang i laksebestandene de siste ti-årene. 
Ugunstige livsforhold i havet kan være en 
underliggende årsak.

Laks som fanges ulovlig i sjøen, er laks som 
skal opp i elvene for å gyte. Menneskeskapt 
påvirkning kan være med på å drive svekkede 
bestander mot utrydding, melder SNO.

NYTT EUROPEISK HEKKEFUGLATLAS
I løpet av desember vil et nytt europeisk hekkefuglatlas publiseres i 
bokform. Etter hvert vil innholdet bli å finne på internett. Dette er et 
resultat av kanskje det største kartleggings- og forskningsarbeidet 
basert på frivillig deltagelse i Europa noensinne. Rundt 120.000 
feltdeltagere har deltatt i prosjektet.

Atlaset presenterer oppdatert informasjon om samtlige 596 arter av 
de naturlig forekommende eller innførte fuglearter i Europa.

Atlaset vil også bidra til å forklare årsaken til fugleartenes endringer 
i utbredelse siden forrige kartleggingsarbeid på 1980-tallet.

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

FOTO: STEINAR VÆGE  

FOTO: STEINAR VÆGE  

Skjorte i 100% merinoull
Aclima LeisureWool er en tynn, lett og god skjorte i vevet ullstoff. Skjorten har forsterket stoff på skuldrene
og en praktisk lomme på brystet. Knappene er laget av kokosnøttskall, et miljøvennlig og resirkulerbart
materiale. Ull holder deg varm selv om du blir våt. Fibrene er naturlig resistente mot bakterier og lukt, det
gjør at du slipper å vaske plagget så ofte - bare heng det ut i frisk luft. Skjorten er en del av vår nye
LeisureWool-kolleksjon med plagg i høy kvalitet som egner seg like godt til jakta som til hverdags.

Aclima AS | aclima.no

NYHET!
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Forhandler Telefon Poststed

Vestfoldmøllene, avd. Borgen 47 79 00 00 Andebu

Stoa Maskin 37 00 53 60 Arendal

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Bagn

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Dokka

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Dombås

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Elverum

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Fagernes

Orkla Kornsilo og Mølne 72 48 75 50 Fannrem

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Flisa

Fiskå Mølle  62 95 54 44 Flisa

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Gausdal

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Gjøvik

Traktorservice 32 07 47 96 Gol

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Hafjell

Østmøllene, avd. Slorafoss 63 85 81 40 Hemnes

Maskinsalg  37 93 00 89 Hægeland

Ringerikes Kornsilo 32 18 10 00 Hønefoss

Eiksenteret Gran 61 31 38 50 Jaren

Strand avd. Hadeland 62 35 15 00 Jaren

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Jessheim

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Jevnaker

Hurum Mølle 32 79 80 06 Klokkarstua

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Lillehammer

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Lom

Ottadalen Mølle 61 21 18 20 Lom

Orkla Kornsilo og  
Mølne, avd. Lundamo

72 87 84 10 Lundamo

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Løken

Løten Mølle  62 50 89 89 Løten

Orkla Kornsilo og  
Mølne, avd. Skjerva

72 49 57 70 Meldal

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Mesnali

Strand 62 35 15 00 Moelv

Hundseth Mølle  74 22 71 70 Namdalseid

Røstad Landbruksverksted 72 42 10 40 Oppdal

Dalebakken Mølle 72 51 30 90 Opphaug

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Otta

Sigdal Maskinforretning  32 71 18 90 Prestfoss

Rakkestad Sogneselskap 69 22 70 70 Rakkestad

Vestfoldmøllene,  
avd. Bakke Bruk

47 79 00 
00

Revetal

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Ringebu

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Rudshøgda

Råde Mølle 69 28 05 30 Råde

Råde Mølle avd. Sandesund 69 11 35 50 Sarspborg

Odals Innkjøpslag 62 96 11 46 Skarnes

Eiksenteret Namsos 74 27 23 33 Spillum

Eiksenteret Steinkjer 74 16 47 99 Steinkjer

Ottadalen Mølle, avd. Stryn 57 87 69 15 Stryn

Fiskå Mølle 51 74 33 00 Tau

Hagia Karmøy  52 84 67 88 Torvastad

Østmøllene, avd. Trøgstad 69 82 43 00 Trøgstad

Eiksenteret Varhaug 51 79 94 80 Varhaug

Vestby Mølle  64 98 06 40 Vestby

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Vinstra

Vinstra Bruk 61 29 01 20 Vinstra

Ottadalen Mølle, avd. Vågå 61 23 70 72 Vågå

Østmøllene 69 81 49 40 Ørje

Eiksenteret Ørsta 70 04 85 50 Ørsta

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Årnes

Forhandlere  
av fôr til  
hund og katt

BOZITA ROBUR

DOGGY OG DOGGY PROFESSIONAL

KATTY

Bozita Robur er et glutenfritt og 
super Premium fôr med råvarer av 
høyeste kvalitet. Inneholder en høy 
andel ferskt kjøtt for god smak og 
forbedret fordøyelsesprosess.

Tørrfôr for både livsnytere og aktive hunder.  
Når du velger hundemat fra Doggy kan du  
være sikker på at du får et godt fôr, uansett  
om du skal ha et basisfôr, et fôr for et aktivt  
hundeliv eller hundemat for feinschmeckeren.

Under navnet Doggy finner du tørrfôr  
med alt en hund behøver. Doggy Professional  
er tørrfôr for det aktive hundelivet. En hund 
som rører seg mye, trenger ekstra tilskudd av 
fett og protein. Et sunt, trygt og smakfullt  
fullfôr for din hund.

Under navnet Katty finner du  
kattefôr for livsglade katter.  
Her finnes noe for enhver smak;  
fisk, kjøtt eller kylling.
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Kvalitetsfôr fra 
Skandinavias største produsent

Følg oss på Facebook
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PLANTEKULTURPRODUKTER

Vi har fagkompetansen du trenger for 
å optimalisere din planteproduksjon

Noresfôr tilbyr et stort utvalg innen: 

• Gjødsel
• Plantevern
• Såkorn/	såfrø

BESTILLING:
Ta	kontakt	med	din	
lokale	forhandler.

Se	www.norgesfor.no
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• Ensileringsmidler
• Kalk
• Øvrige	driftsmidler

For	komplett	oversikt	over	sortiment	og	
sortsomtaler	se	www.plantekultur.no
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• Såkorn/	såfrø

BESTILLING:
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• Ensileringsmidler
• Kalk
• Øvrige	driftsmidler

For	komplett	oversikt	over	sortiment	og	
sortsomtaler	se	www.plantekultur.no

Kvalitetsfôr fra
Skandinavias  
største produsent

ANNONSE
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

6 NOVEMBER-TURER S.16  |  NORGE PÅ LANGS S.22  |  NORDKAPP OG KNIVSKJELODDEN S.28  |  LANGTUR PÅ 100 MIL S.36
TURPROSJEKT 2020 S.38  |  FJELLTUR I JOTUNHEIMEN S.40  |  FOTOGALLERIET S.46  |  BOBIL-FERIE S.52

TEKST OG FOTO: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

På de neste sidene finner du seks tips om 
turer i og i nærheten av Trondheim. Det er 
seks fotturer som egner seg på barmark i 
november og desember, før snøen har fått 
skikkelig tak. Turtipsene er: Bymarka (skog), 
Vassfjellet (fjell), Øysand (kyst), Ånøya 
(innsjø), Hemnekjølen (fjell) og Humla (elv).

Trønderske reiselivsaktører rapporter en 
rekordsommer. Sammenlignet med fjoråret 
og resten av landet, hadde Trøndelag den 
største veksten på overnattinger med ferie 
som formål blant alle fylkene i landet. Samlede 
kommersielle overnattinger utgjør 520.333 i juli 
2020, sammenlignet med fjoråret er dette en 
økning på 14,9 prosent. Av disse overnattinger 
er 491.120 norske, det betyr en økning på 50,3 
prosent. Den offisielle reisemålsiden for trøndersk 
opplevelsesnæring på www.trondelag.com 
hadde en økning i trafikk på 255 %, og 94 % 
økning i konverteringer. Trønderske opplevelser 
ble vist nesten 17 millioner ganger.

Dette er vel egentlig ikke så veldig 
overraskende da Trøndelag ligger midt i Norge. 
Et naturlig stoppested for nordmenn som 
ferierte i eget hjemland. Alle nordlendingene 
som reiste til Sør-Norge i sommer måtte jo 
kjøre gjennom Trøndelag. Og tilsvarende for 
alle søringene som reiste til Nord-Norge.
I denne utgaven av magasinet Friluftsliv har vi 
satt fokus på fotturer. Fysisk aktivitet fremmer 
helse, bedrer humøret, gir energi og reduserer 
stress. Effekten av regelmessig fysisk aktivitet 
som forebyggings- og behandlingsmetode 
er vitenskapelig godt dokumenter generelt, 
og for enkelte psykiske plager og lidelser 
spesielt. Det er nettstedet «helsenorge.no» 
som melder om dette. Her gis det også gode 
råd om hvordan en skal komme seg opp 
av godstolen og ut for å gå. Når forskning 
i tillegg viser at å bevege seg i grønne 
omgivelser i seg selv er helsebringende, er det 
nærliggende å peke på at friluftsliv er en vinn-
vinn situasjon.

FRILUFT

TRØNDELAG PÅ TOPP
T
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UT Å GÅ: 
Uansett hvor 
sakte du går, 
så knuser du 

alle som ligger 
på sofaen. 

Forskning viser 
at noe av det 

viktigste vi kan 
gjøre her i livet, 

er å gå.
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FØRSTE SNØEN: Siste etappe opp til toppen 
fra vestsiden. Snøen legger seg tidligere her 
opp enn nede i dalen og i Trondheim by. Dette 
bildet er tatt 28. oktober i 2018.

FRILUFT  TURTIPS: TRONDHEIM

1. Vassfjellet
Vassfjellet (710 moh.) er et fjell som ligger i Melhus og 
Trondheim kommune. Dette området er kanskje det 
nærmeste man kommer et høyfjellsterreng, uten å kjøre 
langt av gårde fra Trondheim. Vassfjellet ligger cirka 20 
minutter med bil unna byen. Vassfjellet er velegnet for 
friluftsliv hele året. Legger man turen opp til Vassfjellet 
på en klarværsdag, får man en flott panoramautsikt 
utover Trondheim, Fosen og kysten, mot Sylan, Sverige 
og til fjellene i Trollheimen.

Den gamle pilegrimsveien til Nidaros passerte på 
østsiden av fjellet. På toppen er det en TV-mast som 
er 220 meter høy. I området er det en god del elg 
og kongeørn, og ofte er både jerv og bjørn på besøk. 
Vassfjellet har en variert og fin natur, et variert planteliv 
og et rikt fugleliv. Området brukes til ski og fotturer, 
soppsanking, bærplukking, turorientering, skiidrett, 
skogsdrift, sauebeite, småvilt og storviltjakt og litt 
sportsfiske.

Det er mange alternative traseer man kan ta for å 
komme opp på toppen av Vassfjellet. En av de mest 
brukte fotturrutene er fra parkeringsplassen i åsen 
oppom tettstedet Kvål. Her går det en brei vei helt opp 
til toppen. Det tar cirka en og en halv time å gå fra 
parkeringsplassen og opp veien til toppen. Har frosten 
satt seg i bakken er det en stor fordel å bruke piggsko.

Like ved toppen ligger Vassfjellhytta som ble bygd 
i 1961. På østsiden av fjellet ligger alpinanlegget 
Vassfjellet Vinterpark, som har 12 nedfarter i ulike 
vanskelighetsgrader.

 6 tips for fotturer 
 i Trondheims-området 

 TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN 

Friluftsliv_0520.indd   16Friluftsliv_0520.indd   16 21/10/2020   14:3521/10/2020   14:35



5   -  2020 FRILUFTSLIV    17

1. KVELD: En fottur kan kombineres med skitur 
og telttur når den første snøen har lagt seg på 
fjellet i begynnelsen av desember måned. 

2. MOT FJELLET: Omnfjellet i bakgrunnen er 
et yndet turmål for mange trondheimere. Det 
høyeste punktet på fjellet er 847 moh.

TURTIPS: TRONDHEIM  FRILUFT

2. Omnfjellet
Omnfjellet ligger vest i Orkland kommune, en times 
kjøretur fra Trondheim. Omnfjellsvarden har en høyde 
på 847 meter over havet.

Terrenget er preget av myr, små bekker og tjern, lyng, 
spredt furuskog og tette partier med småbjørk. Over 
tregrensa er det snaufjell med steiner og svaberglignende 
bergformasjoner, stedvis dekket med mose og gress. På 
toppen ser man 360 grader med flott utsikt. Man ser 
langt innover i Trollheimen og helt ut mot kysten ved 
Aure. I tillegg kan man skimte Trondheim i det fjerne.

Start fra vestsiden av fjellet: Det enkleste er å kjøre 
Fylkesveg 714 fra Orkanger og oppover til Våvatnet. 
Der tar man av skiltet vei mot Kyrksæterøra. Etter et 
par kilometer oppover, flater terrenget ut. En stor 
parkeringsplass kommer til synet på venstre siden av 
veien. Her kan man parkere mot betaling. Starter man 
herfra, så kommer man direkte på oppstigningen til 
toppen.

Start fra østsiden av fjellet: Her kjører man fra 
Orkanger og fortsetter på E39 til man kommer opp på 
flata ved Høgkjølen Fjellcamp. Starter man herfra, så må 
man gå en times tid over et ganske så flatt område med 
myr og små dammer. Vel over myra starter den bratte 
oppstigningen til toppen. Man kan parkere mot betaling 
på Høgkjølen Fjellcamp, eller man kan stå gratis på en 
stor parkeringsplass noen hundre meter før fjellcampen.  

På nabofjellet (Geitfjellet) nordvest for Omnfjellet 
ble det i år satt opp titalls vindmøller. Vindmøllene 
ødelegger dessverre mye av den ekte natur- og fjellfølelsen 
her oppe.

1

2
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1. FIN STI: Første del av fotturen langs 
Homlastien går på fin turvei med idylliske 
partier ved elvebredden. Lenger opp i dalen blir 
det mer ulendt terreng på smal sti. 

2. 40 METER: Storfossen i elva Homla stuper 
40 meter ned i en rå canyon cirka seks 
kilometer oppi dalen. Vil man kun ta en titt på 
fossen, og ikke gå hele strekningen, kan man 
parkere i Selbuvegen (riksveg 963) like ved 
fossen. Foto: Steinar Væge

1

FRILUFT  TURTIPS: TRONDHEIM

2 3. Homla
Homlastien starter fra idrettsanlegget i Hommelvik 
i Malvik kommune. Her er det gratis parkeringsplass. 
Turen er omlag seks kilometer lang og går i variert og 
kupert terreng langs lakseelva Homla. Homlastien går 
opp til Storfossen, som er Trøndelags nest største foss. 
Oppe ved Storfossen er det bygd en ny, flott rasteplass 
med fin utsikt mot fossefallet. Store deler av turen 
går gjennom Homla naturreservat. Her finnes store 
naturverdier med viktige og sjeldne naturtyper og arter. 
Flere ulike rødlistearter av lav og mose er funnet i de 
fuktige fossesprutsonene. Gammelskogen i bekkekløften 
på begge sider av elva Homla representerer en verdifull 
naturtype. 

Dersom man ønsker å gå en rundtur, kan man gå over 
brua nedenfor Dølanfossen og gå vestover mot bilveien 
og tilbake til Hommelvik sentrum.

I oktober 2018 ble det oppdaget store mengder død 
laks flytende i elva Homla. Det spekuleres i at grunnen 
til laksedøden kan skyldes utslipp av giften Rotenon i 
fire vann som har utløp eller tilsig til elva, for å ta livet av 
gjedde i vannene. Er dette tilfellet, er det en katastrofe 
for både laks, sjøørrett, brunørrett og bunnlevende arter 
i elva for mange år fremover.
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4. Øysand
Øysand ligger i Melhus kommune, rundt to mil utenfor 
Trondheim. Dette er en sommeridyll med to kilometer 
lang, finkornet badestrand. Men det er flott å gå tur 
langs denne kystperlen hele året. Når frostrøyken legger 
seg tett ned til iskanten utpå senhøsten, blir det ofte 
en trolsk og rå atmosfære. Forlenger man turen med et 
stykke videre oppover i Gaulosen, blir turen på over ei 
mil, tur retur. Når høststormene setter inn er det ikke 
sjeldent å se kitesurfere i full sving utpå sjøen.

Gaulosen er Trøndelags mest besøkte fugleområde, og 
det er ikke uten grunn. Dette er en helårslokalitet som 
definitivt har mye spennende å by på. Det gjelder både 
sjeldne, hekkende, overvintrende og trekkende fugl. Til 
tider raster det tusenvis med gjess og ender i området, 
hvorav kortnebbgås og grågås er spesielt tallrike. 
Gaulosen Naturreservat omfatter de tre verneområdene 
Gaulosen Naturreservat, Leinøra Naturreservat og 
Gaulosen Landskapsvernområde. I tillegg ble Gaulosen 
marine verneområde opprettet i 2016.

Mange av utkikkspunktene er lett tilgjengelig med bil, 
og det er oppført to fugletårn ved Gaulosen.

1. FROSTRØYK: Å vandre langs den to 
kilometer lange sandstranda på Øysand gir 
en smakebit av kystmiljø. Turen er fin, selv om 
kuldegradene har meldt ankomst og havtåke og 
frostrøyk demper utsikten. 

2. LUFTIG: Fine forhold for kitesurfing på 
Øysand.

1

2

TURTIPS: TRONDHEIM  FRILUFT
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FRILUFT  TURTIPS: TRONDHEIM

5. Ånøya
Ånøya er et stort vann i kommunene Melhus og 
Skaun, knapt 30 kilometer fra Trondheim. Vannet er 
åtte kilometer langt og to kilometer bredt. Ånøya er et 
populært ferie- og utfartsmål. Langs vestsiden av vannet 
går fylkesvei 708. Her kan man sykle langs hele vannet. 
Det er en del trafikk på denne veien, men i sørenden kan 
man ta av på en grusvei og sykle noen kilometer østover 
og inn mot den innerste bukta på Ånøya.

Det er gode fotturmuligheter på både østsiden og 
vestsiden av vannet. På østsiden ligger åskammen 
Gråskarven (381 moh.). Selve utsiktpunktet (361 moh.) 
ligger rett ved toppunktet på Gråskarven. Fra dette 
utsiktpunktet får man et imponerende og luftig skue 
utover Ånøya.

På vestsiden kan man følge en vei og sti opp til toppen 
Isåskneppen (379 moh.). Dette er en av de få virkelig 
bratte turene i Skaun kommune. I de bratteste partiene 
er det hengt opp tau for å holde seg fast. Ved mye nedbør 
eller i årstid med fare for is, kan stien være glatt. Halvveis 
opp det bratteste partiet har du to vegvalg, ett som er 
svært bratt og en liten omvei som er litt lettere (merket).

Det kanskje flotteste turområdet ved Ånøyas vestside 
er Grønneset friluftsområde. Her er det variert natur, 
med skogområder og store gressletter. Her kan man 
oppleve skogens ro og høre bølgeskvulp mot svaberg og 
steiner. Friluftsområdet er tilrettelagt for alle, også for 
barnevogn og rullestolbrukere, som trenger mer enn en 
enkel sti for å komme seg ut i naturen. Det er rullestolvei 
fra parkeringsplassen til strandområdet, og det finnes 
toalett for rullestolbrukere. Brygga er tilrettelagt slik 
at man skal kunne fiske fra rullestol, og også komme 
seg over i båt. Grønneset ble i 2001 tildelt 2. plassen i 
kåringen av årets friluftsområde.

1. TRYGG IS: Når isen legger seg tykk er det 
fint å gå fottur utpå Ånøya.

2. SOLNEDGANG: I nordenden av Ånøya 
kan man skue flotte solnedganger, som her i 
november måned. På senhøsten er det ofte 
glimrende forhold for å gå på skøyter på Ånøya. 
Vannet er stort og isen blank. 

1
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TURTIPS: TRONDHEIM  FRILUFT

1. SEN HØST: Fottur i Bymarka i november 
måned. Her er veien fra Elgsethytta mot 
Skistua. I bakgrunnen vises Gråkallen (556 
moh.).

2. STILLE: Det er like før frosten setter inn, og 
det er stille dager i Bymarka. Her ved et lite 
tjern i Leinstrandmarka.

1

2

6. Bymarka
Bymarka er et stort skog- og heiområde vest for 
Trondheim by. Området har et svært variert turterreng 
med kupert, tett granskog i liene ned mot byen, mange 
vakre myr- og skogområder og med snaufjell over 450 
moh. I Bymarka er det et mylder av opparbeidede 
gangveier og merkede turstier. Høyeste punkt i Bymarka 
ligger på Storheia 565 moh.

En av grunnene til at Bymarka er så populær blant 
trondheimere er at man kan starte turen fra så mange 
steder. Mest benyttet er Fjellseterveien mellom Byåsen 
og Skistua. Her er det flere store parkeringsplasser; 
Baklidammen, Storsvingen, Fjellseter, Henriksåsen og 
Skistua.

De aller fleste er på tur innenfor et noe begrenset område 
der Geitfjellet, Gråkallen, Elgsethytta, Storheia og 
Leirsjøen er ytterpunktene. Trafikkåren mellom Skistua 
og Elgsethytta er fullt av folk på de fineste turdagene. 
Det er ikke bare fantasiløshet som gjør at folk flokker seg 
på enkelte områder. Mange synes det er sosialt og trivelig 
å gå på tur der det er mye folk. Men det er spennende 
å utforske andre deler av Bymarka. Områdene nord for 
Geitfjellet og Gråkallen byr på variert og nokså urørt 
turterreng med både kulturlandskap (Tømmerdalen) og 
et rikt dyre- og fugleliv. Utpå Bosbergheia får man et 
snev av fjellfølelse der man kommer over tregrensen og 
får flott utsikt.
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TEKST: ISAK KNUTSEN
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Som 12-åring startet jeg med turer aleine i 
nærområdet. Etter hvert følte jeg meg tryggere 
og var klar for å utforske nye og mer bortgjemte 
områder. Allerede året etter, da jeg var 13 år 
gammel, begynte jeg å fantasere om å gå Norge 
på langs. Til familie og venner sa jeg tydelig ifra 
at sommeren det året jeg fyller 16, blir jeg borte. 
Planleggingen av ruta startet tidlig, og etter kort 
tid hadde jeg en grov idé om hvor jeg skulle gå, 
gjennom Norges villmark fra Lindesnes i sør til 
Nordkapp i nord. 

FANT TURKOMPIS
En utfordring jeg raskt innså var å finne en som 
var sprø nok til å bli med meg på en så ekstrem 
tur. Ingen jeg kjente kom frem i tankene som 
aktuelle. To år gikk og jeg bestemte meg for å 
ta jegerprøven. Det var her jeg ble kjent med 
Simon. Han var også en friluftsentusiast fra 
Tromøya utenfor Arendal. Vi har gått i både 
barnehage og på skole sammen, men vi hadde 
ulike vennekretser og ble aldri godt kjent. 
Etter å ha tatt jegerprøven dro vi på noen turer 
sammen for å bli bedre kjent. I et friminutt på 
ungdomskolen spurte jeg om han ville bli med 
på det vanvittige eventyret. Simon svarte ja 

uten betenkningstid, 
og dermed startet 
planleggingen for fullt. 

Da vi var 15 år dro vi 
på en rekke treningsturer 
sammen. Vi tilbrakte 
flere dager i intenst regnvær i 
Mykland, var på harejakt i Fyresdal, 
gikk gjennom Birtedalen og fisket mengder med 
ørret, gikk med ski, pulk og truger i flere dager 
uten dekning i Telemarksheiene og selvfølgelig 
var vi på flere treningsturer med tung sekk på 
Tromøya. Disse treningsturene var viktige for 
å teste den fysiske formen, men kanskje enda 
viktigere for å bli godt kjent. I tillegg hadde vi 
et punkt på listen over ting som måtte gjøres før 
avreise som ikke er helt vanlig blant andre som 
skal gå Norge på langs. Vi måtte få lov til å dra 
av foreldrene våre. 

STARTET I 2018
Denne tillatelsen var i boks omtrent ni måneder 
før planlagt avreise. Det høres kanskje ut som 
god nok tid, men det var utrolig mye som 
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1.STARTEN: Isak Knutsen og Simon Simonsen på Lindesnes fyr i 
sterk vind klare for ekspedisjonsstart i påsken 2018. Foto: Halvor 
Knutsen.

2. BÅL: Isak Knutsen på kanotur som 13 åring i Nelaug vassdraget. 
Foto: Halvor Knutsen.

3. STORFISK: Isak Knutsen med den største ørreten som ble tatt på 
Norge på langs ekspedisjonen som ble veid til 1,6 kilo! Ørreten ble 
tatt i Stabburselva i Stabbursdalen nasjonalpark. Foto: Isak Knutsen.

LINDESNES

NORDKAPP

3

2

18-åringene Isak og Simon har gått gjennom 
Norges villmark fra Lindesnes til Nordkapp. 
I august kom de frem til globusen på Nordkapp 
etter 163 dager på tur. 

NORDKAPP
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skulle på plass før ekspedisjonsstart. Vi tilbrakte 
utallige timer foran pc-skjermen med finpussing 
av ruta og klargjøring av depoter underveis. Til 
slutt var alt klart, bare noen dager før avreise. 

Det er etter hvert blitt mange som har gått 
Norge på langs, men ekspedisjonene er langt 
fra like. Vi ville ikke droppe ut av skolen for å 
realisere eventyret, og valgte derfor å dele opp 
turen i etapper og i løpet av flere skoleferier. 
Startskuddet gikk på Lindesnes i påskeferien 
2018 og vi avsluttet på Nordkapp noen uker før 
skolestart etter sommeren 2020. 

Sterke inntrykk har det vært utrolig mange 
av, og vi ser at disse ofte henger sammen med 
store kontraster. Fra å ha gått i dagevis i krevende 
terreng og intens varme til å komme ned i et 
tettsted og legge seg inn på hotell, i en myk seng, 
med en varm dusj. Eller etter å ha gått lenge i 
skikkelig drittvær og våkne opp til knallblå 
himmel og en fantastisk utsikt mot øde natur 
rett ut av teltåpningen. 

FINESTE OMRÅDER
På den aller siste etappen fra Alta til Nordkapp, 
som vi brukte 17 dager på, må jeg trekke frem 
en helt spesiell opplevelse. Vi hadde vært lenge i 
områder med få fiskemuligheter og kom i løpet 
av denne etappen opp på Finnmarksvidda og inn 
i Stabbursdalen nasjonalpark. 17 dager på denne 
etappen er god tid, slik at vi hadde satt av en 

ISAK OG SIMONS
BESTE TIPS TIL LANGTURER

1

• Ta deg god tid, og vær klar over dine egne 
begrensninger, både fysisk og mentalt.

• God planlegging er viktig. Planlegg hvor du 
skal gå, og hvor lang tid du skal bruke. Velg 
ruta ut ifra hvor du har mest lyst til å gå.

• Test deg selv og utstyret i forkant. Bli godt 
kjent med utstyret du skal bruke.

• Om du skal gå med noen andre, dra på 
treningsturer med hverandre. Da finner dere 
ut om dere passer sammen på tur.

• Lær deg godt å bruke kart og kompass 
grunnleggende. Digitale hjelpemidler kan 
streike, så ikke stol blindt på GPS.
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del tid til fisking. Jeg prøvde meg med stanga 
en ettermiddag i Stabburselva. Lenge fisket jeg 
uten napp, men så plutselig beit det på et beist 
av en ørret som jeg jobbet intenst og lenge med 
før jeg med hjelp av Simon fikk den opp på land 
og veide den til 1,6 kilo. 

Terrenget og landskapet er også noe som 
bringer store kontraster og variasjoner på en slik 
langtur. Fra kystlandskapet rundt Lindesnes, til 
fjellandskapet i Nordland og videre til vidda i 
Finnmark. Nå som vi har jobbet oss gjennom alle 
disse ulike variasjonene i landskapet som finnes 
i det flotte landet vi bor i, sitter man igjen med 
noen favoritter. Både Simon og jeg er enige om 
at Børgefjell markerte seg som et av det absolutt 
flotteste og villeste området på hele eventyret. 
Utrolig vakker natur her, lite merka stier og 
menneskelige inngrep ellers. I tillegg var vi 
heldige med både vær og fiske på denne etappen, 
slik at minnene fra denne nasjonalparken har 
festet seg sterkt. 

KREVENDE STUNDER
Kontrastene er noe av det jeg liker aller best med 
turlivet, da det får deg til å sette pris på det man 
har på en helt annen måte enn hjemme. Å være 
passe tørr, varm og mett er noe som for de aller 
fleste er en selvfølge. På tur minnes man på at 
dette ikke er noe vi bør ta for gitt, og at det er 

viktig å være takknemlig for det man har. Jeg 
tror mange glemmer akkurat dette i samfunnet 
vårt i dag. De kan ha godt av å få oppleve de 
kontrastene turlivet bringer.

I løpet av 163 dager på tur kommer man ikke 
unna utfordringer og krevende stunder. Vi har 
begge kjent på å ha det skikkelig tøft fysisk, men 
kanskje enda vanskeligere er den mentale siden 
ved en slik ekspedisjon. Vennskapet blir satt på 
prøve. Simon og jeg har vært tett på hverandre 
døgnet rundt. Vi har sovet i samme telt, og den 
irritasjonen som av og til oppstår, kan utvikle 
seg til å bli problematisk. Alt fra ubetydelige 
småting og detaljer til personlighetstrekk som 
man vanligvis ikke engang tenker over, kan over 
tid bygge seg opp til noe større. Det er her den 
mentale delen av langturer kommer inn i bildet, 
særlig når man er på tur sammen med andre. Det 
er helt avgjørende at man går noen runder med 
seg selv før irritasjonen bobler over. Tenke nøye 
over om det virkelig er noe poeng i det man har 
tenkt til å si ifra om. Som oftest bør man heller 
holde tankene for seg selv og fokusere på andre 
ting. 

For at ekspedisjonen skal kunne gjennomføres 
og at vennskapet skal vare etter at turen er over, 
er kommunikasjon og holdningen man har 
ovenfor hverandre veldig viktig. Gjennom 

1. MAT: Noen ganger er sulten så sterk at man ikke orker å vente. 
Her fra etappen over Finnmarksvidda i august 2020. Foto: Halvor 
Knutsen.

2. FJELL: Isak Knutsen på en av sine mange treningsturer til Norge 
på langs ekspedisjonen, her i de mektige fjellene på Sunnmøre. 
Foto: Halvor Knutsen.

3. MYGG: Isak Knutsen blir angrepet av innsekter på en morgen i 
Blåfjella og Skjækerfjella nasjonalpark. Foto: Simon Simonsen.

3

2
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Firepot turmat er basert på hjemmelagede 
mattradisjoner. Vi bruker kun ferske ingredienser 
fra vår egen slakter og grønnsakshandler. Vi har 
utviklet en prosess som er basert på verdens eldste 
konserveringsteknikk - lufttørking. Smaken blir til i 
gryta, noe som gir Firepot turmat den dype, rene 
og hjemmelagde smaken.

Se hele menyen på firepotfood.no.

- Hjemmelagd mat, vi bruker kun ferske 
   ingredienser

- Ingen konserveringsmidler eller kunstige 
   smakstilsetninger

- Vegan, laktosefrie og glutenfrie måltider

- Standard, ekstra stor eller barneporsjon

- ECO komposterbare poser

VI STÅR FOR HØSTENS UTESERVERING

ØKOLOGISK HAVREGRØT MED EPLE STEINSOPP MED KREMET RISOTTO SPICY SVINEGRYTE MED NUDLER
FROKOST LUNSJ MIDDAG
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I MÅL: Endelig på Nordkapp! 
Etter totalt 163 dager på tur 
har guttene kommet helt opp til 
Nordkapp.Foto: Halvor Knutsen.

de mange treningsturene Simon og jeg hadde 
sammen før vi la ut på det lange eventyret, fikk vi 
testet akkurat dette. Vi visste på forhånd at vi to 
kunne være sammen på telttur i flere dager uten 
problemer. Begge to tåler stillheten og liker å la 
tankene vandre, enten det er mens man går eller 
foran bålet på kvelden. Ingen av oss er avhengige 
av å konstant holde en samtale gående. I tillegg 
snakket vi flere ganger sammen om at det kom 
til å bli viktig å tenke gjennom det man skal si 
på forhånd, særlig når det gjelder kritikk ovenfor 
den andre. I seg selv er dette en god grunn til å 
dra på treningsturer med noen dagers varighet 
før avreise på en så lang og krevende ekspedisjon. 

STØTTET HVERANDRE
Det å støtte hverandre på tur er veldig viktig, 
både når det gjelder den fysiske og den mentale 
delen av turlivet. Simon og jeg fordeler alltid 
arbeidsoppgavene, for eksempel ved at jeg 
setter opp teltet, mens Simon lager mat. Denne 
fordelingen kan også endres om for eksempel 
en av oss ikke føler seg helt i form, slik at den 
andre kan hjelpe litt ekstra. Mental støtte kan 
være å komme med positive eller oppmuntrende 
opplysninger om for eksempel hvor bra vi har gått 
i dag og at det ikke er langt igjen til leirplassen. 
Det kan også være å invitere til samtale om man 
ser at det er noe som plager den man er på tur 
med. Slik støtte, enten det gjelder det fysiske 

eller det mentale, er viktig i hverdagen, men det 
er spesielt viktig på en lang ekspedisjon hvor 
man er helt avhengig av at motet og humøret 
hos begge to er på topp.

VENNSKAPET
Når vi ser tilbake på Norge på langs eventyret som 
har vært et fantastisk flott kapittel i livene våre, 
er det mye vi sitter igjen med både av minner 
og følelser. Da vi nådde Nordkapp kjente vi på 
en slags tomhetsfølelse som i løpet av de neste 
dagene ble overskygget av mestringsfølelsen. 
Denne minner i grunnen om den følelsen jeg 
fikk etter de aller første teltnettene jeg hadde 
alene som 12-åring. Likevel er noe av det både 
Simon og jeg er mest stolte av, at vi har klart 
å holde på vennskapet hele veien. Vi har stått 
sammen på fine dager og på tøffe dager. Vi har 
vært uenige i avgjørelser, men alltid respektert 
hverandres meninger. Det er erfaringer og 
lærdom som er utrolig verdifull, ikke bare på tur, 
men også som vi kan ta med oss inn i hverdagen 
og videre i livet. Som et resultat er vennskapet 
vårt blitt sterkere enn noen gang, selv om det må 
være lov å være litt lei av hverandre akkurat nå i 
dagene etter hjemkomsten.
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Firepot turmat er basert på hjemmelagede 
mattradisjoner. Vi bruker kun ferske ingredienser 
fra vår egen slakter og grønnsakshandler. Vi har 
utviklet en prosess som er basert på verdens eldste 
konserveringsteknikk - lufttørking. Smaken blir til i 
gryta, noe som gir Firepot turmat den dype, rene 
og hjemmelagde smaken.

Se hele menyen på firepotfood.no.

- Hjemmelagd mat, vi bruker kun ferske 
   ingredienser

- Ingen konserveringsmidler eller kunstige 
   smakstilsetninger

- Vegan, laktosefrie og glutenfrie måltider

- Standard, ekstra stor eller barneporsjon

- ECO komposterbare poser

VI STÅR FOR HØSTENS UTESERVERING

ØKOLOGISK HAVREGRØT MED EPLE STEINSOPP MED KREMET RISOTTO SPICY SVINEGRYTE MED NUDLER
FROKOST LUNSJ MIDDAG

Friluftsliv_0520.indd   27Friluftsliv_0520.indd   27 21/10/2020   14:3521/10/2020   14:35



28    FRILUFTSLIV 2020  -  5 

FRILUFT  NORDKAPP OG KNIVSKJELODDEN

NORDKAPP
(71° 10’ 21” N)

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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Lyn og torden, tykk tåke, regnvær og sur vind 
8-9 m/s. Ikke akkurat det været vi hadde tenkt 
oss da vi sent på kvelden kjørte frem til bommen 
foran parkeringsplassen til Nordkapplatået. 
Med den høye parkeringsavgiften var det 
uaktuelt å kjøre inn på plassen. Vi snudde og 
kjørte et stykke sørover før vi kjørte av veien og 
ut i terrenget på flata på Nordkapplatået. Der 
parkerte vi bil, satte opp telt, spaserte en tur i 
tåka og tok natta. Vi hadde bestemt oss for å 
titte på globusen på Nordkapp dagen etter. 

Tåka var ikke forvunnet den påfølgende 
formiddagen, men det gjorde ingen ting, 
Nordkapp var uansett ikke vårt endelige mål. 
Vi ville lenger nord enn Nordkapp. Vi ville til 
Norges og Europas nordligste punkt.

Vi lot teltet og bilen stå på stein- og mosesletta 
et par kilometer sør for Nordkapp. Vi pakket 
tursekk og hoppet på syklene. Vi syklet nordover 
til målet, og slapp å betale parkeringsavgift. 
Vi slapp også å betale inngangsbillett til 
Nordkapphallen. Vi hadde fått med oss at det 
er gratis inngang til besøkende som ankommer 
Nordkapp gående, syklende eller på annen måte 
uten motor.

Rundt globusen var det kaos. Det strømmet 
turister frem og tilbake hele tiden, og rundt kula. 
Knipset selfier fra alle kanter. En ustoppelig 
strøm av elleville turister som tydeligvis hadde 
nådd sitt reisemål.

Vi tok de bildene vi ville ha, tuslet ut av 
området og syklet tilbake til teltleiren. Ingen 
naturopplevelse akkurat, men nå hadde vi i 
hvert fall vært på Nordkapp og lagt hendene på 
stålglobusen.

NATUR OG KLIMA
Nordkapp ligger 307 moh. Naturen er rå og 
vakker med klipper som stuper ned i uendelig 
hav. Det vokser ikke trær og terrenget preges 
av sletter. Det er alltid en stor risiko for lokale 
tåkebanker langs kysten av nordishavet. Været 
er omskiftelig på Nordkapp. Det kan gå fra 
solskinn til tåke og tilbake igjen på få minutter. 
Det kan blåse kraftig vind og så bli vindstille 
igjen. Derfor er det viktig å ta forhåndsregler. 
Sjekk værmelding. Gjennomsnittlig temperatur 
i sommerhalvåret er 10 grader celsius, opp til 
25 grader på det varmeste. Om vinteren ligger 
den gjennomsnittlige temperatur rundt minus 3 
grader, ned til minus 15 på det kaldeste.

Et av Europas største fuglefjell ligger i 
nærheten av Nordkapp. Du finner blant annet 
havørn og lundefugl der. Du finner også mink, 
oter, hare og røyskatt. I sommerhalvåret fra april 
til september beiter reinsdyr rundt Nordkapp.

Turister sto i hopetall ved stålglobusen 
på Nordkapp og knipset selfier om kapp 
med hverandre. Alle trodde de hadde 
kommet til det nordligste punktet i Norge 
og i Europa. Så feil kan man ta…

NORDKAPP: Lyn 
og torden, tykk tåke, 
regnvær og sur vind 8-9 
m/s. Det stoppet ikke 
de elleville turistene 
på Nordkapplatået. De 
fleste av turistene trodde 
de var kommet frem 
til Norges og Europas 
nordligste punkt.
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Vegetasjonen er rik og variert tross en kort 
vekstsesong. Nordkapp ligger nord for 
tregrensen, men har hundrevis av planteslag. 
Noen av dem svært sjeldne. Typisk fjellflora 
vokser gjerne nede ved havet.

Nordkapp befinner seg i en såkalt subarktisk 
klimasone. Likevel er temperaturen høyere 
vinterstid enn andre steder på tilsvarende 
breddegrad. Årsaken er Golfstrømmen. Det 
varme vannet gir isfrie hav.

Berggrunnen på fastlandet i Nordkapp 
består hovedsakelig av sandstein og skifer, som 
hovedsakelig er fra eokambrium og avsatt i 
Varangeristiden. På Magerøya er berggrunnen 
noe yngre, og her finnes også noen mindre 
områder med gabbro og granitt. Vegetasjonen 
er fattigere enn i indre deler av Finnmark, selv 
om det finnes over 200 plantearter, de fleste av 
arktisk type. Det finnes ikke produktiv skog i 
kommunen, men i lune dalfører kan det vokse 
bjørk og seljekratt. Plante- og dyrelivet er 
fredet på Nordkapplatået samt i skrenten mot 
Hornvika i øst.

LITT HISTORIE
Nordkapp ble oppdaget i år 1553 av en britisk 
ekspedisjon på jakt etter Nordøstpassasjen, 
sjøveien til Asia nord for kontinentene. De 
kunne ikke la være å legge merke til den slående 
klippen, og merket seg også at kysten svingte 
svakt sørover herfra. Navigatører Richard 
Chancellor loggførte at han hadde passert 
“North Cape», og det norske navnet Nordkapp 
er rett og slett en oversettelse av dette. De kom 
for øvrig aldri til Asia, men oppdaget sjøveien 
til den russiske havnebyen Arkhangelsk i stedet. 
Dermed kunne en ny handelsrute åpne.

MODERNE TURISME
Oskar II av Sverige-Norge dro på en mye omtalt 

reise til det høye nord i 1873. Skipet hans ankret 
opp i Hornvika rett under Nordkapp, og den 
spreke unge kongen klatret problemløst de 1000 

trinnene opp til platået. Dette utløste en ny 
turisme på Nordkapp, og eksklusive cruiseskip 
ankret opp. De gikk opp stien, det ble sett på 
som en del av det, og drakk champagne i en liten 
paviljong med eget postkontor og eksklusivt 
nordkappstempel. Den blåste imidlertid ned 
i 1915. En annen tidlig gjest var kong Rama 
av Siam, altså Thailand, som var her i 1907. 
Nordkapp ble et sted en virkelig reisende burde 
ha vært. I 1956 ble Nordkappveien åpnet, og 
siden har de fleste kommet den veien. 

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

De siste årene har turistene i stadig større 
antall flokket seg rundt globusen på Nordkapp-
platået. I gjennomsnitt besøker 270.000 
tilreisende stedet, noe som hvert år genererer 
billettinntekter på 50 – 70 millioner kroner 
til Rica Eiendom og den svenske hotellkjeden 
Scandic. Dette kommer i tillegg til inntekter 
fra Nordkapp-hallen. Hotellkjeden Scandic har 
enerett til å kreve inn besøksavgift på Nordkapp-
platået, og har hatt dette siden 2014.

Inntekten går til private aktører, ikke til 
Nordkapp kommune og lokalbefolkningen.

Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier 
av området der Nordkapp-platået ligger. Dette 
området er utleid til Rica Eiendom som igjen 
leier ut området til hotellkjeden Scandic.

Rica Eiendom og Finnmarkseiendommen 
(FeFo) ble enige om ny festekontrakt for 
Nordkapplatået i slutten av november 2019. 
Avtalen ble undertegnet.

Rica Eiendom har tidligere betalt cirka 65.000 
kroner i året for å leie 900 mål av en av Norge 
største turistattraksjoner. Leieprisen er økt til 
3.480.000 kroner i året, mens arealet er redusert 
til en åttendedel. Kontrakten varer i 99 år!
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NORDKAPP OG KNIVSKJELODDEN  FRILUFT

 PRISER 2020 
Inngang Nordkapphallen:
Voksne    NOK 250,- p.p.
Barn 7-16 år   NOK 75,- p.p.
Familie (2 voksne + 2 barn) NOK 575,-
Studenter/ Militære  NOK 180,- p.p.
Billetten er gyldig i 12 timer. Flere besøk på samme billett.

Parkeringsavgift:
Bil  NOK 200,- 
Bobil  NOK 350,-
Motorsykkel NOK 100,-
Parkeringsbilletten inkluderer ikke inngang til 
Nordkapphallen.

Fri inngang:
På nettstedet www.visitnordkapp.net står det:
«Vi er miljøbevisste og støtter bærekraftig utvikling. Vi 
oppfordrer til miljøvennlige løsninger ved å tilby gratis 
inngang til besøkende som ankommer Nordkapp gående, 
syklende eller på annen måte uten motor. Dette gjelder 
også private grupper som kommer gående, syklende eller 
på annen måte tar seg opp til Nordkapp, uten motorisert 
framkomstmiddel. Organiserte kommersielle grupper som 
ankommer Nordkapp på denne måten må kjøpe vanlig 
billett.»

1. DÅRLIG SIKT: Vi slo leir 
utpå Nordkapplatået i påvente 
av at tåka skulle lette. 

2. SYKLET FREM: De alt 
for stive billettprisene inn til 
Nordkapplatået gjorde at vi 
tok et «tjuvtriks.» Vi parkerte 
bilen et par kilometer sør 
for Nordkapp og syklet 
den siste biten nordover. 
Dermed sparte vi hundrevis 
av kroner i parkeringsavgift 
og inngangsbillett til 
Nordkapphallen. Gående og 
syklende kommer inn gratis.
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KNIVSKJELODDEN
(71° 11’ 08” N)

TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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Vi måtte selvfølgelig ta turen ut til 
Knivskjelodden. Det ble for dumt å kjøre rett 
sørover igjen etter å ha vært på Nordkapp, 
og ikke ha tatt turen ut til det aller nordligste 
punktet.

Cirka syv kilometer sør for Nordkapplatået 
er det en stor parkeringsplass som markerer 
starten på fotturen ut til Knivskjelodden. Stien 
er merket med varder og røde T-er på hele den 
cirka åtte kilometer lange strekningen. Noe av 

det spesielle med denne turen er at man starter 
på 300 meter over havet og turens endepunkt 
er på 0 meter over havet, helt nede i sjøkanten.

Fra parkeringsplassen tok vi sikte på de 
nærmeste vardene. Snart så vi at det var flere 
stier som gikk i alle retninger og mange varder 
som var satt opp i hytt og pine. Men med kart 
fant vi greit frem til den korrekte stien. Vi gikk 
i tykk tåke. Stedvis var det vanskelig å se neste 
varde, men stien var såpass tydelig at det var 
greit å orientere seg.

En nedstigning på 300 meter over en strekning 
på cirka åtte kilometer tilsa at terrenget er 
flatt. Likevel kom vi til en forholdsvis bratt 
nedstigning i dalen som førte oss ned til stranda 
innerst i Knivskjelbukta. 

Knivskjelodden er en halvøy nordvest for 
Nordkapplatået helt ytterst på Magerøya. 
Odden er Norges og Europas nordligste 
punkt, og ligger 1.452 meter lenger nord 
enn Nordkapp.

KNIVSKJELODDEN: 
Odden ligger 1.452 
meter lenger nord 
enn Nordkapp, og er 
Norges og Europas 
nordligste punkt. Varden 
på Knivskjelodden 
ble satt opp i år 2000. 
I bakgrunnen ligger 
Nordkapplatået delvis 
dekket av tåke.
Foto: B. Risan
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1. FRODIG: Plutselig kom vi under 
tåka. En fantastisk frodig dal åpnet 
seg. Nedstigningen til stranda i 
Knivskjelbukta var forholdsvis bratt. 
Foto: B. Risan 

2. HELT YTTERST: Det var et 
vilt landskap ytterst på spissen 
av Knivskjelodden. Bølgene som 
konstant slo mot svabergene var 
det eneste som brøt stillheten. Det 
var vakkert der ute, grønt gress, 
myrull som sto og viftet i vinden 
og fargerike småvekster nedi 
bergsprekkene. 
Foto: Bjørn A. Esaissen

Da nedstigningen begynte, kom vi under tåka. 
Klarvær! For første gang på flere dager. Det var 
grønt og frodig i dalen og på sletta ned mot 
bukta. Stranda var full av tømmerstokker og 
drivved.

Nå gjensto bare den korte etappen ut til 
spissen på Knivskjelodden. Turen ut dit var 
preget av svaberg. Stedvis glatt berg. Men vi gikk 
sikksakk oppå partiene med gress og mose, som 
vokste i sprekkene i svabergene. Der var det ikke 
glatt. 

Det var en god følelse og endelig stå 
på år 2000-varden på Knivskjelodden. 
Friluftsopplevelsen av å stå her helt ytterst i 
havgapet på Knivskjelodden er langt større enn 
å stå i folkemyldret på Nordkapp. På denne 
turen møtte vi kun 12 andre mennesker, som 
også så sitt snitt til å oppleve Europas og Norges 
nordligste punkt.

Turen ut til Knivskjelodden er på cirka 19 
kilometer. Terrenget er stort sett flatt og lettgått. 
Det er merket sti hele veien. Turen tar litt over 
fem timer tur-retur.

1
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skiguard.no
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TEKST OG FOTO: SIVERT LUND

LANGTUR PÅ 
100 MIL

FRILUFT  LANGTUR
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19 år gamle Sivert Lund 
kom nylig hjem fra tur. I høst 
gikk han strekningen fra 
Lindesnes til Røros, alene.

Det var i fjor sommer, på min første langtur i fjellet, at 
jeg bestemte meg for å gjennomføre Norge på langs. 
Jeg var på vei opp til Sulebu, og hadde akkurat passert 
Breistølen. Opp i bakken bestemte jeg meg, sammen med 
turkameraten, for å ta en liten pause. Mens kokekaffen sto 
og trakk, kom en kar forbi oss i motsatt retning. Dette 
skulle bli et viktig møte. Han gikk rolig, uten tegn til 
hastverk. Vi bød på kaffe, og fant fort ut at denne karen gikk 
Norge på langs. Han var på dette tidspunktet den tredje 
personen jeg hadde hørt om, som gjennomførte en sånn 
tur. Monsen og Strømdal var de to andre. Jeg ble med ett 
veldig fascinert, og der og da bestemte jeg meg for en gang 
å gjøre det samme. På dette tidspunktet var likevel tanken 
at jeg, Sivert Lund, nøyaktig ett år senere, som 19-åring, 
skulle stå på Lindesnes, klar for mitt livs eventyr, en tanke 
jeg ikke våget å en gang drømme om. På Breistølen ble 
han henta av kona; han delte opp hele turen i to-tre lange 
etapper. Jeg ble fascinert av måten han gjorde det på, og 
dedikerte raskt denne turen gjennom Skarvheimen som en 
snart fullført del av min «NPL»-ekspedisjon. Det å splitte 
opp en tur på den måten, gir deg muligheten til å oppleve 
ulike årstider. Det gir deg også spenningen etter endte 
etappe, med vissheten om at en fortsettelse følger. 

I midten av august labbet jeg imidlertid i vei fra 
Lindesnes, med Røros som endestasjon for denne turen, en 
distanse på ca. 1000 km. Med på laget er Salomon Norge 
og Expedition Foods. Jeg bestemte meg tidlig for at målet 
var opplevelser underveis. Jeg rettet oppmerksomheten 
mot dette, og kom fort inn i bobla hvor «her og nå» er det 
eneste som gjelder.

45 dager senere gikk jeg gjennom Røros sentrum, og 
videre inn på Røros stasjon. Der jeg labbet sliten og seende 
ut som en forblåst snømann, preget av en hard etappe, har 
jeg trolig aldri fått så mange både spørrende og lamslåtte 
blikk på meg. Jeg smilte tilbake. Jeg brydde meg ikke 
lenger om hva folk tenkte om meg, eller hva venninnene 
på min alder hvisket, mens de så på meg og lo. Jeg hadde 
vært gjennom en unik reise, med utallige utfordringer. 
Mestringsfølelsen var uslåelig. Jeg hadde klart det – alene! 

I skrivende stund planlegges også neste, og antagelig 
siste del av min Norge på langs ekspedisjon. Det kribler i 
magen av spenning, og jeg gleder meg over tanken på en 
skikkelig lang skitur, med startpunkt i Røros. Planen er 
å gjennomføre denne delen av Norge på langs gjennom 
vinteren og våren. På den måten har jeg gått gjennom 
fire årstider. Selv om målet er Nordkapp, er opplevelsene 
underveis det jeg streber etter. Komme inn i langtur-bobla, 
oppleve naturen lenger nord og møte utfordringene som 
dukker opp på vinteren – alene. Kommer jeg til Fauske har 
jeg gått langt, og det er fint, men kommer jeg til Nordkapp 
får jeg en enda lenger tur, med enda flere opplevelser.

 
Følg Sivert til Nordkapp: Instagram: @sivertglund

LANGTUR  FRILUFT

Friluftsliv_0520.indd   37Friluftsliv_0520.indd   37 21/10/2020   14:3621/10/2020   14:36



38    FRILUFTSLIV 2020  -  5 

FRILUFT  TURPROSJEKT 2020

TEKST OG FOTO: SVEIN BLÅLID

I juli og august hadde jeg gleden av å oppleve fylkene 
Nordland og Innlandet, i varierende sommervær.

1

på øya. Det er mange fine turmuligheter i dette 
området, som turen til ytterst på Klubben.

Neste stopp ble i Mosjøen. Sjøgata med sine 
gamle godt bevarte bygninger var en opplevelse 
jeg sent vil glemme. Selvfølgelig ble det en tur 
opp Helgelandstrappa, som gir en ubeskrivelig fin 
utsikt.

Turen gikk videre til Bjerka, litt sør for Mo i 
Rana. Her ble det turer til Korgfjellet, Veten 
på Hemnesberget og selvfølgelig en tur opp til 
Oksetindane og den flotte Rabothytta til DNT. 
Det var fortsatt mye snø på toppene, så det ble 
med turen opp og ned. En annen rundtur var til 
Bredek. Turen gikk stort sett igjennom løvskog, 
flomstore elver ble krysset over hengebruer, 
Bredekfossen er ett fantastisk skue, og minner om 
hvor sterke naturkreftene kan være. 

Jeg var også en tur til Svartisen. Tok båten over 

TURPROSJEKT 2020
NORDLAND
Juli var måneden «alle» skulle på ferie til Nordland, 
og spesielt Lofoten. Derfor droppet jeg nettopp 
Lofoten i denne omgang. Jeg liker ikke å gå i kø 
i naturen.

Jeg startet min tur på Hurtigruten fra Trondheim 
til Brønnøysund, en fantastisk tur langs kysten. 
Tidlig på natten opplevde jeg en fin innseiling 
forbi Torghatten og inn til Brønnøysund og 
Nordland fylke. Der hadde jeg flere turer. Turen 
opp til Tilremshatten var fin, og selv om det ikke 
er så høyt hadde jeg fin utsikt blant annet ut til 
Vega, Torghatten og langt ut i havet. Det var regn 
og lavt skydekke den dagen jeg dro ut til Vega, 
men jeg fikk et fint inntrykk på sykkelturen rundt 
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SVEIN BLÅLID
Svein Blålid (64) 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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1. Soloppgang sett fra teltet.

2. Ved Svartisen.

3. På Vei over en av bruene 
på Bredekrunden.

Svartisvannet, før fin sti opp til kanten av denne 
mektige isbreen. Fascinerende å se, viktig å holde 
seg på avstand fra kanten, det var ikke lenge siden 
den hadde kalvet.

INNLANDET
Dette fylket har jeg relativt god kjennskap til 
fra før. Har tidligere gått både Jotunheimen 
og Rondanestien, og disse går jo gjennom dette 
fylket. Innlandet er stort i areal, og jeg valgte noen 
områder jeg ikke har vært i tidligere.  

Med utgangspunkt fra nasjonalparklandsbyen 
Vingelen ble det en fin tur i området oppe ved 
Kletten. Fra teltet hadde jeg fin utsikt, og opplevde 
flotte soloppganger og solnedganger. Vingelen 
ligger rett utenfor nationalparken Forolhogna. 
Parken ligger både i Innlandet og Trøndelag, så 
kanskje det blir en ny tur dit senere?

Med basecamp på Venabygdsfjellet hadde jeg 
mange fine turmuligheter tett på, blant annet til 
Muen, Dynjefjellet og Svartfjellet. 

Tidligere har jeg gått en del i sørenden av 
Finnskogen.  Nå ble det en tur helt i nord, 
nærmere bestemt i skogene rundt Vesle Ossjøen.

Hadde også noen fine dager i Vågåmo.  Det ble 
flere turer oppover i liene med de gamle husene, 
og ekstra fint var det å gå opp til Vole og innover 
langs Jettjørni.

Nå går det mot høst og vinter, og de siste fire 
fylkene står for tur.

2
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STARTEN: Første del av turen opp mot 
Bukkehåmåren går i lett terreng på tydelig sti. 
Etter hvert krysses Leirungsåe på helårsbru før 
oppstigningen starter via Semmellægret med 
fossefallene i Bukkehåmårbekken på nordsiden.
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UTENFOR 
ALLFARVEI

TEKST OG FOTO: BO LINDBLAD
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Foran oss står solen lavt. I øst er himmelen lys og blåfarget, 
mot nord truer mørke skyer. Vi er i Gjendealpene i 
Jotunheimen omgitt av kjente kjemper som Besshøe, 
Høgdebrotet, Eggen og mellom alle lekkeriene står 
Bukkehåmåren.

Med sine 1910 moh. fader Bukkehåmåren bort blant 
2000-metrene og dagens voldsomme iver etter høyest, 
lengst og kulest. Vår fjellverden har så innmari mye å tilby, 
høyde over havet er bare en av mange dimensjoner.

Fra parkeringsplassen Vargabakken langs rv51 følger 
vi tydelig sti mot Leirungsdalen. Over gjerdetrapp, til 
venstre i krysset som fører mot Knutshøe og etter snaue en 
kilometer til venstre for å krysse Leirungsåe på helårsbru. 
På vestsiden er det vanlig å ta til høyre innover dalen om 
lag en kilometer og deretter følge stien opp Semmellægret 
med fossefallene i Bukkehåmårbekken på nordsiden. 
Derfra er stien godt vardet alle 900 høydemeter til 
toppunktet. Fra Leirungsåe tar vi til venstre og runder 

Mange har gått Besseggen og populariteten til 
Knutshøe øker. Vi stimler sammen og går på stier som 
folk tidligere har gått. Ikke noe galt med å følge kjente 
fotspor, trygt er det også – men i kjente fjelltrakter er 
det mulig å gå topptur utenfor allfarvei. 

1

Semelhøe før oppstigning. Planen er å sette opp teltet på 
grensen til nasjonalparken i nærheten av det vesle juvet der 
Bukkehåmårbekken svinger mot nord i Semmellægret.

DRAMATISK KVELD
Svarte skyer med regn smyger inn fra Gjende mot Øvre 
Leirungen. Fargene forvandler landskapet fra idyll til 
malerisk dramatikk. Må innrømme jeg liker drittvær, 
elsker når naturen viser tenner og forvandler omgivelsene 
på kort tid. Over Leirungsåe henger et gardin av 
vanndråper jaget av kastevinder. Vi søker ly bak store 
steiner og finner frem middagen i håp om at uværet 
passerer – det gjør det ikke! I stedet henger regnet over 
Gjende og truer med angrep når som helst. Middagen blir 
kortvarig før vi fortsetter oppstigningen mot teltplassen. 
Vinden er merkbar tiltakende, foran slukes dagslyset av 
mørke fjell og svart himmel. 

STEMNINGEN ER SÅ LEVENDE OG TILTREKKENDE 
AT VI BARE MÅ STOPPE OG NYTE. 
Ofte unngår vi dårlig vær og heller stimler sammen når YR 
melder sol og blå himmel, men når naturen viser tenner 
dukker motivene opp. Når været skifter både sees og 
merkes naturkreftene, en herlig dimensjon som utilsiktet 
beriker turen. Teltet reises i tide og kvelden blir koselig 
med nytraktet kaffe til lyden av regn mot teltduken.
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1. VIND OG REGN: Fra innsjøen Gjende 
presses luften gjennom en smal passasje 
ved foten av Knutshøe som ses til høyre i 
bildet. Kastevinder feier over Leirungsåe hvor 
regnet henger som et blaffende gardin. Med 
dramatikken som utspiller seg er det umulig å 
gå videre, vi bare må stoppe for å nyte.

2. «TROLLTUNGA»: Om lag 100 meter 
under toppen kan du virkelig kjenne på 
høydeskrekken. Heidi våger seg ut på steinen 
mens hun engstelig ser på revnen som 
nærmest vitner om at kolossen skal seile 
nedover når som helst. 800 meter der nede ses 
Øvre Leirungen med sitt fargerike delta.

OPP, OPP OG OPP
Dagen derpå vekkes vi av sauebjeller. Ute henger tunge 
grå skyer rundt Bukkehåmåren. Håpet om vidsyn fra 
toppen forsvinner et par timer mens solen varmer teltet 
så vi etter hvert tvinges ut. Med varmen fordufter skylaget 
og toppen av Bukkehåmåren ønsker velkommen. Selv om 
uvær skaper stemning og spenning, er det ikke noe særlig 
på topptur. Ruten vi skal følge har luftige passasjer hvor en 
trenger god sikt og tørt underlag.

Dagstursekken finner sin plass på ryggen og få minutter 
senere går fjellstøvlene innpå stien opp fra Semmellægret 
med fossefallene i Bukkehåmårbekken på nordsiden. 
Om lag 400 meter under toppen krysses en snøfonn før 
Bukkehåmårtjønnene beleilig dukker opp. Det kjennes 
godt å gå på flat steinmark i en ellers høyreist verden. 
Vi fyller drikkeflaskene, spiser en sjokolade og henger 
genseren rundt livet. Solen har virkelig overtatt makten 
etter gårdagens vaktskifte.
Fra området rundt Bukkehåmårtjønnene virker siste 
etappe avskrekkende. Fjellveggen reiser seg faretruende og 
virker kronglete. Her er ikke mange turgåere, men best 
som vi lurer på rutevalget skimtes et turfølge høyere oppe. 
De følger en smal lys stripe som sannsynligvis er ruten. 
Vi følger etter.
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1. DEILIG DRITTVÆR: Må innrømme at jeg 
liker møkkavær. Når naturen provoserer og 
fargene forvandler fjellverden til et dramatisk 
skue, er det spennende å være på tur. Selv 
om vi ønsker oss sol og blå himmel, er det 
turer med ruskvær vi husker best. Kanskje 
kommuniserer naturen med en urgammel del 
av underbevisstheten?

2. VELFORTJENT PAUSE: Tilbake ved teltet er 
det godt å lufte føttene etter toppturen. Nøtter, 
sjokolade og en kopp varm saft glir ned og gir 
energi til siste etappe mot parkeringsplassen. 
Med snaue 15 kilometer og 1000 høydemeter 
er Bukkehåmåren ingen enkel topptur, men 
likevel overkommelig. Beregn 6-7 timer opp og 
ned, om du ikke tar en lengre pause.

FRILUFT  FOTTUR I JOTUNHEIMEN

TO SEVERDIGHETER
Turen har to severdigheter; toppen med suveren 
utsikt, men snaue 100 meter under toppen dukker 
en mini «trolltunga» opp der du virkelig får føle på 
høydeskrekken. Steinen ligger rett ut i fritt fall med en 
diger revne som nærmest vitner om at kolossen skal seile 
nedover når som helst. 800 meter der nede blinker Øvre 
Leirungen med sitt fargerike delta. Knutshøe minner 
om en forstenet utgave av Mobi-Dick, hvalen som 
udødeliggjorte forfatter Herman Melville og på motsatt 
side av Gjende ses turistattraksjonen Besseggen med 
Nautgardstinden i horisonten. 

Etter det obligatoriske bilde går vi venstre om 
topplatået og entré fra vest. Avslutningen kan virke 
ubehagelig for enkelte, men klyving er unødvendig og 
farlig er det ikke. Rett før toppen følger et par luftige 

punkter, som uten problem unngås om en holder god 
avstand til stupet. Utsikten er som Jotunheimen selv. 
Fredfull og vill, vidunderlig vakker og likevel ugjestmild.

Bukkehåmåren er et mektig fjell og fortjener hederlig 
omtale selv om det mangler fattige 90 høydemeter til 
den magiske 2-kilometersgrensen.

Med snaue 15 kilometer og 1000 høydemeter er 
Bukkehåmåren ingen enkel topptur, men likevel 
overkommelig. Beregn 6-7 timer opp og ned, om du 
ikke tar en lengre pause. I kjent stil leverer Jotunheimen, 
for hvert høydemeter blir det vakrere og vakrere, og i 
amfiet over Bukkehåmårtjønnene blir det helt vilt. Det 
er en del høydemetre som skal forseres, noe som er greit 
å ha i bakhodet når sekken pakkes. Husk at turen går i 
høyfjellet og været kan skifte raskt, så varmt skift og en 
vindsekk bør få plass. God tur!

1 2
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

FIRE
ÅRSTIDER
TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Det ble mange friere, så det er best å 
flykte opp i et tre. Tøft å bli sjefen på 
myra. Det går nesten på livet løs.
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Når høstmørket kommer sigende 
og regnet siler ned, er det tid 
for å se tilbake på årets turer i 
norsk natur. Som fotograf blir året 
med friluftsliv rikt dokumentert 
og det er vanskelig å plukke ut 
spesielle turer og øyeblikk som 
er bedre enn andre. I Norge er vi 
så heldige å ha fire årstider og 
FOTOGALLERIET denne gang er 
hentet fra turer fra de fire årstider. 
Turer jeg ser tilbake på med glede!

VÅR 
Våren for meg er den vakreste årstiden. Naturen 
våkner til liv, det blir grønt og dagene blir 
lange og lyse. Noe av det jeg ser mest frem til 
hver eneste vår er å se være tilstede når slekten 
skal føres videre blant skogens hønsefugler. I 
høneuka (når damene kommer til spillplassen) 
er det et spektakulært og litt morsomt skue.

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
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SOMMER
Å sitte på en fjelltopp å skue ut over 
Norges fjellverden er magisk, både ved 
midnatt og midt på dagen.

Stillhet og sjelero! Hva er vel 
bedre enn å sitte på en fjelltopp 
og skue ut over fjellverden?

FRILUFT  FOTOGALLERIET
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Høsten er fantastisk i Norge! 
Fargeprakten er enorm og turer i 
høstnaturen gir påfyll av energi i 
en tid dagene atter blir kortere.

HØST
Naturen er på vei inn i en dvaletilstand. 
Den dramatiske endringen fra lys til 
mørke og fra grønt til et spekter i gult og 
rødt gir spesielle opplevelser.

FOTOGALLERIET  FRILUFT
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Utvalget har aldri vært større og tilbudene har aldri vært bedre!
NORGES STØRSTE INNENDØRS UTSTILLING

Rett ved E18, Tønsberg  |  Åshaugveien 4, 3170 Sem  |  tlf. 33 30 13 00   |    www.askjems.no

Følg oss 
på facebook

!

NORGES STØRSTE INNENDØRS BOBILUTSTILLING

Dethleffs Esprit bobil har alt man kan ønske seg, både når 
det gjelder komfort og klasse. Dette er en hytte på hjul som  
du kan benytte hele året. Den har absolutt vintersikkerhet 
med frostbeskyttet vanninstallasjon.
Ergonomiske pilotseter er standard, og med høy hyggefaktor 
i interiøret er du klar for mange fine opplevelser hele året!

Hos Askjems finner du både nye og brukte bobiler. Merkene vi 
fører er Dethleffs, Adria, Sunlight, Carthago og Hobby.
Vi har til enhver tid mer enn 100 bobiler i innendørs 
utstilling. Lang erfaring i bransjen gjør at vi kan hjelpe deg 
med å gjøre det rette valget.
Du finner oss ved E18 i Tønsberg (Vestfold). Velkommen! 

Helårs bobil med all komfort du trenger!

Dethleffs Esprit - integrert

Bobil = frihet
Få det beste ut av alle årstidene!
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VINTER
Telttur på vinteren er magisk! Vi lever 
i et land som ikke er for preget av 
lysforurensing og stjernehimmelen trer 
frem på magisk vis!  Når dagen kommer 
og sola skinner er det bare å spenne på 
seg skia og gå mot de høye blåner

Telt og bål under 
stjernehimmelen gir 
magiske øyeblikk.

FRILUFT  FOTOGALLERIET
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FRILUFT  BOBIL-FERIE

1

TEKST: SILJE BRINGSRUD FEKJÆR
FOTO: SVERRE BRINGSRUD FEKJÆR

+
FRILUFTSLIV 

BOBIL  ?=
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BOBIL-FERIE  FRILUFT

Våre forestillinger om bobil var campingplass med 
to meter til naboen, overfylte strender og utflukter 
som ikke gikk lenger enn til iskiosken. Men kanskje 
bobillivet ikke trenger å være slik? Etter intens bobil-
kampanje fra uvanlig samstemte barn lar vi oss overtale 
til å prøve. Men hvordan skaffer man egentlig en bobil?

Å FINNE BOBILEN FOR DEG
Barnas forslag er enkelt: Vi kjøper en bobil så klart! 
De mer skeptiske foreldrene er ikke klare for å bruke 
en million på noe vi ikke engang vet om vi liker. På 
leiemarkedet viser det seg å være en jungel av tilbud. 
Mange leier ut sin private bobil, på Finn-annonsene 
ser de både fine og rimelige ut. For nybegynnere 
som oss virker det likevel tryggere å leie gjennom et 
firma. Ikke alle tilbyr like god veiledning, men når 
vi finner et hyggelig firma som kan svare på alle våre 
nybegynnerspørsmål slår vi til.

2

Barnas krav for sommeren var enstemmig: De ville på 
bobilferie. Foreldrene drømte om aktiv friluftsferie og 
stille morgener på fjellet. Kunne det kombineres?

1. Inntrengerne har kommet seg forbi 
vokteren og sjekker ut spiseplassen vår.

2. Valdresflya er full av bobiler, men på 
sideveien langs Vinstrivann får vi denne 
plassen helt for oss selv.
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VI TRENGER EN INGENIØR
Stemningen er høy blant alle fem i bilen når vi ruller 
ut fra bobilforhandleren. Dette fikser vi! Overmotet 
varer ikke lenger enn til første sving, når alt vi ikke 
har festet ordentlig farer veggimellom og fire skapdører 
åpner seg samtidig. Denne nybegynnerfeilen gjentar 
vi flere ganger de første dagene; når vi endelig tror vi 
har sikret alle løse deler kommer det gjerne en Zalo-
flaske susende bakfra. Ikke spesielt trafikksikkert, men 
heldigvis enkelt å ordne når vi lærer oss å bardunere 
løsøre.

Verre er det med de andre tekniske utfordringene som 
dukker opp underveis. Hvorfor virker ikke kjøleskapet? 
Kan vi sovne igjen selv om gassalarmen slo ut midt på 
natta? Hvordan fikser man det løse dørhåndtaket? Selv 
om bobilen er ny og firmaet vi leier av er seriøst, er 
det nok av praktiske utfordringer underveis. Vi har 
heldigvis medbrakt ingeniør, men tanken på å leie 
bobil uten ham er lite fristende. Kanskje har vi litt mye 
uflaks på denne første turen. Men det er i hvert fall 
verdt å tenke over at det er mange tekniske løsninger 

og nokså skjøre innretninger på en bobil. Litt praktisk 
sans bør man nok ha for å begi seg ut på dette, selv om 
ingeniørutdanning ikke er et krav. 

VILL OG FRI CAMPING
Drømmescenarioet er klart: En bobil alene i 
solnedgangen på en øde fjellovergang. Fricamping, 
overnatting i utmark innenfor loven, er tillatt i Norge, 
i motsetning til mange andre land.  Men finner man 
egentlig slike plasser? Vi spaner intenst når vi ruller 
inn over Venabygdsfjellet den første kvelden. De beste 
plassene er selvsagt tatt, her gjelder det visst å være 
tidlig ute. Å legge seg inntil andre folks hyttevegg eller 
kjøre inn på veier merket privat er ikke aktuelt, da 
krysser man grensen til såkalt villcamping: Overnatting 
i utmark utenfor loven.

Men der! På en sidevei dukket vår første bobilplass 
opp. Helt for seg selv, med nydelig utsikt til 
solnedgangen på snaufjellet. Riktignok en ganske skjev 
plass, det erfarer vi når løsøre triller av gårde inne i 
bobilen. Etter hvert lærer vi trikset med å kjøre bobilen 

FRILUFT  BOBIL-FERIE

1

2

1. Med stødige islandshester kan hele 
familien utforske Dovrefjell på nye måter..

2. Utedusjen i fjellet gir mer armslag enn 
den trange dusjen i bobilen.

Friluftsliv_0520.indd   54Friluftsliv_0520.indd   54 21/10/2020   14:3721/10/2020   14:37



5  -  2020 FRILUFTSLIV    55

BOBIL-FERIE  FRILUFT

opp på de små krakkene man får med som kan brukes 
til å rette opp bilen, det gjør offpist-parkering mulig 
også med bobil.

RULLENDE AKTIVITETSLEIR
Som base for friluftsaktiviteter viser bobil seg å være 
genialt. Hver morgen våkner vi opp i et nytt område 
og kan gå rett ut på tur i høyfjellet. Når det er null 
grader og sludd på Valdresflya er det helt greit å sove 
under tak. To dager tilbringes til hest: Kvistli gård på 
Dovrefjell har plass til bobil på tunet og verdens støeste 
islandshester. Med nitti hester å velge mellom kan til 
og med sjuåringen suse trygt av gårde i galopp innover 
fjellet. Ved Sjoa tester vi familierafting, moro som 
tilpasses barn i ulike aldre. Etterpå er det fint å kunne 
skru på varmen i bilen og tørke folk og tøy.

Bobil gir muligheter til å tilpasse turen etter været. 
Du kan sette kursen mot den delen av landet hvor 
det er meldt pent vær, eller bruke den våte morgenen 
til forflytning og gå ut på tur når dere er fremme 
ved neste fjellområdet og været klarner opp. Har du 

flere friluftsaktiviteter du vil rekke i løpet av en ferie 
kan bobilen ta deg til drømmetoppen, breturen og 
kajakkfjorden på kort tid. Bare husk på maksgrensen 
på 3500 kilo som gjelder for bil + bagasje og passasjer. 
Fyller du opp bilen med sykler, Ally-kano, klatreutstyr 
og ekstra passasjerer tipper du fort over vektgrensen. 
Vi ble vinket ut til kontrollveiing og klokket inn på 
nøyaktig 3480 kilo, den vennlige kontrolløren rådet 
oss til å begrense shoppingen videre på turen hvis vi 
ikke ville sette av et familiemedlem.

FERDEN VIDERE
Når vi på den sjuende dagen ruller nedover de siste 
bakkene for å levere bobilen er diskusjonen i bilen 
ikke lenger om, men når, vi skal leie bobil neste gang. 
Barna er fortsatt like bobilfrelste etter å ha prøvd det 
i virkeligheten, og til og med de skeptiske foreldrene 
er overbevist. Vestlandet? Helgelandskysten? At dette 
ikke er siste bobiltur er alle enige om. Nå har vi jo blitt 
proffe i bardunering av løsøre!

PRIS: For en uke med en komfortabel bobil for 
fire fra et seriøst firma i høysesongen betaler du i 
utgangspunktet
rundt 16 000 kr. Så kan du legge på litt for bensin, 
bompenger og gass. Tar du med campingmøbler og 
sengetøy selv sparer du de ekstrautgiftene.

STRØM, VANN OG AVLØP: Bobiler kan selvsagt 
gå tomme for strøm, men kjører du for eksempel 
et par timer om dagen, lader batteriet fort. Er 
dere flere på tur og bruker toalettet i bilen bør 
avløpstanken tømmes hver dag. Det kan gjøres 
på offentlige tømmestasjoner og for en 50-lapp på 
de fleste campingplasser. Der får du også fylt opp 
vanntanken, som rommer 100 liter og rekker til 1-2 
dagers forbruk.

STØRRELSE: Med vanlig førerkort kan du kjøre 
bobiler opptil 3500 kilo. For en familie på fire + 
hund som vår holder det fint, selv om det ikke blir 
mye danseplass. Antall senger er en upålitelig 
størrelsesindikator, i noen biler har de stappet inn 
svært mange sengeplasser uten at bilen blir større 
for det. Se heller etter en romløsning som passer 
for deres behov. Skal alle legge seg samtidig er 
det greit med senkesenger, men kanskje ikke hvis 
dere trenger sengeplasser hvor de trøtteste kan 
sove mens de andre er oppe? Hvor mye skapplass 
har dere behov for? Bør det være mulig å snu 
seg i dusjen, eller vil dere heller bade utendørs 
underveis?

DYR I BOBIL: Noen utleiefirmaer tillater kjæledyr, 
ofte mot en liten avgift for ekstra rengjøring. Dyret 
må sikres med sele eller bur. Bobilferie er ofte 
velegnet for kjæledyr: man trenger ikke bekymre seg 
over hvor det er tillatt å
overnatte med dyr. Med vinduer og lufteluker oppe 
er det overraskende enkelt å holde temperaturen 
nede slik at dyret kan forlates i bilen når det 
trengs, selv om man selvsagt skal vurdere sol og 
temperatur også i bobil.

OVERNATTINGSPLASSER: Å finne plasser 
i lavlandet og i tettbebyggede strøk kan være 
vanskelig hvis du ikke vil sovepå campingplasser. I 
mer grisgrendte områder og på fjelloverganger er 
det alltid mulig å finne noe, selv om du ikke blir helt 
alene på de fineste plassene i Lofoten eller over 
Valdresflya i juli. Se etter plasser langs stikkveier 
(så fremt du klarer å snu eller rygge ut…), på 
utfartsparkeringer og langs «gamlevegen» som ofte 
går utenom den nye tunnelen eller på den andre 
siden av dalen.

LOGISTIKK: Bobilferie krever koordinering og 
logistikk, i hvert fall hvis man er flere på tur. Inne i 
bilen er det gjerne
mange, men små skap. Et tips er å pakke etter 
aktivitet og ikke per deltaker. Samler du alt badetøy, 
regntøy, ull
eller fjellstøvler for seg slipper du å gå i fire skap 
hver gang du skal på en ny aktivitet. Vi oppdaget 
fort at det ikke fungerte å ha alle fem på beina for 
samtidig, noen måtte kommanderes til å sitte, og 
ikke nødvendigvis bare hunden.

BOBIL-LOGISTIKK
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8Fleksibel familieferie
på hjul

Det er lite som gir større frihet enn 
en ferietur med bobil.
Når man endelig får tatt ferie og skal ta med familien 
på tur, finnes det ingen større frihet enn å feriere med 
bobil. Pakk med dere sykler eller annet sportsutstyr, og 
dra dit opplevelsene finnes! Underveis kan dere besøke 
idylliske strender, sjarmerende bygder og større byer, 
slik at ferien rommer mest mulig.

Start reisen på ferda.no eller 
hos en av våre forhandlere.

Foto: Ruben Soltvedt

ANNONSE
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GO’BITEN S.58  |  DOVREFJELL S.60

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

Forandringene i klima utsetter hunder og katter for nye 
risikoer.
Ledende forskere i Europa bekrefter at et varmere og 
mer ustabilt klima kan påvirke helsen tilkjæledyrene våre. 
Nye flåttarter kan etablere seg i Norden, og sykdommer 
og parasitter som kan overføres til dyr og mennesker blir 
stadig mer vanlige. 
MSD Animal Health har startet initiativet Protect Our 
Future Too, som tar sikte på å gi økt kunnskap om hva 
et endret klima med en varmere høst og vinter, i tillegg 
til en generell temperaturøkning året rundt, har å si for 
våre kjæledyr.
Forskning fra 21 europeiske eksperter innen dyrehelse, 
parasitter, sykdom og atferd viser at et varmere og stadig 
mer ustabilt klima har stor påvirkning på dyrenes helse. 
 - Det vi frykter aller mest er engflåtten, som har kommet 
sørfra. Den er bærer av Babesia canis, som kan gi 
svært alvorlige infeksjoner hos hunder. Varmere årstider 
gir lenger sesong for flåtten, og vi er bekymret for at 
disse flåttene også sprer seg til de sørlige delene av de 
nordiske landene, sier René Bødker, seniorforsker ved 
universitetet i København. 
For å kartlegge hvor mye en typisk dyreeier vet om 
hvordan et endret klima kan påvirke helsen til hunden eller 
katten sin, ble det gjennomført en spørreundersøkelse. 
Resultatene fra denne undersøkelsen viser blant annet 
at 48 % av norske dyreeiere ikke har tenkt over at et 

varmere klima har noen relevant effekt på sitt kjæledyr.  
 - Ettersom lopper og flått er følsomme selv for små 
endringer i temperatur og luftfuktighet, vil de stadige 
forandringene i årstidene og været ha store konsekvenser 
for forekomst og aktivitet hos disse parasittene, forklarer 
Richard Wall, professor i zoologi ved universitetet i Bristol. 
Undersøkelsen viser også at nesten halvparten av 
respondentene fra Norge opplever å ikke ha tilstrekkelig 
informasjon om farene som flått og andre parasitter 
medfører, og flere søker frem informasjon på egenhånd 
fra nettet, fremfor å spørre en veterinær.
Hunder og katter er verdsatte familiemedlemmer i mange 
norske hjem. Ved å øke kunnskapen om risikoene ved 
et endret klima, ønsker Protect Our Future Too å hjelpe 
dyreeiere til å beskytte sine firbeinte venner så godt som 
mulig, også mot værforandringer.
Du kan lese mer om initiativet på: https://www.
protectourfuturetoo.com/no/ 

Om undersøkelsen
• Totalt 201.893 respondenter
• Hvorav respondenter fra Norge: 4.055
• Inkluderer Europa (inkludert hele Russland), Nord-

Afrika og Midtøsten
• Respondenter innhentet via sosiale medier (Facebook 

og Instagram)
• Undersøkelsen pågikk fra februar 2020 til juni 2020

PENSUM

FLÅTT PÅ 
HUNDER OG 

KATTER
TEKST OG FOTO: PRESSEMELDING FRA MSD ANIMAL HEALTH
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De siste turene har jeg vært hektet på å lage toast. Det 
har gått i toast både tidlig og sent. 
Aldri mer tørre og triste brødskiver, eller enda verre, 
brødskiver som har blitt fuktige av regnet som hamrer ned. 
Med toastjernet så er det ingen sak å kjapt lage digg mat. 
Jeg stekte både egg og bacon i jernet. Om du har lyst på 
noe søtt, loff med nugatti i toastjernet blir (nesten) like 
godt som nystekte sjokolade-croissanter. Sistnevnte falt i 
særdeles god smak hos nevøen min på 7 år.
Fordelen med å bruke et toastjern, istedenfor stekepanne, 
er at du kan steke brødskivene på begge sider, bare ved 
å snu jernet. Jernet kan brukes på bål og på primus, men 
det er lettere å kontrollere varmen på primus.
 
Tips: Hva med å prøve ut det som var Elvis sin favoritt 
toast, peanøttsmør, banan og stekt bacon. 

Svigermors tips: For å få ekstra sprø toast, spre smør 
på utsiden av brødskivene (sidene som treffer jernet).

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

TRUDEWITZELL.NO
TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

GO’BITEN

TOAST PÅ TUR
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LEON’S FAVORITT:

SJOKOLADE 
TOAST

To skiver med nugatti (eller annet sjokoladepålegg) legges 
sammen i jernet.

Stekes i 2 minutter på begge sider, til brødet er blitt sprøtt og 
nugattien har smeltet.

ENERGITOAST:

PEANUTT-
SMØR & 

BANAN
Til denne toasten brukte jeg et grovere hjemmelaget brød.

Smør et tykt lag med peanøttsmør på den ene skiva og skjær opp 
banan og legg på den andre skiva. Klem brødskivene sammen og 

legg de i jernet. Stekes i 2-3 minutter, på begge sider, til brødet er 
stekt og bananen og peanøttsmør har smeltet litt. 

GO’BITEN  PENSUM

TIL FROKOST LAGET JEG:

EGG & BACON 
TOAST

Stek først bacon og legg det til side. Lag deretter et hull, på 
ca. 5 cm i en brødskive og legg dette i toastjernet. Knekk et 

egg over hullet i brødskiva, legg på bacon og brødskive og klem 
sammen toastjernet. Snu den med jevne mellomrom slik at den 

blir stekt på begge sider. Stekes i 4-5 minutter.
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TAKK FOR LÅNET,

Dovrefjell!

Siden 2006 har 15000 vernepliktige 
soldater deltatt i ryddearbeidet i 
skytefeltet på Dovrefjell. Hovedmetoden 
har vært å gå manngard gjennom 
området, opptil flere ganger.
Foto: Forsvaret/Marthe Brenderud
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DOVREFJELL
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Spesialtrente skytehunder har 
deltatt i søket etter blindjengere etc.
Foto: Forsvaret/Simen Rudi 

Oppryddingen startet i 2006 og ble avsluttet 
nå i høst. På det 5400 dekar store området 
som forsvaret har brukt som øvingsområde, 
er veier og anlegg fjernet. Ved systematiske 
søk med mannskap, hunder og teknisk 
utstyr, er det tatt ut 4666 blindgjengere 
større enn 20 mm. Det er også fjernet 
540 tonn metallskrap og 430 kubikk med 
treavfall. 

For å hjelpe naturen til å ta seg igjen, er 
det plantet 47.000 vierplanter og sådd 100 
dekar med frø som er spesielt for områdets 
arter. Prislappen på ryddearbeidet ligger på 
ca. 600 millioner kroner.

ET UNIKT MILJØPROSJEKT
Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er 
nå innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark. 15000 vernepliktige soldater 
har siden 2006 bidratt til dette. Det som 
var skytefelt er nå blitt verneområde i ett av 
Nord-Europas mest verdifulle naturområder. 
Miljøprosjektet er helt unikt, både i norsk og 
internasjonal målestokk.

Området ligger på 1100 – 1200 meter 
over havet. For å bringe vegetasjonen tilbake 
til det opprinnelige, er det samarbeidet med 
de fremste ekspertene i Norge.

SPESIALTRENTE SKYTEFELTHUNDER
Ifølge forsvaret er tilnærmet hele feltet 
gjennomgått minst to ganger. Mange steder 
er saumfart både tre og fire ganger. 
Hovedmetoden i ryddearbeidet har vært å 
gå manngard, der eksperter på eksplosiver 
har fulgt med på overflateryddingen. 
Spesialtrente skytefelthunder har også vært i 
sving på Hjerkinn. 

Langs veger og vegskuldre er det gjort 
tekniske søk. Elver og bekker i tilknytning 
til noen av anleggene er også gjennomsøkt. 
Der det har vært nødvendig av hensyn til 
sikkerheten for mannskapet, er det brukt 
fjernstyrte gravemaskiner og dumpere.

LITEN RISIKO
Forsvaret peker på at det alltid vil være en 
risiko med gjenliggende blindgjengere 
på et så stort område hvor det er skutt 
med skarpt i generasjoner. Men de mener 
risikoen for å treffe på noe av det blir liten. 
Sannsynlighetsberegning gjort av Forsvarets 
forskningsinstitutt viser at sannsynligheten 
for at en turgåer skulle kunne passere et 
gjenværende objekt på mindre enn 1 meters 
avstand i 2021 vil være mellom 0,4 og 1,2 
prosent.

DEN SISTE BOMBEN
Hjerkinn skytefelt har vært det største 
skytefeltet Forsvaret har hatt i Sør-Norge, 
inntil Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk 
i 2005. Skytefeltet er også blitt benyttet av 
allierte nasjoner. Det ble vedtatt nedlagt i 
1999.
I 2008 slapp et F16 jagerfly den siste bomben 
i feltet, og satte dermed punktum for bruken 
av skytefeltet på Hjerkinn.

Avslutningen av tilbakeføringen til 
naturen ble markert 16. september 2020 
på Viewpoint Snøhetta. Forsvarsminister 
Frank Bakke-Jensen overleverte det tidligere 
skytefeltet til miljø- og klimaminister 
Sveinung Rotevatn – og altså Dovrefjell.

Den største naturrestaureringa i Norge noen gang, er 
nå gjennomført. Forsvaret har tilbakelevert naturen til 
Dovrefjell, nesten i samme stand som da skytefeltet ble 
etablert på Hjerkinn for snart hundrede år siden.

TEKST: STEINAR VÆGE
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Skytefeltet ble opprettet av forsvaret i 1923. 
Da ble et mindre område tatt i bruk som 
øvingsområde for kavaleriet. Feltet ble i 
årenes løp utvidet flere ganger og omfattet til 
slutt 165 kvadratkilometer da nedleggelsen 
ble besluttet (2006), 80 år etterpå.
Hjerkinn skytefelt har hovedsakelig vært 
øvingsområde for infanteri, artilleri og 
kavaleri. I tillegg har luftforsvaret pepret 
området med bomber og granater, i tillegg 
til kanonammunisjon.

BEGRENSET FERDSEL
Sett gjennom vår tids miljø-briller, kan 
en undre seg over at Dovrefjell ble tatt i 
bruk som øvingsområde for forsvaret. For 
eksempel har diskusjonen nå pågått i mange 
år om hvor sterkt ferdselen i området må 
begrenses av hensyn til villreinstammen. 
De siste årene har det vært omfattende 
regulering på bruken av Snøheimveien, der 
skyttelbusser har fraktet turister mellom 
Hjerkinn og turisthytta Snøheim. 
Snøhetta (2286 moh.) er det høyeste fjellet i 
Norge nord for Jotunheimen, og trekker til 

Dovrefjell
– ET INTAKT HØYFJELLS ØKOSYSTEM

1
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seg årlig flere tusen turister som har toppen 
som mål. Moskusstammen trekker også 
til seg mange tusen turister. Det er denne 
turisttrafikken man er redd skal være uheldig 
for villreinstammen.

DEN OPPRINNELIGE TUNDRAREINEN
I ti-tusener av år var villreinen en 
nøkkelressurs i europeisk kultur. I Norge lever 
80 prosent av all vill tundrarein i Europa, 
vest for Russland. Da klimaet ble varmere 
for 12 000 – 15 000 år siden begynte isen 
å trekke seg tilbake, og reinen forflyttet seg 
etter iskanten nordover. I reinens kjølevann 
fulgte jegerfolket fra de europeiske steppene. 
Reinen spilte en betydelig rolle som ressurs 
da Norge ble kolonisert etter siste istid.

EKSPORTARTIKLER TIL LANDENE I 
EUROPA
Under ryddearbeidet er det funnet spor etter 
bosettinger som er mer enn 6000 år gamle, 
altså eldre steinalder. Den store mengden 
av fangstanlegg som er registrert, forteller 

at dette var et viktig område for fangst av 
villrein, spesielt i middelalderen. Skinn 
og gevir ble eksportertartikler til landene 
i Europa. DNA-prøver viser at villreinen 
nesten ble utryddet på 1200-tallet.

Den spesielle stillingen som det eneste 
landet i Europa med intakte høyfjells 
økosystemer med bestander av villrein, 
legger et særlig ansvar på Norge. Det er 
derfor utarbeidet spesielle vernetiltak for 
villreinen i Norge.

UTSIKT TIL HØYFJELLSPLATÅET
Viewpoint Snøhetta er en utsiktspaviljong 
på Tverrfjellet ved Hjerkinn som ble åpnet 
i 2011. Fra paviljongen kan en skue utover 
det stor, vide høyfjellsplatået, med selveste 
Snøhetta (2286 moh.) som kronen på verket. 
I dette området holder villreinstammen 
til i deler av året. Her har den også selskap 
av moskusstammen på rundt 250 dyr 
(bestandsmålet er 200). Det er dette området 
som nå er ryddet for bomber og granater, og 
som tilbakeføres til naturen.

3

1. Dette vakre området i Svånådalen 
med Svånåtindan (Storstyggesvånåtind 
2209 moh.) i bakgrunnen, var 
nærmeste nabo til skytefeltet.
Foto: Steinar Væge
 
2. Paviljongen Viewpoint Snøhetta 
ligger på Tverrfjellet/Hjerkinn, og har en 
praktfull utsikt utover dovreplatået.
Foto: Martine Hårstad/Norsk 
villreinsenter
 
Villreinen på Dovrefjell har sin 
opprinnelse i den europeiske 
tundrareinen som innvandret fra sør 
etter siste istid.
Foto: Ingrid Sønsterud Myren/Norsk 
villreinsenter
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Dovrefjell
GJENNOM ALLE TIDER

Dovrefjell har vært et sentrum i Norges 
historie i mer enn tusen år. Historikeren og 
kåsøren Francis Bull (1887 – 1974) uttaler i 
årboka til DNT 1952: ”Ikke noe annet sted 
har, både ved sin natur og historie, kunnet 
kappes med Dovrefjell som et passelig og lett 
forståelig symbol for Norge og det norske”.

Samme mening har også vår fremste forsker 
innen norrøn religion og mytologi, Gro 
Steinsland. I boken «Dovrefjell i tusen år» 
redegjør hun for mytene, historiene og 
fortellingene om Dovrefjell. Med denne 
bakgrunnen blir Dovrefjell, med Snøhetta 
som en glitrende krone, det selvfølgelige 
nasjonalfjellet i Norge.

NORDMENNENE STAMMER FRA DOVRE
Det er flere mytiske kilder som hver for 
seg forteller at nordmennenes opphav kan 
spores til Dovrefjell. I kontrast til dagens 
faktabaserte kunnskap om innvandring 
fra sør og øst etter siste istid, er disse 
fortellingene myter. Disse mytene var godt 
kjent, allerede for tusen år siden.

Kilder til myten er Historia Norwegiae, 
Flatøyboka (Island) og Orkenøyingenes 
saga, alle fra 1200 – 1300 tallet.

Fornjotr og etterkommerne hans er 
mytiske vesen som kommer fra et område 
helt nord på kloden. Ja, lengre nord enn 
der samene bor. Mytene forteller at en 
etterkommer av Fornjotr, som heter Nor(!), 
drar på ski fra nord mot sør og legger landet 

1
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under seg. Nor blir gift med Hadda, datter 
av en jotun som heter Svade og som holder 
til på Dovrefjell. Søsteren til Nor som heter 
Goe blir gift med Rolf i Berg, en sønn av 
Svade jotun. Fra disse urvesener og deres 
etterkommere nedstammer nordmennene.

Det er denne bakgrunnen som gjør 
Dovrefjell til et symbol på landet vårt. 
Mytene var godt kjent flere hundrede år før 
nedtegnelsen.

OPPHAVET TIL NAVNET NORGE
Den eldste skriften her i landet av navnet 
Norge (Nuriki) finner vi på en runestein 
(Kulisteinen) på øya Kuli, ved Smøla på 
Nord-Vestlandet. Runesteinen som er fra 
ca. år 1034, blir i fagkretser ofte omtalt som 

Norges fødselsattest. Første gang Norge over 
hodet er nevnt skriftlig, er på en runestein i 
Danmark fra ca. 960. Nuriki betyr her Nors 
rike. I så fall kan vi forkaste forklaringen 
om at Norge kommer av «veien mot nord» 
(Norway /Norwegen). Det er en godt 
etablert misoppfatning. Navnet Norge har 
sin opprinnelse fra Dovre og myteskikkelsen 
NOR.

Det eldste eksemplet på at Dovre er brukt 
som symbol på landet vårt er i et skaldedikt 
fra slutten av 900-tallet. Her lovprises Håkon 
jarl som en stor hærfører og omtales som 
«Dofra drottinn», som betyr Dovre-kongen.

1. Flere myter fra middelalderen 
går ut på at nordmennenes 
opprinnelse var på Dovrefjell. 
Kanskje var det innerst i 
Svånådalen de holdt til? (I 
bakgrunnen ser vi Bruri (2001 
moh.).
Foto: Steinar Væge
 
2. Den originale Kulisteinen 
befinner seg på museum i 
Trondheim, mens en kopi står på 
øya Kuli utenfor Smøla.
Foto: Steinar Væge
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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.polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

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

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

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

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

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

samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 

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

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

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Noen ganger er stillhet godt. Ved det blikkstille vannet en høstkveld. I 
den vårgrønne bøkeskogen. Under den gnistrende stjernehimmelen ei 
vinternatt. I en stressende og støyende hverdag søker vi ut i naturen for 
å oppleve stillhet. Eller kanskje ikke helt stillhet. Men den stillheten vi 
forbinder med naturens lyder. Uten forstyrrende støy. Det gjør godt.

Andre ganger er det ugreit å bli møtt med stillhet. Den ugreie stillheten 
opplevde vi da forslaget til statsbudsjett blei lagt fram. Det var ingen 
respons på våre innspill om økte midler til friluftsliv. Vi hadde ikke blitt 
hørt. Koronapandemiens befestning av friluftslivets betydning for folks 
trivsel og helse var ikke hensyntatt. Vår argumentasjon for mer midler 
til å tilrettelegge nærfriluftsområder med stier, turveger, rasteplasser 
og aktivitetsområder var overhørt. Regjeringa hadde ikke hørt på vår 
argumentasjon om at investering i friluftsliv gir innsparinger på framtidige 
helsebudsjetter. Det høres heller ikke ut som de gode erfaringene med økt 
bruk av naturen som aktivitetsområde og læringsarena fra gjenåpning av 
stengte barnehager og skoler, skal tas i bruk.

Eller rettere sagt: I den verbale delen av statsbudsjettet har vi blitt 
hørt. Regjeringa skriver: «Verdien av nærnaturen for friluftsliv kom 
ikkje minst klart fram under koronasituasjonen i 2020, då svært mange 
brukte nærnaturen til friluftsliv.» Men i tall-delen av budsjettet er 
behovene og verdien av satsing på nærfriluftsliv oversett. Det foreslås 
kutt i tilskuddsmidlene til friluftsliv i hele landet med 8 millioner. 
Fordelt på 6 millioner i kutt til aktivitetstiltak og 2 millioner i kutt på 
tilretteleggingstiltak.

Friluftslivsorganisasjonene og Friluftsrådenes Landsforbund vil ikke 
forbigå dette i stillhet. Vi skal skrive høringsuttalelser og delta på høringer 
i Stortinget. Vi er overbevist om at det er godt for folk flest og nasjonen 
Norge om staten bruker litt mer penger på nærfriluftslivet. Verdien av 
nærnaturen og friluftsliv er så høy at det bør høres også på Stortinget. Det 
er ikke uhørt å forvente at friluftslivet blir bønnhørt når statsbudsjettet 
vedtas rett før jul.

HØRT OG UHØRT

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE
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TEKST OG FOTO: HUGO TINGVOLL, DAGLIG LEDER, NORD-
TROMS FRILUFTSRÅD/FINNMARK FRILUFTSRÅD

Når dette leses er den første av mange dagsturhytter på 
plass. Kåfjord kommune fikk gleden av å være først ute. 
426 meter over havet og ut med utsikt mot Lyngsalpene. 
Slik ble plasseringen for den første av dagsturhyttene 
som arkitektkontoret Biotope har tegnet for landets 
to nordligste friluftsråd. Også folk på Skjervøy kunne 
ta i bruk sin dagsturhytte nå i høst. Der ble fjæra 
valgt som lokalisering. Tett på storhavet, nordlyset 
og midtnattssola, og ikke så langt unna boligfeltene i 
kystbyen i Nord-Troms. Begge disse stedene inngår 
som turmål for den populære turkasseaktiviteten Ut i 
NORD.

Slik er det også i Finnmark der hytta har fått sitt navn 
etter Perletur, en aktivitet som i 2020 fikk mer enn 
5000 finnmarkinger ut på tur. Dividalsbygg i Målselv 
har fått oppdraget med å bygge de knapt 20 kvm store 
dagsturhyttene. Vinteren går med til å bygge hytter 
slik at de kjapt neste år kan komme på plass i Berlevåg, 
Båtsfjord, Hammerfest, Måsøy, Nordkapp og Sør-
Varanger. I høst meldte også Gamvik, Lebesby, Tana 
og Vardø sin interesse for en slik Perletur-hytte. Går 
det som friluftsrådene tror vil det i løpet av en tre-fire 
års periode bli bygd dagsturhytter i de aller fleste av 
friluftsrådenes 20 medlemskommuner. 

Spillemidler er viktig i finansieringen av dagsturhyttene 
med en prislapp på knapt en halv million kroner. 
Gjensidigestiftelsen var kjapt frampå med første 
bevilgning i oppstarten. Målet er å ha de og andre 
stiftelser og bidragsytere med på laget slik at friluftsrådene 
kan nå sine mål. Dagsturhyttene utstyres med ovn og vil 
stå åpne for turfolket. Store glassvinduer gjør det lett å 
nyte utsikten, samtidig som turfolket kan slappe av i ly 
for vær og vind.  

1. Her på Dalberget i Kåfjord kommune, med utsikt mot 
Lyngsalpene, kommer den aller første av et stort antall 

dagsturhytter i Nord-Troms og Finnmark.

2. Det er dagsturhytter som dette Nord-Troms Friluftsråd og 
Finnmark Friluftsråd bygger i kommunene nordpå. Daglig 

leder Hugo Tingvoll sier målet er å få dette til i 20 kommuner.

3. Dagsturhyttene skal gjøre det enda mer fristene å delta 
på Ut i NORD i Nord-Troms og Perletur som er navnet på 

turkasseaktiviteten i Finnmark.

BYGGER DAGSTURHYTTER 
NORDPÅ

1

2

3
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

TEKST: INGRID LARSEN WIGESTRAND

Konferanse om barn og unges friluftsliv!  
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) arbeider med et prosjekt for å 
kartlegge og videreutvikle suksessrike friluftsaktiviteter for barn 
og unge i ferie og fritid. I den forbindelse arrangeres konferanse 
om barn, unge og friluftsliv på Hamar 18.-19. november.

Hvorfor er noen barn med på friluftsaktiviteter og andre ikke? 
Hva er det gøy å drive med utendørs i naturen? Hvordan påvirker 
voksne barns naturopplevelser? Vi vet at grunnlaget for å bli glad 
i naturen og å drive med friluftsliv legges i barndommen. Vi vet 
også at foreldres bakgrunn påvirker hvor mye friluftsaktivitet 
barna driver med. Hvordan kan vi bidra til at flest mulig barn 
får oppleve friluftsliv? Og hvilke fordeler er det med det? 

Barndommen legger grunnlaget
Vi har alle barndomsopplevelser som vi husker ekstra godt. 
Mange har gode opplevelser i naturen sammen med foreldre, 
besteforeldre eller venner. Kanskje husker du ekstra godt lukten 
av våt mose, eller at vinteren er på vei? Eller lyden av kram snø 

under føttene eller hvordan fuglesangen gir en følelse av at hele 
verden våkner til live. Eller er det følelsen av å bade i litt for 
kaldt vann vi husker? Hva er det som gjør at disse opplevelsene 
har festet seg så godt? Er det den gode naturkontakten? Er det 
følelsen av å gjør noe sammen med andre? Er det fysisk aktivitet 
og aktiveringen av sansene våre som gjør at vi husker å sette pris 
på de gode stundene? 

Svarene får du 
Hvordan kan vi legge til rette for at barn og unge får delta i 
slike opplevelser som hadde i naturen? Hva er det barn trives 
med, og hvordan opplever de tett naturkontakt? Prosjektet 
handler om å komme nærmere svaret på disse spørsmålene og 
på konferanse om barn, unge og friluftsliv vil ny forskning om 
barn og friluftsliv og eksempler fra praktisk erfaring presenteres. 

Derfor arrangerer FL en konferanse om barn, unge og 
friluftsliv 18.-19. november på Scandic Hamar. Se mer 
informasjon, program og påmelding på friluftsrad.no. 

HVA VET VI OM BARN OG UNGES

FRILUFTSLIV? 
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ANNONSER

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
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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 399,-
» Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 594,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftslivmagasin.

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

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

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

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

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

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

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

Lue fra Aclima i 100 % merinoull.
Veiledende pris på lua er kr 399,-.

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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forshagaakademin.se

SPENNENDE UTDANNINGER
INNEN 

NATURTURISME
• ÄVENTYRSTURISM

• NATURGUIDE & VILDMARKSKOCK             

Gymnasieutbildningar (VGS) för dig som 
älskar friluftsliv, naturen och äventyr i 
alla former! 

På schemat står t.ex. äventyrs- och natur-
guidning, ledarskaps- och aktivitetskurser 
och matlagning i fält.  

Endast tre timmar från Oslo!
Norska elever kan söka till oss och kursutbudet
möjliggör generell studiekompetanse i Norge.

ÖPPET HUS 14 NOV & 16 JAN

1750Lumen

HP30R

Importør: Teno Astro AS

HM65R
1400Lumen

“BEST AV DE BILLIGE” 
DINSIDE.NO MARS 2019
Veiledende pris 1199,-

“BEST I TEST” 
DINSIDE.NO MARS 2019
Veiledende pris 1599,-

ANNONSER
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VI HOLDER DEG OPPDATERT PÅ NYTT TURUTSTYR

UTSTYR

Olympus presenterer sin populære 
standardserie kikkerter, utstyrt 
med stor brennvidde og høye 
optiske ytelser for å observere 
naturen, dyreliv, fuglekikking og 
idrettsarrangementer i et helt nytt og 
ergonomisk design. 8x40 S, 10x50 
S og 8-16x40 S er perfekt for de 
som liker å reise lett. Alle elementer 
er nøye plassert for å sikre en 
kompakt størrelse i et hus med lav 
vekt. Et spesielt belegg sikrer godt 
antiskli-grep. Den store brennvidden 
er perfekt for å følge motiver i 
rask bevegelse, som fugler eller 
idrettsutøvere. Asfærisk optikk sørger 
for skarpe bilder i hele synsfeltet, 
samtidig som aberrasjonen 
reduseres. Objektiver og prismer med 
ettlagsbelegg gir krystallklare, ekstra 
lyssterke bilder i høy oppløsning. En 
nærgrense på så lite som 4, 6 eller 
10 m avhengig av modell lar brukeren 
følge motiv nesten bevegelsesløst. 
Forstørrelsesfaktoren strekker seg fra 
8x eller 10x forstørrelse til en kraftig 
8-16x zoom. Olympus 8x40 S, 10x50 
S og 8-16x40 S ble tilgjengelig fra 
midten av oktober 2020. 

PRIS: 8x40 S koster kr 1.099,-. 
10x50 S koster kr 1.199,-. 8-16x40 S 
koster kr 1.499,-
MER INFO: olympus.no

NYE 
TURKIKKERTER
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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

skarp øksa var (men det er vel alle nye økser). 
Trestokker og gamle, døde furutrær med 
diameter på 40-50 cm ble hogget av på få 
minutter. Kubber i leiren ble kløyvd enkelt og 
effektivt. Smågreiner og kvister kappes uten 
å bruke kraft. Ei meget hendig og god turøks 
som absolutt bør være med på turer i skog og 
mark der man fyrer bål i kveldsmørket.
 
PLEIE OG VEDLIKEHOLD:
Tørk alltid av skitt og fuktighet på bladet og 
trehåndtaket før du setter øksen bort for å 
unngå rust og skader. Påfør skaftet treolje eller 
voks med jevne mellomrom for å gjenopprette 
beskyttelsen. Tørk av skaftet med et stykke 
tøy. Hvis du oppbevarer øksen utendørs, må 
du sørge for at lagringsområdet er tildekt. Ikke 
oppbevar øksen på ekstremt varme eller tørre 
steder. Påfør et tynt lag med olje på bladet 
før du setter øksen bort. Ikke slå med øksen 
eller bruk den som slegge. Slå aldri stålet på 
øksen mot annet stål Teritamine. Den enkleste 
måten å slipe øksen din på, er å bruke 
Xsharp™-sliperen. Velg øksesporet i sliperen 
og foreta 3–5 jevne, vannrette drag. Bladet er 
skarpt nok når du enkelt kan lage merke på 
overflaten av en kubbe.

SPESIFIKASJONER:
Bredde: 17,2 cm
Lengde: 38,6 cm
Høyde: 3,3 cm
Vekt: 791 g

BESKRIVELSE:
Inspirert av nordiske 

øksetradisjoner er turøksen 
Norden N7 en perfekt følgesvenn 

på turer i skog og mark, for camping 
eller som en liten øks i boden hjemme 

for å hugge opp opptenningsved. 
Skaftet er laget av høykvalitets hickory 

tre, og gir øksen en naturlig utseende 
og følelse. Skaftet er sammenføyet med 

hodet gjennom den nærmest uknuselige 
FiberComp™ materialet, noe som borger 

på mange, mange år med uproblematisk 
bruk. Norden N7 er laget i Finland, og 

kombinerer holdbarhet med perfekt balanse, 
avansert bladgeometri og ikke minst et helt 

unikt nordisk design.

OPPLEVELSE I BRUK:
Dette er ei lita og hendig turøks. Vi har stort 
sett brukt øksa på vinterturer i skogen. I 
vinterleiren er det et must å tenne bål, og da 
er ei lita turøks uvurderlig. Man får ikke kappet 
store nok vedkubber med å bruke kniv. Ei sag 
blir også for lang og upraktisk å ha med seg. 
Ei lita sammenleggbar tursag gjør litt nytte, 
men kan ikke sammenlignes med ei effektiv 
øks.
Denne øksa veier ca. 790 gram, noe jeg har 
vurdert til å være litt tungt å bære på lange 
fotturer der ryggsekken allerede veier over 
20 kilo, da gramvekta teller noe. På kortere 
skogsturer har derimot øksa hatt fast plass 
nedi ryggsekken. Øksa har ofte ligget i pulken 
på vinterturer. Med ski og pulk spiller det 
mindre rolle om pulken veier 40 eller 50 kilo.
Det første jeg la merke til var hvor utrolig 

PRIS: CA. 699,-
BRUKT: 15 TURER I SKOG OG MARK

MER INFO: FISKARS.NO
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN

NORDEN TURØKS 

N7
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TEST  UTSTYR

tight eller stor og blafrende, og har fin passform 
til diverse aktiviteter i sommerhalvåret. Det er 
ingen reguleringsmuligheter på jakka, noe 
som er med på å holde vekten nede. Dersom 
behovet ditt er en back-up-jakke om de det 
skulle begynne å blåse eller regne litt, kan 
Superlett være en fin plan A, så lenge man 
er klar over at det ikke er en skalljakke. Enkel 
matematikk viser at kiloprisen på Superlett er 
drøyt fire tusen kroner. Men med kun 399.- pr 
jakke synes jeg likevel at man får overraskende 
mye funksjon for pengene.

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
En rimelig og virkelig lett jakke som passer til 
variert friluftsliv om sommeren. Såpass liten 
at den får plass i sidelomma/topplokket på 
sekken, i rumpetaska, etc.

BESKRIVELSE:
Jakke med hette, i ultralett nylon. Vindtett og 
vannavstøtende. Armlomme med plass til 
nøkler etc., lomma brukes også til å pakke 
jakka inn i. Fås i størrelser small til xxl. Finnes 
i flere farger, og med egen kvinne- og junior 
modell. 

OPPLEVELSE I BRUK: 
For ikke mange år siden kjøpte jeg en tur-jakke 
på 165 gram, og tenkte om noe blir lettere 
enn dette, blir det ubrukelig. Da jeg kom over 
denne Jotunheim-jakka, som er hele 40 % 
lettere, ble jeg nysgjerrig, kunne denne virkelig 
fungere, eller vil den revne i første vindkast? I 
butikken selges den ferdig pakket inn i erme-
lomma, og tar mindre plass enn en appelsin. 
Du skal være volum- og vektfokusert over det 
gjennomsnittlige, for ikke å ville ha med denne 
i sekken eller sykkelveska. 
Jakka har vært med på vandring og flere lange 
stisykkelturer, med lett sekk. At den har holdt 
vinden unna var ingen overraskelse, det var 
derimot at den faktisk også tåler litt regn, uten 
at det går gjennom. Jakka er verken spesielt 

PRIS: 399.-
VEKT: 94 GRAM, STR. LARGE

MER INFO: SPORT1.NO
TESTET AV: ØYVIND WOLD

JOTUNHEIMSUPERLETT VINDJAKKE
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UTSTYR  TEST

NIKWAX
FOR DUN
BESKRIVELSE:
Denne kvalitetsimpregneringen fra Nikwax er 
både skånsom og effektiv. 

Impregner dunjakka:
Down Proof øker dunets vannavvisende 
egenskaper. Produktet kan brukes på alle 
typer klær og utstyr med dun, det passer 
for eksempel perfekt til etterbehandling av 
dunjakker, soveposer, dyner og puter.
Tar vare på isolasjonsevnen:
Aller best resultat oppnås om du rengjør 
produktet med Down Wash Direct før du 
impregnerer. Dette er et teknisk vaskemiddel 
som revitaliserer dunens pustende 
egenskaper, samtidig som det tar vare på 
dunens vannavstøting og isolasjonsevne.
Vannbasert og miljøvennlig:
Både vaskemiddelet og impregneringen kan 
brukes i vaskemaskina, noe som gjør det raskt 
og enkelt å vaske og impregnere. Alt i Nikwax’ 
sortiment er vannbasert, det vil blant annet si 
at impregneringen ikke trenger varme for å 
aktiviseres.
Slik vasker du dunjakka:
De største dunjakkene (og soveposer) kan det 
være best å vaske for hånd i en stor balje, ellers 
kan du fint bruke vaskemaskina. Down Wash 
Direct brukes også for å behandle gjenstridige 
flekker før du impregnerer med Down Proof. 
Fjern eventuelle ikke-vaskbare deler. Rist 
flaska godt og følg vaskeanvisningene på 
plagget.
Håndvask:
Skal du vaske for hånd, tar du på hansker 
før du begynner. Tilsett 2 fulle korker til 12-
15 l lunkent vann. Legg det du skal vaske i 
vannet, rør godt om og sørg for at hele jakka 
eller soveposen blir våt. La det ligge slik i 5-10 
minutter før du på ny rører godt. Så kan du 
skylle grundig, helt til vannet er klart.
Maskinvask for dunklær:
Fjern eventuelle vaskemiddelrester som 
har bygget seg opp i maskinas dispenser 
for vaskemiddel før du vasker den grundig 
(tips: en gammel tannbørste er fin til dette 
formålet). Vask maksimalt to plagg per runde. 
Også her bruker du 2 fulle korker. Vask 

1
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TEST  UTSTYR

etter vaskeanvisningene og helst med lav 
sentrifugeringshastighet.
Slik impregnerer du dunjakka eller soveposen:
Etter rengjøringen er det ikke nødvendig 
å tørke plagget eller soveposen før 
impregnering. Bare rist flaska godt og følg 
plaggets vaskeanvisning. Ved håndvask 
skal du også her bruke hansker. Hvor mye 
impregnering du skal bruke, avhenger av hva 
du skal impregnere. Her står det nøyaktige 
instruksjoner på Down Proof-flaska, men det 
er i hovedsak samme prinsippet som ved vask.

OPPLEVELSE I BRUK:
Vi har gjentatte ganger vasket fire dunjakker. 
Vaskeanvisningen har blitt fulgt til punkt og 
prikke. Hva som har skjedd, eller hvordan 
vaskemiddelet, har virket på duna inni 
jakkene vet vi ikke. Produsenten skriver at 
vaskemiddelet revitaliserer dunens pustende 
egenskaper, samtidig som det tar vare på 
dunens unike egenskaper, som vannavstøting 
og isolasjonsevne. Det vi derimot kan si 
noe om er hvordan vaskingen har påvirket 
ytterstoffet på jakkene. Etter at jakkene var 
vasket, tørket og klare til bruk, merket vi at 
stoffet på jakkene ikke føltes like glatt som 
før. Det opplevdes som jakkene hadde fått et 
beskyttende, voksaktig lag på ytterstoffet.
Vi har tatt med oss dunjakkene ut i regnet og 
gått tur. I denne testen var det yr og lett regn 
i lufta. Det passet fint, for da kunne vi studere 
hvordan regndråpene la seg på jakkene 
og hvordan dråpene utviklet seg etter at de 
hadde truffet jakkestoffet. Vanndråpene ble 
liggende i noen få minutter oppå stoffet på 
ermene og på skulderpartiet. Deretter trakk 
de inn i stoffet og etterlot seg en våt flekk. En 
klar vannavstøtende effekt og forbedring fra 
før jakkene var vasket. Uansett så er jo ikke 
dunjakker noe regnværsplagg.

OPPSUMMERING/ANBEFALING: 
Vi har ikke lagt merke til at det har blitt 
bedre varmeisolasjon i jakkene etter vask 
med Nikwax, men vi har heller ikke merket 
noen reduksjon i isolasjonen. Jakkene er 
akkurat som før etter vask, men bare mer 
vannavstøtende på ytterstoffet. Og det er jo en 
fordel. 

PRIS: DOWN PROOF KR. 169,-. DOWN WASH DIRECT KR. 129,-
BRUKT: 4 STK. DUNJAKKER VASKET FLERE GANGER
MER INFO: NORDICOUTDOOR.NO
TESTET AV: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

1. Produktet kan brukes på alle typer klær 
og utstyr med dun, det passer for eksempel 
perfekt til etterbehandling av dunjakker, 
soveposer, dyner og puter.Foto: Bjørn A. 
Esaissen

2. Vanndråpene blir liggende utpå jakka i noen 
få minutter før de trekker inn i stoffet.Foto: 
Bjørn A. Esaissen

2
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UTSTYR  TEST

BATTERI
Beltelykten virker i begrenset tid med innvendig, 
oppladbart batteri, men kan også brukes 
tilkoplet ekstern powerbank. Den følger med 
og har stor kapasitet og kan festes i beltet eller 
ligge i lomme eller sekk. For lang tur kan man 
kjøpe flere ekstra batterier og bytte underveis. 
Dette gir mulighet for nærmest ubegrenset 
brukstid. Det anbefales at lykten lades fra 
den originale powerbanken fra Beltlamp AS. 
Denne lades med vanlig USB-kontakt, og er et 
bidrag til ekstra strømforsyning også til mobil 
eller andre ting.
Når eksternt batteri er tilkoplet, vil lykten kunne 
få strøm fra dette når den er tent, og innvendig 
batteri vil samtidig bli ladet. Når lykten er av vil 
også innvendig batteri lades. Da lyser en blå 
diode, som slukner når batteriet er fulladet.
En viss varme på overflatene av lykten kan 

BESKRIVELSE
Kort fortalt er dette en ny type turlykt som 
festes i et belte slik at man slipper å ha 
den på hodet. Fordelene med produktet 
Hikebeam beltelykt er blant annet: 3D-effekt 
framhever detaljene i terrenget. Sterkere 
belysning i hele nærområdet. Tilnærmet 
ingen forstyrrelse av tåke, regn, snø, ånde 
osv. Blender ikke andre turgåere. Du slipper 
ubehagelig press mot hodet. “Widebeam™” 
gir mulighet for vidvinkel-belysning 180° ut til 
sidene. Festes lett på vanlig belte, eventuelt 
på sekk. Hygienisk, forårsaker ikke svette 
hodestropper. Arbeidslampe, velegnet til å 
plasseres som frittstående arbeidslampe, 
belysning i telt etc. Kan også henge på snor 
eller grein. Med denne lykten unngår man 
at insekter lokkes til å fly mot ansiktet. Har 
innebygget batteri for korte turer, men kan 
brukes tilkoplet medfølgende powerbank med 
stor kapasitet. Ødelegger ikke hårfrisyren, for 
de som er opptatt av det. 
Hikebeam beltelykt er oppfunnet av en norsk 
optiker, utviklet av et renommert selskap innen 
industridesign, og er akkurat nå i ferd med å bli 
lansert.

MANGE BRUKSOMRÅDER
Hikebeam 400 kan brukes på fottur og i 
arbeid, i tropene og i arktiske strøk, på strand 
og fjell, skog og vidde, på sti og vei, i huler 
og gruver. Den kan brukes av barn, unge og 
eldre – av alle som vil se godt i mørke, på en 
behagelig måte. Lykten kan brukes i shorts 
eller med polardress. Den kan brukes alene 
eller med familie og venner, på jakt og fisketur, 
i søk og redning – ved all slags aktivitet når det 
er mørkt. Har du klær med belte, kan du feste 
lykten der. Hvis ikke, kan du bruke beltet som 
følger med.
Hikebeam® fra Beltlamp AS har klare fordeler 
når du går. For mange som løper og går på 
ski vil det også være et bedre alternativ enn 
andre lykter.

HIKEBEAM
BELTELYKT

1
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å holde bryteren inne i 2-3 sek, eller trykk til 
trinn 7.
Bryteren har 7 trinn:
1. Hovedlykt svak.
2. Hovedlykt mellomstyrke.
3. Hovedlykt full styrke (400 lumen).
4. Hovedlykt mellomstyrke, pluss sidelykter 

(Widebeam™).
5. Hovedlykt svak, pluss svakere sidelykter 

(Widebeam™).
6. Svakest, kun sidelykter (Widebeam™)
7. AV
IPX4, tåler alt av vær og vind når dekselet på 
lykten slutter tett til, eller ladepluggen er rett 
plassert og skjermet av beskyttelseshetten.

OPPLEVELSE I BRUK
I alle år har vi brukt diverse hodelykter på 
turer i den mørke årstiden. Å farte rundt med 
ei lykt festet til strikk på hodet er ikke akkurat 
behagelig. Det presser på hodet. Man blir svett 
under strikken og lua, og det klør og føles 
ubehagelig. Jeg blir i hvert fall sliten og lei av 
å stadig ta hånda opp til hodet for å justere og 
endre på hodelyktene. Det skjer spesielt under 
høyaktivitet, på skiturer og joggeturer. 
Det var derfor spennende å prøve ut denne 
nyvinningen med lykt som kan festes andre 
steder enn på hodet. Vi i Friluftsliv har testet 
denne nye beltelykta på flere turer nå i 
september og oktober. Aktivitetene har vært 
fotturer, sykkelturer, kajakkpadling og vi har 
brukt lykta som arbeidslys hengende i taket i 
telt og gapahuk. Vi startet med fotturer og festet 
lykta i beltet på buksa. På noen spaserturer 
uten ryggsekk festet vi lykta i beltet som følger 
med i pakken. Bedre resultat ble det da vi gikk 
med ryggsekk og festet lykta til magebeltet. 

forekomme, særlig med sterk lysstyrke. 
Unngå å tildekke med sengtøy, klær el.l. ved 
innendørs bruk.

RÅD FOR LANGTURER
Lyset vil slukne plutselig, når det ikke lenger 
er strøm på batteri(ene). Men da kan man slå 
lyset på igjen, med lavere styrke, og fortsatt 
ha lys en kort stund. Utvendig batteri varer 
ca. 5 timer på full styrke. Da vil det innvendige 
batteriet kunne vare ca. en time mer. Du bør 
skifte det utvendige batteriet straks dette går 
tomt. Da vil du så lenge som mulig, ha en 
reservekapasitet på det innvendige batteriet, 
og slipper at det blir helt utladet. Diodene på 
powerbanken viser gjenværende kapasitet. 
Trykk på knappen på siden for å sjekke dette 
eller reaktivere lademodus for lykten (sjekk 
eventuelt også kontaktene). Diodene lyser når 
lykten mottar strøm fra powerbanken, til den er 
tom etter ca. 5 timer på fullt.
Unngå at væske/vann kommer inn i 
koplingspunktet på lykt og batteri! Om man er 
uheldig, så rist vannet ut og la lykt (ev. batteri) 
ligge ubrukt og tørke en god stund.
Hikebeam® er designet slik at den ved rett 
bruk tåler vær og vind. Da kan man ha glede 
av en unik beltelykt, gjennom lang tid.
Husk å lade batteriene så lykten er klar til neste 
gang den skal brukes. For lengre turer, husk å 
beregne tilstrekkelig batterikapasitet, eventuelt 
ta med flere batterier. En reserveledning kan 
også være fornuftig å ha.

7 TRINN
Hikebeam 400 har hovedlykt på ca. 400 lumen 
(max) og to sidelykter (Widebeam™), hver 
på ca. 100 lumen (max). Lykten slukkes ved 

2

1. Man slipper 
ubehagelig press mot 
hodet med denne lykta.

2. Her ser du 
klipssystemet som gjør 
denne lykta anvendelig 
til å festes på blant 
annet beltet.

PRIS: 1.995,-
VEKT: CA. 230 GRAM

MER INFO: WWW.BELTLAMP.COM
TESTET AV: BJØRN A. ESAISSEN
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UTSTYR  TEST

Det fungerte utmerket, spesielt fordi skjermen 
oppå lykta hindret sjenerende belysning både 
for brukeren og de andre i turgjengen. Den 
aller beste festeløsningen synes vi imidlertid 
var å henge lykta på brystreima til ryggsekken. 
Da ble det mer høyde på lysstrålen fremover, 
og lykta ble hengende mer stabilt. Når lykta 
er festet til brystreima har man også lettere 
tilgang til bryteren på lykta enn når den henger 
nedpå hoftebeltet.
Og bare for å ha testet det, så teipet vi lykta 
fast foran på sykkelstyret. Vidvinkelen på 
lysstrålen ga et fenomenalt lys der vi syklet i 
mørket på en skogsvei.
Vi klipset også lykta øverst på flytevesten en 
kveld vi var noe sen med å padle i land. Lykta 
fungerte også til den bruken, selv om det ble 
litt flakkende lys der både hender og padleåre 
svingte rett foran lykta og lysstrålen.
Totalt sett er dette ei super lykt som er som 
skapt for å bruke på fotturer. Erfaringen og 
opplevelsen i bruk var ny for meg, og jeg 
ble positivt overrasket over hvor lettvint og 
behagelig denne lykta er i bruk, sammenlignet 
med hodelyktene. 

OPPSUMMERING/ANBEFALING:
Dette er ei rå og meget anvendelig turlykt. 
En fantastisk nyoppdagelse som gjør at det 
blir lenge til jeg skal bruke ei hodelykt igjen. 
Bruksområdene er så mange at det er egentlig 
bare fantasien som setter begrensninger 

på bruken. Det eneste jeg er skeptisk til er 
holdbarheten til klipsene/bøylene på lykta 
når det er mange kuldegrader. (Det er de to 
klipsene som smettes på belte eller reim.) Av 
erfaring vet jeg at plastikk lett brekker/knekker 
i sprengkulda. Vinteren og kulda har ikke satt 
inn ennå, så det gjenstår å få testet denne 
lykta i lav temperatur. Knekker klipsene/
bøylene så mister lykta sin hovedegenskap. 
Men uansett… når man er på langtur om 
vinteren så har man jo med seg flere lykter 
enn en. Alltid dobbelt sett med uunnværlig og 
vitalt utstyr!

Rett før vi gikk i trykken, mottok vi følgende 
beskjed fra firmaet BELTLAMP AS, vedrørende 
det tekniske materialet i bøylen:
«Når det gjelder det materialet bøylen er 
laget av måtte jeg forhøre meg med Pavels 
Innovation i Porsgrunn, som står bak selve 
industridesignet og den tekniske utviklingen 
av lykten. Kort fortalt er dette en «high end 
engineering» nylonplast av svært høy kvalitet. 
I tillegg bidrar geometrien i bøylen til at den 
er svært robust. Den tåler skikkelig mye 
«juling» (f.eks. å bøyes kraftig) uten at den 
knekker. Det er en type Polypropylen som er 
mye brukt i automotivindustrien, elektronikk 
og households på grunn av dens gode 
egenskaper. Som tidligere nevnt tåler den mye 
«juling» og har gode egenskaper langt ned i 
de blå gradene.»

1. Vår erfaring tilsier 
at det beste er å feste 
lykta til brystreima på 
ryggsekken når man 
er på fottur.

2. Med sidelyktene 
på går lysstrålen 180 
grader ut til sidene.

1 2
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SKARPE VENNER 
FØLGER DEG  
LIVET UT
BRUSLETTO.NO

NORGESKNIVEN 21 CM 
Brusletto Norgeskniven er en tradisjonell tollekniv  
som kan brukes til det meste. Den har et bredt, rettslipt  
blad med en lengde på 9,3 cm. Holk og knapp er i nysølv  
og kniven er beskyttet av en farget okselærslire med 
sikkerhets innlegg og låsestropp. Bladet er laget av  
rustfritt knivstål og skaftet er laget av oljet flammebjørk. 
Kniven leveres i gaveeske.

Brusletto er Norges eldste knivprodusent med 
knivproduksjon av høy kvalitet siden 1896. Alle våre 
norskproduserte kniver leveres med livstidsgaranti 
mot fabrikasjonsfeil.
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MADE IN NORWAY

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_0520_OMS.indd   2Friluftsliv_0520_OMS.indd   2 21/10/2020   14:3221/10/2020   14:32



0
5

 / 2
0

2
0

F
R

IL
U

F
T

S
L

IV
M

A
G

A
S

IN
  F

O
R

  N
A

T
U

R
O

P
P

L
E

V
E

L
S

E
W

W
W

.F
R

IL
U

F
T

S
L

IV.N
O

NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-05

9 770808 883129

05

RETURUKE 51

NR. 5 - 2020 KR 99

24. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

TEMA:
FOTTURER PÅ
SENHØSTEN

TUR TIL NORDKAPP OG 
KNIVSKJELODDEN

6 FOTTURER I 
TRONDHEIMS-OMRÅDET

SKYTEFELTET PÅ 
DOVREFJELL ER RYDDET

TENÅRINGER GIKK
NORGE PÅ LANGS

19-ÅRING GIKK FRA 
LINDESNES TIL RØROS

FRILUFTSLIV-FERIE 
MED BOBIL

 

 
Spåtind Fjellstue 

 
Opplev det ville og snille fjellet – besøk vår hjemmeside for 

gode tilbud og spennende pakker som passer turglade 
friluftsmennesker som ønsker noe eksklusivt. 

 
Høyeste topp er Spåtind 1414 moh., men også 

Djuptjernskampen 1325 moh. er en ypperlig tur! De fleste 
turene er lette og middels krevende. På de fleste toppene er det 

fantastisk utsikt til Spåtind 1414, Skjervungfjellet, 
Skarvemellen, Rundemellen, Snuen, Røssjøkollane, 
Djuptjernskampen, Ormtjernskampen og Langsua. 

 
Dere finner oss midt på Synnfjell med utsikt over 

Synnfjorden og Spåtindtoppen. 
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