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Nå har stien blitt en slepe. Vi vil sette nye spor.
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Nå introduserer vi Lundhags Waterproof – en serie vanntette  
3-lags skallplagg laget av resirkulerte PET-flasker. Her på bildet  

LO Jacket med sine 215 gram, 20.000 mm vannsøyle, høy  
pusteevne og også fullstendig resirkulerbar.

215 gram 
resirkulert PET

Opplev nye Lundhags Waterproof 
på www.lundhags.com

Ekte holdbarhet siden 1932.
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Ubehagelige overraskelser passer alltid skikkelig dårlig. Men  
med en god forsikring blir de i hvert fall litt enklere å håndtere.

Som DNT-medlem får du inntil 26 % rabatt ved kjøp av ny 
reiseforsikring hos Gjensidige, som gjelder med en gang du forlater 
hjemmet ditt, enten du skal til Alpene eller bare en tur i lysløypa. 

Forsikringen inkluderer blant annet fri tilgang til norsktalende lege 
via tjenesten Eyr Online lege, hvis du blir syk på ferie i utlandet. 

  
Les om alle DNT-fordelene dine i  
Gjensidige på gjensidige.no/dnt

Topptur i solen  
– vond hals i gondolen?
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Bestig et fjell du har 
drømt om lenge

DNT Oslo og Omegn 

Se alle turene og meld deg på:  
dntoslo.no/sommertur 

Bli med på DNT-tur med våre erfarne turledere. 
Gjør deg klar for en magisk turopplevelse! 

Magiske Utladalen
Jotunheimen

DAGER: 4
DATO: 9/7

TURKODE: 12620

Rondane og 
Peer Gynt-spelet

DAGER: 5
DATO: 3/8

TURKODE: 12646

Tinderangling 
ved Gjendebu

DAGER: 4
DATO: 23/7

TURKODE: 12705

Basecamp 2 
13-16 år

DAGER: 6
DATO: 13/7

TURKODE: 12857

Familiedager på 
Glitterheim

DAGER: 5
DATO: 28/6

TURKODE: 12762

Singeltur 25-35år
Hardangervidda

DAGER: 5
DATO: 29/7

TURKODE: 12692

VOKSEN SENIOR BARNAS TURLAG

FJELLSPORT UNG UNG/VOKSEN
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Utvalgte smakebiter fra sommerprogrammet
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Møt våren på Jomfruland
Det er fortsatt et kaldt drag i lufta, men på Jomfruland ved Telemarks-
kysten tar vi årets første bad, hilser trekkfuglene velkommen tilbake 
og ser hvitveisen blomstre. 106

Høgruta i Romsdalen
Blant de mektige toppene i Romsdalen gjør to små DNT-hytter det 
skikkelig fint å gå fra hytte til hytte med toppturutstyr langs Norges 
nyeste høgrute. Husk solkrem  og skredutstyr. 50
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Drap i fjellet
Forfatter og komiker Knut Nærum har skrevet påskekrim for Fjell og 
Vidde. Nærum er kjent for å hylle krimklisjeene og -sjangeren. Denne 
gangen legger han et drap til køyesengen på en DNT-hytte. 40

Overforbruk av friluftsklær
Klesbransjens klimaavtrykk er større enn flybransjens, og i snitt eier 
hver av oss 359 klesplagg. Friluftsklær er verstingen. Hvordan skal 
klesprodusentene løse friluftslivets klimafloke? 62
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Hvit vår
Det er ingen grunn til å pakke 
bort skiene nå. Den beste snøen 
ligger fortsatt igjen 
i fjellet. Vi gir deg tips 
om ni turmål med 
lang skisesong. 24



*Krever satellittabonnement. Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte land.  
Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og etterfølge all gjeldende lovgivning i de land der enheten skal brukes.

S AT E L L I T T K O M M U N I K A S J O N * O G  H Å N D H O L D T  N AV I G A S J O N

GPS-navigasjon, toveis kommunikasjon og SOS-funksjon 
med inReach® satellittkommunikasjonsteknologi*

INREACH® SERIEN

inReach-serien_NO_210x280.indd   1inReach-serien_NO_210x280.indd   1 25.02.2020   12:35:4825.02.2020   12:35:48
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DENNE UTGAVEN

BIDRAGSYTERE
Øivind Hovland 
De fargerike illustrasjo-
nene i saken «Preikesto-
len og eg» er tegnet av 
Øivind Hovland. Fra Bristol 
i Storbritannia tegner 
42-åringen for store, 

internasjonale magasiner som The Observer, 
The Financial Times og The Guardian. I 
Norge tegner han blant annet for Vårt Land, 
VG og Bergens Tidende.

–Jeg har bodd i England i 20 år, men 
elsker fremdeles den norske naturen. 
Aller best trives jeg i robåt på fjorden i 
Tysnes, der jeg har hytte. Preikestolen, 
som jeg tegnet i denne utgaven av Fjell og 
Vidde, har jeg ikke vært på enda, men det 
står absolutt på listen min. 

André M. Pedersen 
43-åringen er informa-
sjonsleder i Bergen og 
Hordaland Turlag, og 
redaktør for medlemsma-
gasinet Sti og Varde. For 
Fjell og Vidde skriver han 

den nye Turbosiden for DNTs yngste med-
lemmer. Tipsene er nøye testet ut på Andrés 
fire barn og blant barna i en lokal fritidsklubb 
han driver.

– For å få ungene glade i friluftsliv er 
det viktig å ta dem med ut tidlig og la dem 
herje på. Ikke ha for stramt tidsskjema. Det 
viktigste er å være sammen og ha det fint. 
Finn et passende turmål, lag bål og legg vekk 
telefonen. Når man selv blir begeistret og 
nysgjerrig, så smitter det over på barna. 

MELLOM LINJENE

Klesparadokset
Fly vs. elbil og vegetar vs. kjøtt. Dette 
er dilemmaer som diskuteres stadig of-
tere. Miljøhensyn har blitt viktigere for 
mange og flere har snakket om at kles-
skam vil etterfølge fly- og kjøttskam.

Vi ønsker ikke at du skal føle på mer 
skam, men vi ønsker en reell mulig-
het til å velge mer bærekraftig og mil-
jøvennlig. Derfor har vi i reportasjen  
Den store klesvasken snakket med tre 
tekstilprodusenter, en sportskjede, en 
forsker, en professor i markedsføring 
og en miljøorganisasjon. Målet er at vi 
alle skal lære litt mer om hvordan vårt 
friluftsliv egentlig påvirker miljøet.

Vi startet med å besøke Bergans, 
som i november i fjor presenterte et 
prosjekt hvor de produserer ryggsek-
ker på en mer bærekraftig måte.

Utfordringen med å bruke Bergans 
som kilde er at de er en av DNTs nær-
meste samarbeidspartnere. I tillegg har 
jeg selv tatt bilder for Bergans tidlig på 
2000-tallet og jeg kjenner mange som er 
nært knyttet til bedriften. Jeg har også 
svigerfamilie som var ansatt i Bergans 
mens jeg jobbet med denne saken.

Vi synes likevel det var viktig å ha med 
Bergans som en sentral kilde i artikkelen 
fordi bedriften har tatt et bevisst valg om 
å være synlig i debatten om klesindustri-
ens miljøpåvirkning. Dette tydeliggjorde 
de i vinter da de lanserte sin Save the 
Seasons-kampanje, der de ber forbru-
kerne om hjelp til å redde årstidene.

Til tross for at mange er enige om 
at forbruket må ned, finnes ingen enkle 
løsninger for hvordan vi skal håndtere 
de store paradoksene. For oss forbru-
kere hadde kanskje det letteste vært 
om noen bestemte hva vi skulle gjøre, 
men enn så lenge må vi ta mye av an-
svaret sammen med produsentene.

Realiteten er at alle må gjøre litt.
Det er lettere sagt enn gjort.
I ukene jeg jobbet med denne saken 

kjøpte jeg tekstilvarer fra tre ulike nett-
butikker. Tilbudene som dukket opp i 
nettleseren var for gode til at jeg klarte 
takke nei.

THOMAS KLEIVEN
FOTOJOURNALIST

KOM DEG (PÅ) UT: Med nettsiden ut.no driver DNT landets største friluftsportal, med 
tusenvis av hytte- og rutebeskrivelser. Nettsiden hadde i 2019 totalt 3,4 millioner brukere, 
og aller størst er trafikken før påske-, sommer- og høstferien. Med integrasjon mot både 
skredvarsel, værmelding og offentlig kommunikasjon (entur.no) er nettsiden mye brukt til 
turplanlegging. For sikrere planlegging av skiturer i fjellet fikk ut.no i vinter også bratt-
hetskart, som viser potensiell fare for snøskred. På en del av det store ut.no-universet 
legger Fjell og Vidde-redaksjonen ut større nettsaker og publiserer flere av sakene fra 
papirmagasinet og årboka. På inspirasjon.ut.no finner du tips, oppskrifter på turmat (DNTs 
oppskrift på pinnebrød er en av de aller mest leste sakene på hele ut.no) og massevis av 
turinspirasjon.

Sjekk ut inspirasjon.ut.no ved å holde kamera på 
telefonen over QR-koden til venstre. Har du en 
forholdsvis ny telefon vil du da komme rett inn på 
nettsiden. 
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Hytte- og rutetilbudet er den viktigste 
grunnen til at DNT har 320.000 medlem-
mer og er Norges største friluftsorganisa-
sjon. I fjor hadde foreningens snaut 500 
overnattingshytter en halv million regis-
trerte gjestedøgn. 

Noen av de nye hyttene er signalbygg 
med store vinduer, skjeve vinkler og vin-
nere av prestisjetunge 
arkitekturpriser. Enkelte 
av dem har blitt større at-
traksjoner enn naturen de 
står i. Langt de fleste hyt-
tene er likevel små, gamle 
bygg – med enkel standard 
og uten innlagt vann eller 
strøm.  

Da DNT åpnet de før-
ste ubetjente hyttene på 
1870-tallet, startet for-
eningen med tillitsba-
sert delingsøkonomi over 100 år før det 
eksisterte som begrep. Standardnøkkelen 
som alle medlemmer kan låne mot et lite 
depositum, åpner 450 hyttelåser mellom 
Finnmark og Agder. Selvbetjeningshytte-
ne, der du har mulighet til å benytte hyttas 
matlager og betale for det du tar, er unike i 
verdenssammenheng. Ingen steder finnes 
noe tilsvarende. 

De aller fleste hyttene tåler mer besøk og 
har plass til flere. For å fortsatt være rele-
vant og passe for mange, blir hyttetilbudet 
til DNT likevel stadig større. Bynære over-
nattingssteder oppgraderes. Nye signalbygg 
er på tegnebrettet. Det samme er planer om 
å overta gamle fyr eller setertun. 

Fellesnevneren er at hyttene vil forbli 
nøkterne. Samtidig som de legger til rette 
for naturopplevelser av høy kvalitet. 

I et fremtidig lavutslippssamfunn trenger 
vi heller mer enn mindre friluftsliv og DNTs 
hytte- og rutenett skal være Norges mest 

bærekraftige ferie- og fritidstilbud. Det skal 
framstå som et attraktivt alternativ til uten-
landsreiser, og som en kontrast til privathyt-
tene som blir stadig flere, større, dyrere og 
mer energikrevende. 

Når familien overnatter på nybygde og 
arkitekttegnete Fuglemyrhytta i Nordmar-
ka eller innenfor de laftete veggene i 65-år 

gamle Jørgenhytta på Krok-
skogen, er vi bare noen få 
kilometer hjemmefra.

Vi fyrer med ved, klarer 
oss uten vann og strøm, og 
på langt færre kvadratme-
ter enn vi vanligvis omgir 
oss med. Vi verken vil el-
ler kan leve hyttelivet hele 
tiden. Men det er nettene 
på hyttetur vi husker best 
når vi oppsummerer året. 

I denne utgaven av Fjell 
og Vidde ber vi leserne våre om hjelp til å 
finne fram til Norges fineste DNT-hytter. 
Vi håper dere vil fortelle oss hvorfor den 
lille, bortgjemte fjellbua eller den trekkful-
le kysthytta har blitt en personlig favoritt. 
Målet er at kåringen skal få enda flere til å 
bruke standardnøkkelen for å låse seg inn 
og komme seg ut.

FØLG DNT PÅ SOSIALE MEDIER FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK

FØLG OSS PÅ 
INSTAGRAM

SNAKK MED OSS 
PÅ TWITTER

SE VÅRE FILMER
PÅ YOUTUBE

... OG FØLG DE 
RØDE T-ENE!
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PÅ SPORET AV  
ET SUNT LIV

NorgesGruppen og Den Norske Turistforening er turkamerater. 
Kombinasjonen av et aktivt friluftsliv og sunn mat  

er et godt grunnlag for god helse.

NorgesGruppen annonse nr 2 2020.indd   2NorgesGruppen annonse nr 2 2020.indd   2 19.02.2020   10:2419.02.2020   10:24
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DET STORE BILDET FOTO: JOAKIM DOKKA NORDSTAD
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BLÅIS: I april i fjor var fo-
toentusiast Joachim Dokka 
Nordstad på Storbrean i 
Jotunheimen. Målet med 
vårskituren var å oppleve 
breen på nært hold, og å få 
noen fine nedkjøringer mot 
Leirdalen. På turen hadde han 
med seg drone, og da han så 
at ikke dronen ville forstyrre 
andre enn de to taulagene 
som utgjorde turgruppen han 
var en del av, sendte han den 
opp for å fotografere turdelta-
gerne på vei gjennom blåisen.

I Norge er det regler for 
hvor det er lov å fly drone. 
Det er ikke tillatt å fly mer 
enn 120 meter over bakken. 
Verneforskriftene for Jotun-
heimen nasjonalpark forbyr 
droneflyvning, og i stort sett 
alle nasjonalparkene våre 
finnes et tilsvarende forbud. 
Alle som skal ta kommersi-
elle dronebilder i Norge, må 
også være RO1-registrert hos 
Luftfartstilsynet.  
 
Vil du ta et lignende bilde? 
Joachim brukte en DJI Mavric 
Air (drone) med innstillingene 
35mm, blender f/2.8, lukker-
tid 1/4700 og ISO 100. 
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Du er ein hobbyarkeolog, kva inneber det? 
– Hehe ja, eg blir kalla det. Eg har ei stor in-

teresse for gamle ting og arbeidet rundt dei. Det 
er alltid ein stor oppleving når det har smelta 
fram eit funn ved iskanten. Som ei flott pil, som 
kan ha vore gøymt i ismassa i opptil fleire tusen 
år. Ein ser for seg jegerar med pil og båge, i spen-
nande situasjonar. 

Korleis byrja denne interessen? 
– Eg tenkte mykje på at det kunne vere ar-

keologiske funn i sjoggfonna. Du veit kva det 
er for noko, du? Snøfonn? Ja, ein gong midt på 
nittitalet gjekk eg over ein fjelltopp, og der var 
det ei stor sjoggfonn. Nedanfor var det eit stort 
fangstanlegg, for villrein. Eg såg fyrst ein lang 
steinmur, og på sida var det bygd det oss kalla 
bågåstelle. Der låg jegerane på lur og venta på 
reinsdyra. Då tenkte eg at her! kan det vere burt-
skotne piler, som ligg gjømt i sjoggen. Fonnane 
minkar utover sumaren. Dette gjorde at eg, kvar 
haust, tok ein tur oppå denne fonna for å sjå om 
det var nedsmelta, og om det hadde kome fram 
arkeologiske funn, pilspissar og slikt. 

Fant du noko, då? 
– Eg drog opp dit ein tur kvar haust, men 

fonna var stor, heilt til 2002. Då låg fyrste tin-
gen framsmelta ved fonnkanten. Det var det oss 
kalla ein skremmepinne. Dette funnet var ein 
liten sensasjon, for det var berre funne ein slik 
tidlegare, og den vart funne på Lomseggen. Når 
denne skremmepinnen vart datert, viste det seg 
at den var 1300 år gamal. 

ENTUSIASTEN

TRE TING  
DU GJER VED 

ARKEOLO-
GISKE FUNN I 

FJELLET
1. 

Alle funn skal liggje der 
dei er funne, og ikkje 

rørast eller takast med. 

2. 
Ta eit bilete, og merk av 

kvar tingen er dersom du 
har GPS. 

3. 
Sei frå til arkeologen hos 
fylkeskommunen. Det er 
dei som skal ha ansvar 

for dette. 

Bergtatt av breen
Lomværen Reidar Marstein (73) er ein bremjuk mann. I 2006 fann han den eldste 
skoa i noregshistoria, rundt 3400 år gamal. Klimaendringane gjer det mogeleg å 
realisere draumen om å finne skoens eiger. 
TEKST: ODA RUUD FRAMSTAD FOTO: EDVARD MØLMEN

NAMN: Reidar Marstein (73)
BAKGRUNN: Lom, Oppland. Hobbyarkeolog  
og medforfattar av boka «Jotunheimen»
AKTUELL: Brearkeologanes helt, oppdagar av  
noregshistorias eldste sko og lokalkjent fjellmann

Har det vorte ei auke i antall funn dei siste åra? 
–Det er enormt kor mykje som har smelta 

fram ved desse sjoggfonnene. No har det smelta 
fram fleire tusen av desse skremmepinnane. Det 
er fordi sjoggfonna har smelta ned kvart år, og 
det blir høgare og høgare temperatur. Det at det 
smeltar fram arkeologiske gjenstandar, som i stor 
grad har med gamal jaktkultur og ferdsel å gjera, 
er med på å gjeva oss meir kunnskap om fortida. 
Samtidig er den store nedsmeltinga eit skræ-
mande bilde på den klimaendringa som no er på 
gang. Oss veit ikkje kva som skjer når sjoggfonn 
og isbrear smeltar heilt bort, det er eit alvorleg og 
skræmande bilete, som vil få store innverknadar 
og konsekvensar for dyre- og plantelivet. 

Kva er det mest sjeldne du har funne? 
–Hausten 2006 drog eg til Kvitingskjølen i Jo-

tunheimen minst ein gong kvar viku. Stadig var 
det nye ting som vart smelta fram. Det var pilspis-
sar og skremmepinnar, det var ditten og datten, 
og til slutt ei hudsko. Den viste seg å vera 3400 
år gamal, det er den eldste skoa som er funne i 
Noreg. Plutseleg vart arkeologane skikkelig in-
teressert, og det vart starta opp eit program med 
turar kvar haust, der eg er med dei.

Korleis ser den kommande sesongen ut? 
–  Når funnsesongen startar, har eg turar, leda 

av arkeologane, til fonner som ikkje har vore un-
dersøkt tidlegare. Oss går vel kanskje og drøymer 
om at det skal smelte fram ein gamal jaktmann 
frå isen, ein Øtzi, slik som smelta fram frå isen i 
Italia, og som var over 5000 år gamal. 
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IVRIG:  Reidar Marstein er ein viktig 
del av det arkeologiske arbeidet som 
har pågått rundt sjoggfonner, brear 
og gamle ferdselsvegar i fjellet.



De doble veggene i Microlite Vacuum Bottle 
350 ml er kun 2 mm, det er tynnere enn på de 
fleste plastflasker med bare én vegg! Termosen 
veier kun 198 gram. 

• Holder innholdet varmt i 8 timer 
• Holder innholdet kaldt i 16 timer
• Fliplokk som kan betjenes med én hånd
• Termosen passer i standard koppholdere
• Produsert i rustfritt stål, polypropylen og silikon
• Vekt: 198 g 

Husk kart til turen!
Besøk kartbutikken.no
og bestill – trygt, raskt og enkelt!  
Vi har Norges største utvalg av  
turkart, veikart og  
opplevelsesguider. 

Hele 30 % lettere enn tradisjonelle termoser!  
Se og kjøp alle termosene i serien på kartbutikken.no:  
- 500 ml (velg mellom flip- eller skrulokk). Holder  
   innholdet varmt i 10 t/kaldt i 20 t.
- 720 ml (flip- eller skrulokk) 12 t/24 t. 
- 1000 ml (skrulokk) 18 t/32 t. 

349,-

Superlett termos

*Rabattkoden gjelder kun termoser,  t.o.m. 22.4.2020.GSI Outdoors distribueres i Norge av www.nordicoutdoor.

Bruk rabattkoden* 
Termos2020  

på kartbutikken.no og 
få 10 % i rabatt!
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NYHETER NY HYTTE: I fjor sommer åpnet DNT Ringerike Friluftshuset i Åsa, innerst i Steins-
fjorden ved Krokskogen. Den 10 sengs store hytta, som tidligere var den lokale 
skolen, har tre kanoer og fire kajakker til utleie. Med stort uteområde, gapahuk og 
flotte fiske- og bademuligheter rett i nærheten har hytta særlig blitt populær for 
barnefamilier på jakt etter enkle, kortreiste friluftsopplevelser. 

DNT har 498 overnattingshytter i hele 
landet fra Finnmarksvidda i nord til 
Kristiansand i sør. Noen av hyttene har 
knapt besøk i løpet av året, mens den 
mest Haukeliseter, den mest populære, 
har over 22 000 registrerte overnattin-
ger hvert år. Nå skal Fjell og Vidde kåre 
Norges fineste DNT-hytte. 

Har du en hyttefavoritt du vil dele 
med flere,  sender du hyttenavn og en 
kort begrunnelse (maks 250 ord) til 
redaksjonen@dnt.no innen 25. mai 
2020. Fortell oss hvorfor nettopp denne 

hytta er så spesiell. Er det utsikten fra 
utedoen (som på dette bildet fra Vass-
tindbu)? Turmulighetene? Vertskapet? 
Peisestua? Fraværet av andre folk? 
Eller er det stemningen og de andre 
gjestene som bidrar til at dette har blitt 
din hytte-favoritt?  

– Den tillitsbaserte hyttedelingen 
og -kulturen vi startet med for 150 år 
siden, er bærekraftig og unik i verdens-
sammenheng. Hyttene er også den 
viktigste grunnen til at medlemmene 
våre melder seg inn og fortsetter å 

være medlem og utforske nye turtilbud, 
sier generalsekretær Dag Terje Klarp 
Solvang.

Alle som sender inn hyttenomi-
nasjoner, er med i trekningen av 25 
gratisovernattinger på DNTs hytter. Med 
utgangspunkt i de beste begrunnel-
sene vil en jury velge ut finalistene. Fra 
starten av juni åpnes det for avstem-
ning på ut.no. Til høsten offentliggjør vi 
«Norges fineste DNT-hytte» i Fjell og 
Viddes septemberutgave. 

Har du en hytte-favoritt du vil dele med flere? Sammen med le-
serne våre skal Fjell og Vidde kåre Norges fineste DNT-hytte.

BLI MED PÅ STOR KÅRING

Hvilken DNT-hytte  
er Norges fineste?
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NYHETER TOPP7: Det startet i Bergen i 1948. I år har også Bodø, Skien, Drammen, Førde, Stavanger, Lil-
lehammer, Nittedal, Kristiansund, Bærum, Trondheim og Haugesund egne Topp7-arrangement. 
Topp7-arrangørene garanterer turglede og mestringsfølelse uten tidtaking eller konkurranse,. 
Mange av arrangementene har kortere alternativer, hvis det blir mye med syv topper på en dag.   

30 EPISODER:

Ett år med «Utestemmer»
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IX FJELLKULTUR:

HELLBERGS MINNEPRIS
Motstandsmannen Claus Helberg var 
ansatt i DNT i hele sitt yrkesaktive liv. Som 
DNTs løype- og rutesjef sto han bak turboka 
Til fots i fjellet og regnes som selvbe-
tjeningshyttenes far. Under krigen var han 
med i tungtvannsaksjonen på Vemork, 
og helt fram til han døde i 2003, var han 
turleder og fjellfører for dronning Sonja.  
«Ragnhild og Claus Helbergs stiftelse for 
bevaring av kulturminner i skog og fjell» har 
opprettet en minnepris som så langt er delt 
ut syv ganger. I 2020 skal prisen deles ut på 
nytt, og stiftelsen søker nå etter kandidater 

som har bidratt til norsk fjellkultur. 
– Formålet med minneprisen er todelt. 

For det første skal den gis til minne om 
Claus Helberg og hans store arbeid for å 
levendegjøre og bevare kulturminner i skog 
og fjell i Norge. For det andre skal den gi in-
spirasjon til å videreføre dette arbeidet ved 
at det gis oppmerksomhet til enkeltperso-
ner, lag eller foreninger, sier styreleder Tor 
Nicolaysen. Han fikk selv prisen i 2012 for 
bevaringen av Krokan turisthytte i Rjukan. 

Frist for å foreslå kandidater er 15. april, 
og forslag kan sendes til DNT (info@dnt.

Da Fjell og Vidde-redaksjonen i fjor vinter 
lanserte podkasten Utestemmer, var målet 
å vise fram den store bredden i friluftslivet. 
Nå er tretti episoder på lufta, og  gjestene 
som har vært innom, er blant andre Are 
Kalvø, Anne Lindmo, Cecilie Skog, Tom 
Stiansen, Stein P Aasheim, Karina Hollekim 

og Børge Ousland. I tillegg har Utestemmer 
hatt episoder om hengekøyeturer, hytte-
arkitektur, vindkraft, turskøyter, snøskred, 
mørkeredsel og naturmangfold. 

– Det er mye humor og god stemning i 
podkasten. Samtidig har flere av gjestene 
våre vært modige og fortalt sterke, person-

lige historier. I Utestemmer skal vi både 
engasjere og samtidig inspirere sånn at 
enda flere får lyst til å oppleve naturen, sier 
programleder Eivind Eidslott.

Utestemmer kommer hver 14. dag, og 
episodene er tilgjengelige alle steder der 
du lytter til podkaster. 

Thomas Kleiven Guro Krempig

Anne C. Haug

Stein P. Aasheim

Anne Thygeson Anne Lindmo Cecilie Skog

Karina Hollekim

Henning H. Wikborg

Thor Gotaas

Are Kalvø
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NYTT OM HYTTENE ÅPNINGSFEST: 10. mai feirer Stavanger Turistforening at 
restaureringsarbeidet på Bakken gård i Lysefjorden er ferdig. 
Det blir stor feiring med servering og aktiviteter på tunet.   
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SAMLET TIL DYST: Hele familien gleder seg over å ha Krækkja som arbeidsplass. Fv. Per Martin Bjerke, Anne Søndrål Bjerke, 
Signe Søndrål og  Guri Søndrål Bjerke 

Samboerne Per Martin Bjerke og 
Signe Søndrål har byttet bort trygge 
jobber og fast arbeidstid med drøm-
mejobben på den betjente DNT-hytta 
Krækkja.

– Kjærligheten til fjellet, fornøyde gjester, 
bestyrerrollen og yrkesbytte er drivkref-
tene våre, forteller Per Martin Bjerke (44). 
Høsten 2019 overtok han og samboeren 
Signe Søndrål (38) driften av Krækkja, DNT 
Oslo og Omegns storstue ved inngangen 
til Hardangervidda. Med på laget har de 
døtrene Anne Søndrål Bjerke (2) og Guri 
Søndrål Bjerke (10). 

FEMTE BESTYRERPAR
De forrige bestyrerne, Elin Wiborg og Kjell 
Slåtten, drev hytta i 43 år. Krækkja ble byg-
get i 1878 og var den første turistforenings-
hytta på Hardangervidda, rett ved vannet 
Storkrækkja og med utsikt mot Hallings-
karvet. Det har bare vært fire bestyrere før 
Signe og Per Martin. 

– Litt av en oppgave å ta over et sted 
med så lange tradisjoner. Hvordan tør dere?

– De siste åtte årene har jeg vært hånd-

langer og altmuligmann for Elin og Kjell 
på fritida mi. Erfaringene fra det arbeidet 
gjorde at vi våget å søke, forteller Per Mar-
tin.  Hele familien er fjellfolk, og døtrene er 
allerede godt kjent i alle hyttas kriker og 
kroker. 

– Mye kommer til å være som det var, 
men Signe og jeg vil sette vårt preg på 
Krækkja. 

SOSIALE MEDIER
Stikkordene det nye bestyrerparet styrer 
etter, er kontinuitet og fornyelse. De første 
tegnene til endring kommer gjestene til å 
oppleve ved matbordet. Her blir det ny vri, 
med mye smak fra lokale produsenter. I 
tillegg skal de begynne markedsføring på 
sosiale medier. Krækkja har aldri vært på 
Facebook og Instagram, men nå er en ny 
tid. 

– Vi har allerede mange følgere. Det er 
fint å få folk til å oppdage hvor lett tilgjenge-
lig hytta egentlig er, bare fire kilometer i 
flott terreng fra Fagerheim ved Rv.7. Det er 
en fantastisk fin tur, sier Per Martin. 

 Til sommeren skal de ha kopplam, 
geitekillinger og islandshest på tunet. Det 

skal også pusses opp innvendig. Etter hvert 
er planen å ha aktiviteter på Storekræk-
kja, med kajakker og kanskje våttkortkurs, 
kitekurs om vinteren. 

UTFORDRINGER I KØ
Med to jenter som skal på skole og i barne-
hage blir hverdagslogistikk en av utfordrin-
gene for den nye familien på Krækkja. 

– Om vinteren er det ikke så stort trykk 
midt i uka, og da kan en av oss bo på Torpo 
med jentene slik at de får både skole og 
barnehagehverdag, forklarer Per Martin. 

Nå skal familien leve tett sammen. Det 
blir en overgang. Per Martin har jobbet i an-
leggsbransjen siden 1997 og pendlet i alle 
år – med to uker borte og en uke hjemme. 
Signe har sagt opp jobben i barnehage etter 
12 år i sin stilling.

– Både Signe og jeg ønsket oss endrin-
ger i etter mange år i  samme yrke. Vi ser 
at det kan bli lange dager og mye trykk på 
Krækkja i helgene, men så kan vi få roligere 
dager med tid til hverandre og morgen-
kaffe. Så får tiden vise hvordan livet blir. Nå 
gleder vi oss til å komme i gang og ønske 
gjestene velkommen. 

NY HENDER PÅ KRÆKKJA

Kontinuitet og fornyelse
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TRYGG I SYLAN OG TROLLHEIMEN 

HJERTESTARTERE PÅ PLASS
I vinter fikk Trondhjems Turistforening (TT) 
100 000 kroner fra den ideelle stiftelsen 
UNI til hjertestartere på de betjente anleg-
gene i Sylan, Trollheimen og på Rønningen 
i Bymarka. 

– Alle ansatte kan førstehjelp og skal 
kurses i hjertestarteren. Med dette vil både 
gjester og ansatte føle seg tryggere i fjellet, 
sier driftsleder Jesper Jørgensen i TT.

De betjente hyttene til DNT Oslo og 
Omegn i Femundsmarka, Jotunheimen, 
på Hardangervidda og i Breheimen har 
hjertestartere, mens flere andre anlegg får 
det i løpet av sommeren.

BORT MED DIESELAGGREGATET

Solenergi på Rauhelleren

GÅR NYE VEIER: Rauhelleren erstatter dieselaggregat med solenergi.

FULL OPPUSSING PÅ SKARVASSBU

VINDUER UTEN TREKK
En kort fottur fra Tromsø sentrum ligger 
populære Skarvassbu, gammelhytta fra 
1959 og nyhytta fra 1988. Begge har de 
siste årene vært sterkt preget av forfall, 
gjennomtrekk og dårlig vedlikehold. Nå 
har karer fra Tromsø brann- og rednings-
tjeneste brukt vinteren på å jekke opp, 
rehabilitere innvendig, skifte vinduer og 
bygge nye plattinger foran hyttene. Neste 
vinter er det skifte av tak og resten av 
restaureringsarbeidet som står for tur. 

– Vi er glade i Skarvassbu og gleder 
oss over at nye generasjoner turfolk 
kan komme fram og virkelig nyte dette 
fantastiske stedet, uten at det trekker fra 
vinduene, sier prosjektleder Stig Kristian 
Sørensen.Mange av DNTs 44 betjente anlegg i 

fjellet får energi fra dieselaggregat, 
med olje, støy, sot og lekkasjer som en 
negativ sideeffekt. Nå jobbes det iherdig 
med alternative energiløsninger. I disse 
dager monteres solcellepanel på stort 
sett alle flater på DNT-hytta Rauhelle-
ren på Hardangervidda. Batteriene som 
lagrer strømmen er like store som på fire 

Teslaer. I tillegg installeres en CO2-nøytral 
vedovn som også er forbrenningsovn til 
avfall. 

– Dette er et viktig miljø- og bærekraft-
tiltak, sier markeds- og driftssjef Johan 
Fegri i DNT Drammen og Omegn som 
eier hytta. Han legger til at erfaringene og 
løsningene fra Rauhelleren etter hvert kan 
brukes på andre DNT-hytter.

FORNYET: På Skarvassbu ved Tromsø 
kan du nyte utsikten fra nye vinduer.    

ALEXANDER GRIEGHYTTEN i Bergsdalen er populær. Nå er den blitt 
enda mer attraktiv: Hytta har fått helt nye garderober, dusjer, toaletter, 
aktivitetsrom og badstu, samt nye gulv, vinduer, dører og nytt kjøkken. 

VILLREIN ER VÅRT ANSVAR

VÆR EKSTRA VARSOM  
På alle DNT-hyttene i områder med 
villrein henges det nå opp plakater med 
sterk anmodning om å være varsom og 
la dyrene i fred. Plakatene er resultat av 
samarbeid mellom Norsk Villreinsenter, 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
og DNT.

– Det er flott at DNT er seg sitt ansvar 
bevisst og sprer kunnskap på denne må-
ten, sier daglig leder i Norsk Villreinsen-
ter Sør, Marianne Singsaas. Områdene 
med egne villreinplakater er Sølnkletten, 
Reinheimen, Vest-Jotunheimen, Setesdal 
Ryfylke, Hardangervidda og Rondane. 

I påska kan skiturister på Hardan-
gervidda møte naturveileder Tuva Flor 
Lien fra Norsk Villreinsenter Sør. Hun er 
innom bl.a. Sandhaug, Litlos og Haukeli-
seter for å snakke om villrein. 



På tampen av vinteren er snøen ofte 
perfekt for fine skiturer. 

TEKST: LINE HÅRKLAU OG JULIE MASKE

Hvit
 vår
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PANORAMA: Toppturfolk på vei ned fra 
Holmbukttinden med storslagen utsikt 
mot Lakselvtindene.
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MASSIVT: Utsikt fra Holmbuktinden mot topplatået på Jiehkkevárre. 
Fra venstre Kveita, Hovedtoppen og 1738-toppen.

FO
TO

: E
S

P
E

N
 N

O
R

D
A

H
L



27

RUTE: Indre Holmbukta–Holmbukttinden–
Jiehkkevárri–Fugldalsbreen–Fornesbreen–
Fornesdalen–Forneset
TURDAGER: 1 lang dag (Beregn minimum 
12–15 timer)
ADKOMST: Buss el. privatbiler til Indre Holm-
bukta ved Lakselvbukt
RETUR: Drosje fra Fornes må bestilles på 
forhånd. Ring Lakselvbukt taxi tlf. 950 41 805.
UTSTYR: Jiehkkevárritraversen kan gås med 
fjellski, men flere og flere velger å bruke 
randoneeutstyr. Husk breutstyr.
VERDT Å MERKE SEG: Dette er en alpin tur 
som krever toppturutstyr og kunnskap om 
ferdsel på bre, vurdering av skredfare og  
ferdsel i skredutsatt terreng. Forholdene 
endrer seg fra dag til dag. 

Lyngsalpene

©
 K

ar
tv

er
ke

t /
 D

es
ig

ne
rk

on
to

re
t

Lyngseidet

Holmbukt-
tinden

Tromsø

868

293

Jiehkkevárri

Fugldalsbreen

Fornesbreen

Fornes-
dalen

Fornes

Holmbukta

JIEHKKEVÁRRITRAVERSEN 

Vårens villeste 
drømmetur
Jiehkkevárritraversen er den flotteste høyfjellstravers som 
du kan gjøre på en dag i Norge. Lengden er på vel 30 km 
pluss 2400 høydemeter. Her er godt med muligheter til å 
svette noen liter. Utsikten er så ekstrem at den tar pusten fra 
deg. Ikke bare Jiehkkevárri, men også Jægervasstindane og 
Lakselvtindane kommer til å ramme synsfeltet ditt.  

De fleste som går Jiehkkevárritraversen bruker 12 til 
15 timer og alle sine krefter, kommer hjem med verdens 
bredeste smil og snakker ikke om annet de neste ukene, 
månedene – og årene. 

Følg med på værmeldingen og planlegg godt før dere 
legger ut – for høytrykk, stabile snøforhold og pent vær er 
en forutsetning for denne turen. Sjekk snøskredvarslene på 
varsom.no ekstra nøye. 

De tre vanligste oppgangene til topplatået er opp over 
Holmbukttinden, over Blåisen eller østover og opp Sørvest-
breen. Sistnevnte er lengre enn de andre, og går gjennom et 
brefall der snøforhold kan være utfordrende.
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RUTE: Loen–Skåla–Loen
LENGDE: 7 km en vei /1800 høydemeter
TURDAGER: 1–2 dager (4–5 timer opp)
ADKOMST/RETUR: Buss eller bil til Loen 
i Nordfjord, og videre til parkering på 
Tjugen
RESERVER SENG: 10 av 20 senger på 
Skålabu kan forhåndsreserveres på 
ut.no.
UTSTYR: Randonee- og skredustyr. 
VERDT Å MERKE SEG: Dette er en alpin 
tur som krever toppturutstyr og kunn-
skap om ferdsel på bre, vurdering av 
skredfare og  ferdsel i skredutsatt 
terreng. Sjekk varsom.no og yr.no for 
skred- og værvarsel. 

Selvbetjent DNT-hytte

Loen
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Ålesund

Faleid-
fjorden

Loen

Stryn

Skålabu

Jostedalsbreen

Hjelle

Vetledalseter

Infimus

Skålatårnet

15

Olden

Bødal

NORGES LENGSTE MOTBAKKE

En natt på Skåla
Nede i dalen blomstrer epletrærne, men for 
hvert steg du går oppover, blir det hvitere og 
hvitere. Du er på vei opp til Skålatårnet, Nor-
ges høyeste fjelltopp med foten i fjorden, på 
toppen av Skåla (1843 moh.). En skitur opp 
hit er aller best om våren, når snøen har satt 
seg og snøskredfaren er mindre enn tidligere 
på vinteren. 

Turen er bratt og lang, men vel verdt slitet 
med storslått utsikt over bre, fjell og fjord. På 
toppen finner du en av Norges mest ikoniske 
DNT-hytter, nemlig Skålatårnet. Den runde 
steinhytta har fått selskap av den moderne og 
selvbetjente hytta Skålabu, som ble ferdigstilt 
i 2016. Fra 1. september til 20. juni er vedov-
nen i Skålatårnet stengt for å bevare tårnet, 
men det er vel verdt å ta en kikk innom før 
overnatting på Skålabu. 

SUG I MAGEN: Under morgenkaffen på Skålabu kan du nesten kjenne 
temperaturen på brevannet i Lovatnet 1800 meter under deg.
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FOLGEFONNA PÅ LANGS

Barsk tur 
over breen

Våren og tidlig sommer er det perfekte 
tidspunkt for å oppleve den majestetiske 
Folgefonna på ski, og samtidig få en smak 
av blomstring i Hardanger. 

Denne turen starter forsiktig med en 
natt på Folgefonn Gjestetun i Jondal, for 
å samle krefter. Dagen etter går ferden 
opp over  Nordre Fonna og Sørfonna i hele 
sin utstrekning, før du glad og sliten i lå-
rene kommer fram til Bergen Turlags nylig 
ombygde storstue Fonnabu. Med dagen i 
kroppen er det deilig å hvile i den nye hytta 

mens du nyter utsikten og sender en venn-
lig tanke til de som har trosset vær og vind 
og reist dette flotte byggverket. 

Andre dag fortsetter du til Sauabrehytta. 
Er været fint, kan denne traseen by på en 
fantastisk utsikt mot Sørfjorden, Hardan-
gervidda og brefallene. Underveis er det 
mulig å bestige Reinanuten. 

Siste dagen er litt lettere, men like fullt 
krevende. Turen avsluttes med buss hjem 
fra Skarsmoen sør for Odda. 
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RUTE: Jondal–Fonnabu– 
Sauabrehytta–Skarsmoen
TURDAGER: 3–4 dager
ADKOMST: Buss til Jondal.  
RETUR: Buss fra Skarsmoen 
i Ullensvang til Bergen/Oslo. 
Sjekk rutetider på entur.no.
BLI MED PÅ FELLESTUR: Det 
arrangeres flere fellesturer 
på ski over Folgefonna i april 
og mai. Se dnt.no/aktivite-

ter for mer informasjon og 
påmelding.
RESERVER SENG: Se ut.no og 
søk opp de enkelte hyttene 
for å reservere senger. 
VERDT Å MERKE SEG: Dette er 
en barsk bretur som krever 
kunnskap og evne til vurde-
ring av skred, bre og brefall. 
Alle må gå med breutstyr. 
Sjekk varsom.no før turen.

Selvbetjent DNT-hytte

Bergen

Folgefonna

©
 K

ar
tv

er
ke

t /
 D

es
ig

ne
rk

on
to

re
t

Sauabrehytta

Fonnabu

Sunndal

Breidablikk

E134

Skarsmoen

Jondal 13

Odda

49

Holmaskjer

Hardanger-
fjorden

KVELDSSTEMNING: 
Turen opp mot Fon-

nabu er lang og bratt, 
desto viktigere er 

det med god hvile og 
masse drikke. 
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Okstindan
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Korgen
Kjennsvasshytta

Tverråga
Gressvasshytta

Mo i Rana
Rabothytta

Okstindan SVER
IG

E

Umbukta fjellstue

E6
E12

806

Bjerka

Leirskardalen

Oksskolten

Grasfjellkoia

INDREFILETEN I HELGELAND

Inn i Okstindan
Okstindan er indrefileten i Hemnes kommune i In-
dre Helgeland i i Nordland. I massivet ligger blant 
annet Oksskolten (1916 moh.), det høyeste fjellet i 
Nord-Norge og den arkitektoniske perlen Rabot-
hytta, kåret til Norges råeste turisthytte. Den er et 
turmål i seg selv, men naturen rundt er uforglem-
melig mektig. 

Start vårskituren fra Umbukta ved E12, gå via 
Grasfjellkoia til Gressvasshytta. Herfra legger dere 
turen opp på Austre Okstindbreen, mellom Oks-
kalvan og Oksskolten, og ned mot Rabothytta. 

Denne turen krever brekunnskap, godt vær og 
alle må ha breutstyr. Husk å sjekk varsom.no og 
gjør egne vurderinger. 

Når dere først er kommet til Rabothytta, anbe-
fales en eller to dager ekstra for å nyte stedet, ut-
sikten og gå dagstur opp på Oksfjelltuva eller noen 
av de andre toppene i massivet.  

VARSOM: Mellom Gressvasshytta og Rabothytta går turen over 
Okstindbreen. Det er majestetisk, men far fram med aktsomhet. 

RUTE: Umbukta fjellstue–Gressvass-
hytta–Rabothytta–Leirskardalen
TURDAGER: 3–4 dager
ADKOMST: Buss, taxi eller privatbil fra 
Mo i Rana til Umbukta fjellstue ved E12 
RETUR: Taxi fra Leirskarddalen til 
Bjerka. Må bestilles hos Perlen Taxi/
Korgen Taxi tlf. 95959153/95959182
BLI MED PÅ FELLESTUR: Polarsirkelen 
turlag arrangerer Dametur Okstindan 
rundt 14.–17. Mai. Påmelding via polar-
sirkelen.dnt.no
VERDT Å MERKE SEG: Rabothytta er 
populær. Bestill plass via ut.no

Ubetjent DNT-hytte
Privat betjent hytte med DNT-rabatt
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SURFING OG 
LANDSBYLIV I MAROKKO

Drømmer du om å surfe, men har aldri kommet så langt? Kanskje tenker du at 
surfi ng helst er for de under 30 – og at det får bli med drømmen? Langt ifra! 

Bli med oss til Marokko, så kan du lære å surfe sammen med andre spreke voksne.

Avreise 21. november 2020 / 8 dager / Pris fra kr 11 090,-

Fottur i Kirgisistan
13. juni og 9. august / 13 dager

Mongolia – fottur på slettelandet
17. august / 11 dager

Georgia – det ukjente eventyrlandet
24. september / 12 dager

Jordan Trail til Petra
26. oktober / 10 dager

Ørkenvandring i Marokko
31. oktober / 8 dager

Fottur i Patagonia
20. november / 15 dager

EKSOTISKE FOTTURER

Kajakkferie i Kroatia
6. juni og 29. aug / 8 dager

Christian Radich – fra Sardinia til Malaga
3. oktober / 9 dager

Kajakkferie i Albania
22. aug / 8 dager

AKTIVE FERIER TIL VANNS

Stisykling fra Alpene til Middelhavet
29. aug / 8 dager

Stisykling i Skottland
10. sept / 4 dager

Sykling og landsbysjarm på Costa Brava
11. okt / 7 dager

STISYKLING

Fottur, � ell og hav på Kreta 
9. mai og 6. oktober / 8 dager

Irland med � ellstøvler
7. juni / 7 dager

Fjelltur på Korsika
23. juni / 8 dager

Vandretur på Shetland og Orknøyene
10. juli / 7 dager

Fottur og opplevelser på Grønland 
26. august / 7 dager

Fottur på Isle of Skye og Ytre Hebridene
26. august / 8 dager

VANDRING I EUROPA - VÅR/SOMMER

Fjelltur i Sierra Nevada
12. september / 8 dager

El Camino de Santiago – pilegrimsvandring
24. september / 8 dager

Fjelltur i det ukjente Hellas
28. september / 8 dager

Fjelltur i Pyreneene
4. oktober / 7 dager

Fottur på frodige Madeira
20. og 27. oktober / 8 dager

Nord-Kypros - Middelhavets skjulte perle
24. oktober / 8 dager

VANDRING I EUROPA - HØST
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ESCAPE.NO/AKTIV ESCAPE TRAVEL AS
  / tlf. 24 14 94 00   / post@escape.noMEDLEM AV DET NORSKE REISEGARANTIFONDET

din reise starter her

S O T SOK
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Ålesund

Blåbretinden

©
 K

ar
tv

er
ke

t /
 D

es
ig

ne
rk

on
to

re
t

Hjelledals-
tindane

60

Blåbretinden
Tårnet

Ytre-Trandal

Fet

Hjørund-
fjorden

Fitja-
vatnet

Store- 
Standal

BLÅBRETINDEN (1476 MOH):

Blått, grønt og hvitt
Det er mange flotte toppturer på Sunnmøre, og 
vanskelig å trekke fram en. Legg derfor inn flere 
dager i området, og få med deg noen av de største 
turklassikerne – og denne alpine toppen på østsiden 
av Hjørundfjorden. 

Blåbretinden er en lang og krevende tur som 
starter i den veiløse bygda Trandal (8 innbyggere). 
Det går grusvei opp til Trandalssetra, og sent på vå-
ren er det her du vanligvis finner den første snøen. 
Videre fortsetter ruta bratt opp til Skardrabbvat-
net (gå på venstresiden av vannet) og til det skaret 
mellom Storvasstinden og Blåbretinden. Fortsett 
toppflanken mot 1476 meter høye Blåbretinden, 
og sett fra deg skiene det stykke under toppen. Det 
siste stykket mot toppen krever klyving, og det er 
ofte nødvendig med stegjern og isøks. 

Uansett om du klyver helt til topps eller gir deg 
litt før, venter en fin nedkjøring til Trandal – der det 
både er servering og mulighet til å ta seg en luftetur 
i Norges mest fotograferte huske. 

KONTRASTER: På vei opp fra våren ved Hjørund-
fjorden og mot snøen på Blåbretinden. 

RUTE: Trandal–Blåbretinden  
(1476 moh.)–Trandal. 
LENGDE: 12 km t/r Trandal
ANTALL TURDAGER: 1 lang dag (nesten 
1500 høydemeter, beregn 6-8 timer)
ADKOMST/RETUR: Med ferge fra Standal 
eller Sæbø. Det er mulig å ta med bil 
på fergen til Trandal og kjøre det første 
stykke oppover, eller gå fra kaia. Turen 
til Blåbretinden kan også gås fra Fet ved 
Sykkylvsdalen.
UTSTYR: Toppturutstyr (inkludert skreds-
øker, spade og søkestang) + isøks og 
stegjern. 
VERDT Å MERKE SEG: Turen er krevende 
og krever gode snø- og skredforhold. 
Bruk varsom.no i turplanleggingen. Sjekk 
åpningstider for Christian Gaard (overnat-
ting og servering) i Trandal på christian-
gaard.no 
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Selvbetjent DNT-hytte

Trondheim
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Sylan

Selbu

705

Prestøyhytta
BjørneggenSchulzhytta

Græslihytta

Storerikvollen

Væktarstua SVERIG
E

Meråker

E18

Storlien

Nedalshytta

Ramsjøhytta

Rasletinden
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Rasletinden

Fagernes Bygdin

Flye1389
Åpner sommeren 

2020

51

DU MILDE MIDT-NORGE 

På fjellski gjennom Sylan

RASLETINDEN PÅ VALDRESFLYE  

Vårens
åpenbaring 

Storslått, majestetisk, tilgjengelig og til-
rettelagt – dette er fire ord som beskriver 
en påske- og vårskitur gjennom Sylan, 
grensefjellene mellom Sverige og Norge 
i Trøndelag.

Den anbefalte turen starter ved 
Bjørneggen i Meråker og går via de tri-
velige hyttene Storerikvollen og Nedals-
hytta. I påsken er begge betjent, mens 
de har selvbetjente avdelinger utenom 
sesong. 

Rutene i Sylan er helårsstaket, noe 
som betyr at det er et godt område for 
å begynne med fjelltur dersom du aldri 
har gått fra hytte til hytte i vinterfjellet. 
Husk kart og kompass, vindsekk og det 
ekstrautstyret fjellet krever. Her skifter 
været raskt, og det er alltid klokt å være 
forberedt på vind, flatt lys og nedbør, og 
å følge med på yr.no.

Rasletinden (2105 moh.) er en av Norges 
lettest tilgjengelige 2000-meterstopper, 
når veien over Valdresflye brøytes om vå-
ren. Til Rasletinden kommer du fint med 
smale fjellski. Fra toppen ser du langt 
innover Jotunheimen på en klar dag. 
Det er ikke uvanlig at føret holder seg 
til starten av juni, så her kan du få som-
merlige forhold. Samler du på 2000-me-
terstopper, finnes det flere lett tilgjenge-
lige i samme området, som Mugna (2159 
moh.) og Austre Kalvehøgde (2178 moh.). 
Ruta til Rasletind krysser Flye, går opp til 
Steindalen og over ryggen til fortoppen 
øst for Rasletinden (2010 moh.) og derfra 
videre til toppen. Returen går samme vei 
tilbake.   

FRISTENDE: Sylmassivet i Midt-Norge egner seg godt til vårskitur, som her på vei 
fra Nedalshytta til Stugudal. 

PUSTE:  Hvile i bakkene mot Rasletind.

RUTE: Bjørneggen–Storerikvollen–Ned-
alshytta–Væktarstua i Stugudal
TURDAGER: 3 dager
ADKOMST: Tog til Meråker, taxi videre 
til Bjørneggen bestilles via Meråker 
Taxisentral tlf. 74 81 01 36.
RETUR: Buss fra Væktarstua til Trond-
heim. Se atb.no. 
VERDT Å MERKE SEG: Hyttene er betjent 
fra 3.-13. april, resten av vinterseson-
gen har de selvbetjeningskvarter. 

RUTE: Nye Flye 1389 (åpner sommeren 
2020)–Rasletinden–Nye Flye 1389
LENGDE: 18 km t/r
TURDAGER: 1 (3-4 timer opp,  
725 høydemeter)
ADKOMST: Parker ved Nye Flye 1389. 
Bygdin hotell er også et fint utgangs-
punkt, og er åpent til begynnelsen av 
mai. 
VERDT Å MERKE SEG: Veien over Valdres-
flya åpner normalt sett i april/mai, se 
vegvesen.no for status.
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Selvbetjent DNT-hytte

Hallingskeid

©
 K

ar
tv

er
ke

t /
 D

es
ig

ne
rk

on
to

re
t

Voss

Høgheller-
høgdene

Grøndalsvatnet

Kaldavasshytta

Hallingskeid
NedreØvre

Finsehytta
Finse1222

Myrdal

HALLINGSKEID I VÅRSOL

Familiens lekegrind
Tar dere Bergensbanen fra 
Oslo eller Bergen, er det bare 
200 meter til DNT-hytta Hal-
lingskeid ved Hallingskeid 
stasjon. Dette er et perfekt 
utgangspunkt for vårskiturer 
med barn. Hit kan dere ta med 
ferskvarer og tilføre måltidene 
det dere savner fra hyttas selv-
betjente lager.  

Rundt og ovenfor hytta er 
det gode muligheter for snøhu-
legraving og igloobygging, fine 
bakker for ulike nivåer av skileik 
og turterreng av varierende van-
skelighetsgrad. Om man vil prø-
ve seg på en litt lengre dagstur 
bort fra Hallingskeid, er stølene 
Tuftene ved Nedre Grøndalsvatn 
korte, greie turmål. Selve Grøn-
dalen er nydelig og anbefales på 
det varmeste. 

Litt større barn kan prøve 
seg på topptur til Flathaugen 
eller Buadalsbrotet.  

Hallingskeid Turisthytte 
er de restaurerte bygningene 
Steinboligen (hovedhytta) og Lo-
kalet (annekset) fra Bergensba-
nens anleggstid på begynnelsen  
av 1900-tallet. Steinboligen var 
ingeniørbolig, og sikringshytten 
var forsamlingslokalet på Hal-
lingskeid. Her er det innlagt 
strøm og vann. 

Om dere er flere familier 
sammen som vil utforske om-
rådet, er det mulig å reservere 
Lokalet med 23 senger. Kontakt 
Bergen og Hordaland Turlag på 
bht@dnt.no eller tlf. 55 33 58 10 
for å resevere. 

ELDORADO: Området rundt Hallingskeid egner seg godt til skileik, 
og er lett tilgjengelig med tog både fra øst og vest. 

RUTE: Hallingskeid
LENGDE: 2–3 dager 
ADKOMST/RETUR: Ber-
gensbanen til Hallingskeid 
stasjon. Se vy.no for hvilke 
avganger fra Bergen og 
Oslo som stopper på Hal-
lingskeid. 
VERDT Å MERKE SEG: 
16 av de totalt 30 sen-
gene i Steinboligen på 
Hallingskeid er åpnet for 
reservasjon, de andre rom-
mene og sovehemser er 
åpen for alle. Se ut.no for 
reservering av senger.
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Ubetjent DNT-hytte

Jostedalsbreen på langs

©
 K

ar
tv

er
ke

t /
 D

es
ig

ne
rk

on
to

re
t

FåbergstølenFåberg-
stølsbreen

Vetledalseter
Erdals-
breen

Bødalssætra

Høgste Breakulen

Flatbrehytta

Bings gryte

Slæom

Skridulaupbu
Skålatårnet

Ålesund

Stryn

JOSTEN PÅ LANGS 

Klassikernes klassiker
Velger du Jostedalsbreen på langs, får du skitur, topptur, bretur, telttur og 
langtur i ett. De fleste velger å gå fra nord til sør. Start i Jostedalen, Erdalen 
i Stryn (betegnes som den originale ruten) eller i Bødalen i Lodalen. 

Den første dagen spiser du mange høydemeter, før det flater ut oppe på 
breplatået. Det er vanlig å legge inn to teltovernattinger her oppe, hvor du 
kan nyte følelsen av å (nesten) være på Norges tak. Har du krefter til overs, 
tar du avstikkere til topper som Brenibba (2018 moh.), Kjenndalskruna 
(1830 moh.), Høgste Breakulen (1957 moh.) og Supphellenipa (1731 moh.). 
Turen ender i Fjærland, hvor de siste høydemetrene fra Flatbrehytta går 
ned til grønne blader og fornemmelsen av vår. Noen i turgruppa må ha god 
brekunnskap, og alle må ha breutstyr. 

RUTE: FRA JOSTEDALEN: 
Bjørnstegen–Fåbergstø-
len–Fåbergstølbreen
FRA STRYN: Erdalen–
Vetledalseter–Erdals-
breen–Småttene 
FRA LODALEN: Bøda-
len–Bødalssætra–Brat-
tebakken.
Rutene møtes og går 
videre via Kjenndals-
kruna–Høgste Breaku-
len–Bings gryte–Flat-

brehytta–Fjærland
LENGDE: 60–70 km
TURDAGER: 3–4 dager
ADKOMST: Sjekk 
kringom.no eller entur.
no for busstider til ditt 
startsted. 
VERDT Å MERKE SEG: Selv 
om det er vår i lavlandet, 
kan det være full vinter 
på breen. Sjekk ut.no for 
fellesturer. 
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KLIMAPOSITIVE SKO FRA SVERIGE.
SE ALLE SOMMERSKOENE PÅ ICEBUG.NO

Sjekk inn. Pust ut. 
Kom og bu hjå oss. Panoramafjellturane «Dronningstien» og « Trolltunga» 
er opplevingar du seint vil gløyma.

Bestill ditt opphald: Telefon 53 67 00 00  ·  www.hotel-ullensvang.no

Foto: Inger-M
arie Torstvedt, D

N
Ts fotokonkurranse

Send oss et  bilde av dine turopplevelser!
Mer info på: www.dnt.no/fotokonkurranse

Vinn 10 000 kr og 100 Flaxlodd!

F OTO KO N KU R R A N S E
DNTs store 



40 

Tegn til død

P
olitihelikopteret sto foran hytta da vi 
ankom Måråsen. 

«Det forklarer lyden», sa jeg. 
«Kjenner du ikke igjen lyden av et 

helikopter når du hører et?» spurte 
overbetjent Khan fra Kripos. 

Vi sto i korridoren innenfor resep-
sjonen, i den eldste delen av hytta. 

«Vanligvis. Men her oppe blir den forvrengt. 
Fjellsidene kaster ekkoet mellom seg.»

Jeg nøs. 
«Prosit», sa Khan. «Allergisk?» Hun nikket mot 

den utstoppede tiuren som var montert på veggen. 
«For mye frisk luft», sa jeg. «Bygutt, vet du.» 
«Særlig», sa Khan, som var vokst opp på Tøyen. 
«Dere har ikke rørt ham?» sa Qvist fra døråp-

ningen. Inne i det lille rommet var to hvitkledde 
personer i ferd med å samle tekniske prøver. Det 
meste av gulvet var dekket av grått papir fra en me-
terbred rull. Den døde lå på ryggen i underkøyen. 
Kniven sto fortsatt i brystet hans. Blodet glinset i 
den mørkeblå ulltrøyen.

«Selvfølgelig ikke», sa Khan. 
«Og de som fant ham?»
«Kari Bolstad sier at hun brettet tilbake dynen 

for å se. Ellers har verken hun eller mannen flyttet 
på noe. De er bestyrere. Bare dem igjen her nå. De 
oppdaget ikke den døde før de andre gjestene var 
dratt. Da ringte de lensmannen med det samme.»

Min venn privatdektiven Oberon Qvist og jeg var 
gått fra Mørksjø rett etter frokost og regnet med å 
være de første som ankom Måråsen, med håp om 

en ettermiddag i solveggen med hver vår bok. Uken 
før hadde Qvist løst det avisene kalte Salatdrapet. Vi 
hadde fått vår skjerv av etterforskning for en stund, 
og så langt hatt en velsignet drapsfri påske. Ingen av 
oss hadde sett for seg at vi skulle stake inn i en ny 
drapssak på en DNT-hytte i Skarpheimen. 

Khan ga oss kortversjonen. På grunn av uvær had-
de avbestillingene rast inn dagen i forveien. Derfor 
hadde Måråsen bare hatt fem gjester den natten, 
en sjeldenhet i påsken. Alle fem hadde rom i den 
samme korridoren innenfor resepsjonen, i det Ole 
Bolstad kalte Gamlehytta. Fire av dem hadde spent 
på seg skiene og gått videre til neste hytte før den 
døde ble funnet. 

Femtemann, skrevet inn i gjesteboken som Tom 
Bøcklin, hadde ikke vist seg til frokost. Først trodde 
bestyrerne at han sov lenge. Så tenkte de at han var 
gått videre uten å si farvel, men romnøkkelen var 
ikke levert tilbake, og et fremmed skipar sto fortsatt 
utenfor. Deretter banket fru Bolstad på hos Bøcklin, 
uten å få svar. Hun prøvde døren, som til hennes 
overraskelse viste seg å være ulåst. Da hun slo på 
taklyset, så hun mannen ligge der, urørlig, med åpne 
øyne og munn. Hun hadde løftet på dyna og fått 
bekreftet sine verste anelser. 

«Noen som våger å antyde når han døde?» spurte 
Qvist.

«Før fire», sa den ene teknikeren.
«Før tre», sa den andre. «Men i hvert fall før 

fire.»
Qvist snudde seg mot Khan. 
«Vet dere noe om ham?»  

KNUT NÆRUM er komiker, forfatter, 
tegneserietegner og TV-underholder. 
Han har skrevet flere krimparodier. I 
mange år var han fast paneldeltager i 
NRKs «Nytt på nytt». 

AV KNUT NÆRUM

En krimnovelle fra påskefjellet, skrevet av Knut Nærum for Fjell og Vidde. 
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«Vi har googlet», sa hun. «Bare en med det nav-
net. 56 år, lektor i engelsk på videregående, bosatt 
i Sande, enslig, barnløs.»

«Hva er det?» spurte Qvist.
Krimteknikerne fulgte pekefingerens retning 

med blikket. 
«Fingeren hans», presiserte Qvist, utålmodig. 

«Høyre pekefinger.»
«Det er blod på den», sa den ene teknikeren, 

nesten som et gjesp. 
«Herfra ser det ut som om det er gnidd ut.»
«Så er det vel det.»
«Men hvor? Jeg ser ingen merker i nærheten av 

fingeren.»
«Får jeg lov?» sa Qvist. 
«Be my guest», sa Khan. 
Qvist trakk skoposer over ullsokkene – skiskoene 

hadde han i henhold til hyttereglementet satt igjen 
i inngangspartiet utenfor resepsjonen – og steg inn. 
Han knelte, plukket opp en pocketbok fra gulvet, 
åpnet den, skar en grimase og holdt boken oppslått 
mot oss. På innsiden av omslaget fantes en dyprød 
dobbeltbue, streket opp med en finger. 

«Et dødsspor», sa jeg. 
«Må alt bety noe?» spurte Khan. 
«Én bue kunne vært tilfeldig. Men to? Dette betyr 

noe», erklærte Qvist.  
«Tom Bøcklin har brukt sine siste krefter på å 

fortelle oss hvem som drepte ham», sa jeg. 
«Så må vi finne ut hvem vi har å velge mellom», 

sa privatdektiven. 
Ti minutter senere satt vi i salongen foran re-

sepsjonsskranken, under flere utstoppede fjelldyr 
og innrammede gamle kart. Khan hadde bedt det 
middelaldrende bestyrerparet gjenta for Qvist hva 
de visste om nattens gjester. Ole Bolstad hadde laget 
kaffe til alle, unntatt Qvist, som også hadde takket 
nei til tilbudet om te fra pose. Jeg bladde i gjestebo-
ken som Kari Bolstad hadde lagt fram. På ny kilte 
det i bihulene. Jeg krøket meg og nøs i armhulen. 

«Prosit», sa Khan igjen. 
«Er det de utstoppede dyrene?» sa Ole. «Fulle 

av lopper og allergener. Se på den rypa. Selveste 
Lagopus Mutus. En truet art, men drept for å bli til 
pynt.» 

«Apropos drept», sa Qvist, som sjelden lar seg 
affisere av fintfølelse, «hørte dere noe i natt?»

«Jeg sov til fem», sa Ole Bolstad. Han snudde 
seg mot sin kone. «Da sto jeg opp for å gjøre klar 

frokosten. Og da satt du allerede her.» 
«Sliter med søvnen», fortsatte hun. «Særlig når 

det blåser så voldsomt. Det ulte i takskjegget. Så jeg 
sto opp litt over ett, forsiktig, for ikke å vekke ham. 
Satte meg her i resepsjonen med iPaden. Jeg gikk 
og la meg da Ole sto opp, så det ble vel bare en time 
eller to søvn på meg i natt.»  

«Var noen av gjestene oppe mens du satt her?» 
«Bøcklin kom inn i resepsjonen i totida. Han 

lurte på om jeg hadde en hodepinetablett. Han fikk 
to, så gikk han og la seg igjen.»

«Men da du satt her – du ville ha merket det om 
noen utenfra gikk inn i korridoren?»  spurte Khan.

«Ja. Jeg satt i den sofaen, midt imot utgangs-
døra.» 

«Så drapspersonen må være en av de andre gjes-
tene», sa Khan tenksomt. 

«Hørte du lyder fra korridoren?» sa jeg. 
«Dessverre. Vinden.» 
«Fortell om gjestene», befalte Qvist.
«Vi vet vel ikke så mye mer enn det som står 

her», sa Bolstad over gjesteboken. «Først kom bri-
ten. Alistair Mills. Fra Glasgow, UK. Blid type, han 
sa han går i den norske fjellheimen hver påske. Så 
var det paret. Liv Mortensen og Torsten Treschow. I 
tredveårene. Frisksportertypen, glorete skitøy – jeg 
er ikke noe glad i det.»

Fru Bolstad overtok. «Fjerdemann var liket. Han 
var selvfølgelig ikke død da. Og til slutt kom Velma 
Skage. Eldre, enslig kvinne med pulk. Du vet, den 
værbitte typen.»

«Var det, utenom paret, noen av dem som lot til 
å kjenne Bøcklin fra før?» spurte Khan. 

Ingen av oss  
hadde sett for seg 
at vi skulle stake 

oss inn i en ny 
drapssak  

på en DNT-hytte  
i Skarpheimen. 
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«Nei. Men alle kom fort i prat. Sånn er det jo på 
hyttene. Man møtes til middag, sitter ved samme 
bord, blir sittende oppe og ta seg noen øl. Sånn var 
det i går også.»

«Jeg vil si det var ekstra god stemning i går», 
sa herr Bolstad. «Folk var glade og lettet over å ha 
kommet seg i hus før drevet ble for tett.»

«Alle snakket med alle», supplerte fru Bolstad. 
«Til og med King, selv om han ikke snakket norsk 
og hadde en ganske tykk aksent. Førstemann gikk 
vel ikke og la seg før i ellevetida.»

«Takk skal dere ha», sa Qvist. «Da kan dere gå. 
Dere har sikkert ting å gjøre.»

«Det blir fullt i kveld», nikket fru Bolstad.
Da bestyrerparet var ute av syne, tok Khan frem 

telefonen sin og klikket opp nærbildet hun hadde 
tatt av blodsporet i boken. 

Hun stirret utfordrende på Qvist. «Så hva betyr 
det?» 

«M for Mortensen?» foreslo jeg. «Eller Mills?»
«Neppe», sa Qvist. «Bøcklin ville ikke utpekt 

sin morder på en måte som peker mot to mistenkte. 
Dessuten er skiturister etter min erfaring på fornavn. 
Snippen er løs.»

«Det minner om McDonalds-logoen», sa jeg. 
«Har noen av de mistenkte noe med McDonalds å 
gjøre? Eller hamburger generelt? Vi kan undersøke 
om noen av dem har tilknytning til hurtigmatbran-
sjen.»

Qvist stirret kniver mot meg.
«Eller vi kan la være», sa jeg. 
«Tegnet kan leses på flere måter», sa Khan og 

snudde telefonen. «Det kommer an på hvilken vei 
boken lå før den falt.»

«W?» sa jeg. «Fins det noen som skriver W på 
den måten? Altså, som ikke bruker rette streker og 
vinkler?»

«Walt Disney», sa Qvist. «Problemet er at ingen 
av gjestene har et navn som begynner med W.»

«Hva med Welma?» slengte jeg frampå. 
«Hun skriver det med V», påpekte Khan. 
«Ja, men det kunne ikke Bøcklin ha visst», kon-

tret jeg, «siden han kom til hytta før henne og der-
med neppe hadde sett navnet hennes i gjesteboken.» 

Qvist kremtet avvisende. «Hvis han ikke visste 
hvordan det staves, ville han neppe gjettet på W. 
Velma med V er den vanlige formen.» 

«Vent litt», sa overbetjenten og vred telefonen 
nitti grader mot venstre. 

 

    
«E for engelsk?» sa hun. 
«Alistair Mills er ikke engelsk», innvendte jeg, 

«det står i hytteboken. Han er fra Glasgow.»
«Det er ikke sikkert Bøcklin så det i gjestebo-

ken», sa hun. 
«Men han var engelsklektor», påminte Qvist oss. 

«Han ville kjent igjen en skotsk aksent.»
«Hvis King hadde skotsk aksent», sa jeg. 
«Fru Bolstad sa han snakket med tykk aksent.» 
Jeg klasket håndflaten i bordet. «Vent litt», sa jeg. 
De andre så forventningsfullt på meg. 
«Kanskje det ikke er en bokstav, men et annet 

slags tegn?»
Jeg snudde telefonen 180 grader. 

«Et tall», forkynte jeg. 
Khan rynket pannen. «3 for Treschow?» 
«Da hadde det vært enklere med en T», sa Qvist. 
«Så tegnet – eller bokstaven – passer ikke med 

noen av dem?» spurte jeg. 
«Det kommer an på hva du mener med dem.»
«De fire.»
«Hva med vertskapet?» spurte Qvist på en måte 

som kunne virke retorisk. 
«De ville vel ikke ha drept en mann», sa Khan, 

«tilkalt politiet og deretter latt være å tilstå. Det 
går ikke opp.»

«Hvis alternativet er å late som om de ikke 
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oppdager at det ligger en død mann på et av 
rommene deres, går det opp. Og her i denne 
fjelltrakten avtok vinden allerede klokken to i 
natt. Det ble meldt på Yr i går. Fjellvettregel 3, 
vet du: Vis respekt for været og værmeldingen.»

«Så hvordan får du tegnet til å stemme med 
noen av dem? Kari og Ole Bolstad? Bestyrere? 
Tegnet er ikke en K, ikke en O, ikke en B.»

«Det er ikke en bokstav. Eller et tall. Det er 
en tegning.» 

Han snudde telefonen så den lå foran oss slik 
den først hadde ligget. 

«Av hva?» spurte Khan. 
«Av en fugl. Den enkleste sorten fugl, en 

slik som alle barn lager når de tegner fugler på 
himmelen.»

«Og så?»
«Bare en ornitolog eller svært fugleinteres-

sert person ville kjent den latinske betegnelsen 
for fjellrype.» 

Ekteparet Bolstad ble fløyet ut sammen med 

avdøde. 
«Jeg ba deg la ham være!» hørte jeg henne 

rope til sin mann idet Khan geleidet dem mot 
helikopteret. 

«Etter det du fortalte meg at han gjorde mot 
deg den gangen?» kom det bistert fra herr Bol-
stad. «Da skulle du ikke fortalt meg at du kjente 
ham igjen!»

Qvist og jeg ble stående foran hytta mens 
helikopteret lettet og forsvant bak en fjellrygg. 
Vi spente på oss skiene for å gå videre til neste 
hytte. Måråsen var ikke noe blivende sted. 

«Men hva om ornitologen hadde oppdaget 
tegningen?» spurte jeg.

Qvist trakk på skuldrene. «Så er det slett ikke 
sikkert at han ville ha forstått hva den skulle 
forestille. Det er det vanlige problemet når du 
kan mye om et emne. Ting kan bli så enkle at 
du ikke forstår dem.»

Bo i våre egne fjell lodges med hele familien
Lokale Topas ansatte viser dere sitt Vietnam
Vi skreddersyr reisen og tar ansvar for eventyret deres

 www.vietnambytopas.no   |    VietnambyTopas.no

Aktive reiser utenfor  
allfarvei i Vietnam 



Hos oss finner du det vasseste utstyret fra kjente og kjære merkevarer.  
Siden begynnelsen av 1998 har vi utstyrt klatrere, fjellfolk, eventyrere, 

toppturentusiaster og alle andre som trives best ute.

Foto: Houdini

Friluftsutstyr av beste kvalitet siden 1998

Sportsnett CC Vest
Lilleakerveien 14

0283 Oslo

Sportsnett Oslo Sentrum
Olav Vs gt. 6

0161 Oslo

sportsnett.no
Gratis frakt ved 
kjøp over 1000,-



Markedets snilleste
GLI INN I FREMTIDEN
Er du heldig og fortsatt har skiføre der du er? Da 
kommer denne som en liten gladnyhet på tampen av 
sesongen. Holmenkol Natural Skiwax er den første 
svanemerkede skivoksen på det norske markedet. 
Der andre vokser (og da spesielt fluorvokser) sprer 
miljøgifter i naturen som vi fortsatt ikke kjenner alle 
skadevirkningene av, skal denne være helt nedbryt-
bar. Du kan altså gli med litt bedre samvittighet inn 
i fremtiden. Så sant vi har snø, da.

HOLMENKOL NATURAL SKIWAX
Kommer som ulike produkter
MER INFO: holmenkol.com

TEKST: MARIUS NERGÅRD PETTERSEN

NYTT&NYTTIG
Farvel, hermetikk: Mat på hermetikkbokser har vært fast følge 
på selvbetjeningshytter og i mange tursekker. Nå forsvinner den. 
De fleste matprodusenter vil de neste årene gå over til kartong 
som er lettere og enklere å frakte, resirkulerbar og like holdbar.

Topp turmat

UTESERVERING

Vedbrenner

BÆRBAR BÅLPLASS
Vedbrenneren Vire mikser det moderne kokeappa-
ratet med det gode gamle bålet. Den er liten nok til 
å kunne tas med på tur (den brettes sammen til en 
flat firkant), og stor nok til å skape kosen et lite bål 
kan gi. Småved mates inn fra siden og brenner med 
særdeles effektiv varme ut av toppen på brenneren. 
Litt tung, men den sparer deg fra å pakke med driv-
stoff. Som erstatning for små bål sparer den også 
landskapet for nye bålplasser. I Norge finner du den 
til salgs på wee.no.

VIRE VEDBRENNER
VEIL. PRIS KR: 1250,–
VEKT: 1300 g
MER INFO: virestove.com

Dette er sånt som gjør en matglad tu-
rentusiast varm om hjertet: en ny type 
posemat som smaker oppriktig godt! 
Posene fra britiske Firepot ligner kan-
skje av utseende på turmaten vi er vant 
til å se fra produsenter av frysetørrede 
retter, men dette er noe annet. Firepot 
tilbyr måltider som er tørket – og etter 
iblanding av vann både ligner, lukter og 

(viktigst) smaker disse måltidene som 
vanlig mat. Utvalget inneholder både 
kjøttfylte og veganske alternativer. Et-
ter uformell testing holder vi selv noen 
solide knapper på posene med chili 
con carne og spicy svinegryte. Firepot 
får dessuten plusspoeng for å tilby hver 
matrett i to størrelser, en vanlig og en 
ekstra stor for sultne turgjengere. 

FIREPOT TURMAT 
EKSEMPEL PÅ GRYTE: 
LANGTIDSKOKT KJØTTGRYTE  – vanlig stør-
relse / ekstra stor
VEIL. PRIS KR: 88,– /108,–
VEKT: 110 g / 165 g
NÆRINGSINNHOLD: 520 kcal / 780 kcal
MER INFO: firepotfood.no

Det du trives med - der du trives!
www.eagleproducts.noORIGINALEN ST400 ORIGINALEN GR17

Foto: @allverdig
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TEKST: MARIUS NERGÅRD PETTERSEN

NYTT&NYTTIG

Lystips: Når du velger turlykt, må du vurdere om du vil ha oppladbar eller en 
med utbyttbare batterier. Oppladbare lykter er ofte praktiske, men krever ladetid 
når de går tomme for strøm. Med en lykt med utbyttbare batterier kan du få lys 
igjen i løpet av noen sekunder.

Rett fra hofta

MAGELYKT
Har du savnet å ha lykt på magen? Det har 
tydeligvis grunnleggerne av norske Beltlamp. 
Resultatet er en lykt som henges i et belte. 
Vi har testet til tur og løping. Ved rolig gange 
i åpent terreng har magelykt sine fordeler. 
Først og fremst bedrer den utsynet i nedbør 
og tåke, der hodelykter gjerne hemmer noe 
av synsfeltet ved å lyse opp nedbøren foran 
øynene dine. Denne lykta har også kraftig og 
vidt lys med makskapasitet på 400 lumen, 
som på grunn av plasseringen og design ikke  
så lettblender andre turvenner. Nedsiden er 
at en magelykt fort blir et tilleggsprodukt 

så lenge hodelykter er mer fleksible. Lys 
fra magen fungerer for eksempel dårlig i 
trange omgivelser eller tett vegetasjon. Ved 
hurtig bevegelse er det også enklere med en 
lykt som følger hodet. Sånn sett virker dette 
som en fin turkompis i mørket for noen, men 
kanskje ikke for de fleste.

HIKEBEAM FRA BELTLAMP
VEIL. PRIS KR: 1995,- 
VEKT: 470 g med belte og ekstern powerbank
MER INFO: beltlamp.com

Inspirasjon

GRATIS TURLITTERATUR
Når våren kommer begynner mange å 
planlegge sommersesongens turer. Til 
det trenger mange av oss litt inspira-
sjon. Tenk da om det fantes en bokhylle 
som du når som helst kunne gå til og 
hente ut hundrevis av bøker om norsk 
natur og friluftsliv. Et sted hvor du kunne 
lese nesten ubegrensede mengder av 
turskildringer og turtips. Ville ikke det 
ha vært en potensielt knallsterk inspi-
rasjonskilde?

Vel, den bokhylla finnes. På nett, 
nærmere bestemt på nb.no. Her har 
Nasjonalbiblioteket digitalisert og lagt 
ut nesten alle norske bøker utgitt til 
og med år 2000. Det skal sies at bøker 
om friluftsliv kun utgjør en bitteliten bit 
av dette havet av litteratur. Men med 
velvalgte søkeord er det mulig å finne 
frem til alt fra berømte klassikere fra 
eventyrere og oppdagere – til obskure 
bøker om lokale turmål og glemte fis-
kemetoder.

Bøkene kan leses på nett av alle med 
norsk IP-adresse. Bøker som ikke len-
ger er opphavsrettslig beskyttet, kan i 
tillegg lastes ned og eventuelt skrives ut.

TIPS&TRIKS

Varmen under

PRISGUNSTIG ULLTØY

Ullundertøy kan være dyrt, men det finnes 
også prisgunstige alternativer på markedet. 
Blant dem er kolleksjonen til kleskjeden Cu-
bus. Den holder riktignok ikke samme kva-
litet som toppmerkene, men fungerer helt 
fint til mye turbruk. I tillegg er plaggene fine 
og behagelige nok til hverdagen. 100% me-
rinoull og miljøsertifisert for Svanemerket.

MERINOULL LANGERMET TOPP
VEIL. PRIS KR: 350,–
MER INFO: cubus.com

Mønetelt

HJEM FOR TO

Med modellen Anaris lanserer Hille-
berg et telt uten egne stenger. Her er 
det meningen at du skal reise teltet med 
vandringsstaver eller ved å binde det fast 
i trær på utsiden. Oppsettet kan virke 
upraktisk for noen, men resultatet er et 
fleksibelt telt som på tross av lav vekt til-
byr mye plass til to personer i vamt vær. 

HILLEBERG ANARIS
VEIL. PRIS KR: 8500,–
VEKT: 1400 g
MER INFO: hilleberg.com



WWW.RAB.EQUIPMENT

RAB KAON JACKET
INTELLIGENT ISOLASJON

Kaon er designet for alpinister som ønsker å gjøre 
mer, med mindre motstand. Den kombinerer intelligent 
soneinndeling og pustende innsatser for å gi deg varme 
og beskyttelse – uten vektstraff.

DUN KOMPRIMERBAR SYNTETISK



50 

Påske  
I HØYDEN

BT: Må skrivast

RUNDTUR: Tredagersturen i Roms-
dalsfjellene går innom Svartvassbu og 
Vasstindbu. Her er nedkjøringen fra 
Styggeværshaugen (1371 moh.).
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Påske  
I HØYDEN

Høgruta i Romsdalen er en mektig opplevelse. To små ubetjente DNT-hytter 
gjør det skikkelig fint å gå fra hytte til hytte med toppturutstyr. 

TEKST OG FOTO: KRISTIN FOLSLAND OLSEN

W ow! For en utsikt! Kristin Andreas-
sen (30) tar det siste klyvet opp på 
toppen av Nyheitinden (1598 moh.) 
og får utsynet av Isfjorden og Roms-

dalens mektige fjellheim rett i fleisen. 
Så langt har påskeplanen om en hytte til hyttetur 

høyt til fjells med mål om flotte fjelltopper og nydelige 
nedkjøringer på randonneeski, innfridd.

– Dette har jeg drømt om å oppleve, sier hun.

ALPETRADISJON
Høgruter på randonneeski og med toppturutstyr blir 

stadig mer populært. Turen fra Chamonix i Frankrike til 
Zermatt i Sveits blir ansett som originalen og den ekte 
Haute Route.  Den ble gått på ski for første gang i 1911. 
På denne turen beveger man seg i høyalpint terreng, og 
bor i hytter underveis. Det gjør det mulig å gå med en 
stor dagstursekk, slik at man kan nå flotte topper og få 
fine nedkjøringer.

I Norge har vi etter hvert fått flere varianter av ruter 
høyt til fjells. Høgruta i Jotunheimen ble første gang gått 
i 2013, og er kanskje mest kjent. Turen går fra Gjendes-
heim til Krossbu, bl.a. over Glittertinden og Galdhøpig-
gen om forholdene tillater det. Nord-Norge har «Lyngen 
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på langs», og på Sunnmøre er «Hjørundfjorden rundt» 
etablert som en tur. 

I fjellområdet mellom Isfjorden og Eikedalsvatnet,  
i Romsdalen, er hyttene Svartvassbu og Vasstindbu 
utgangspunktet for denne høgruta. Det er vanlig å 
starte i Grøvdalen og avslutte i Isfjorden. Den vanligste 
varianten tar tre dager, og underveis finnes et vell av 
muligheter for både topper og nedkjøringer, avhengig av 
tid tilgjengelig, fysisk form, vær, skred- og snøforhold.

USPORET PÅSKESLØSJ
– Tenk, der sto vi i dag morges! 

Kristin sitter i solveggen på den ubetjente DNT-hytta 
Svartvassbu og kikker opp på Nyheitinden. Med 800 
høydemeter i beina er det godt med en ordentlig hvil 
før 1000 nye høydemeter skal forseres på vei mot nattas 
neste hytte, Vasstindbu.

På vei opp Styggeværsryggen begynner melkesyren 
å melde sin ankomst i lårene, men det viser seg å bare 
være forsmaken på hva som venter enda lenger frem, 
nemlig de siste seige 400 høydemetrene opp til hytta. 

Men, den tid, den sorg. Nå rives fellene av og det er 
fullt fokus på den smørmyke vestvendte flanken på 
Styggeværshaugen.

– Aaaaa, det er perfekt påskesløsj!
Kristin står smilende i bunnen av bakken og tøyer  

ut lårene. 

NORGES FLOTTESTE HYTTEPLASSERING
– Solnedgangen man får her på Vasstindbu, er helt 
magisk, sier Stefan Jonsson (45), som sammen med 
kjæresten og kompisen også går Høgruta i Romsdalen. 
De sitter utenfor hytta og nyter de siste solstrålene som 
pensler omgivelsene med et strøk av gull.

Ubetjente Vasstindbu har ti sengeplasser og er DNT 
Romsdals høyest beliggende hytte. Den troner på en 
fjellrygg mellom Horndalen og Kjøvdalen (1190 moh.) 
med formidabel utsikt i alle himmelretninger.

– Jeg har ikke sett lignende fra en annen hytte i 
Norge, sier Stefan.

– Det jeg liker så godt med denne turen, er at man 
har så mange valgmuligheter. Hyttene er base, og så 

PÅSKAS FINESTE: Kristin Andreassen av-
slutter tredagersturen i Romsdalsfjellene 
med svinger i solvarm sløsj ned sør-øst- 
flanken på Kjøvskartinden (1552 moh.).

GOD START: Nyheitinden (1598 moh.) er den 
første toppen som bestiges på tredagers-
turen i Romsdalsfjellene. Toppen byr på 
spektakulær utsikt og fin nedkjøring.  
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HYTTEKOS: Stefan Jonsson (nr. 2 fra ven-
stre) har vært på DNT-hytta Vasstindbu 
(1190 moh.) flere ganger. Han mener hytta 
har utsikt til Norges flotteste solnedgang.  

PÅSKESTEMNING: Fra Kjøvskartinden 
ser Kristin Andreassen utover Isfjorden 
og «baksiden» av det populære turmålet 
Kyrkjetaket (1439 moh.).

bestemmer vi fra dag til dag hva vi skal gjøre. 
Stefan forteller at han setter stor pris på hyttene, 

og skryter av jobben DNT gjør lokalt for å holde dem 
i så god stand. Det er Stefans fjerde påske på rad her, 
og han har aldri gått samme rute. 

– Vi forbereder oss på flere alternativer. Vi har alltid 
en backup-plan med det tryggeste alternativet. Ligger 
forholdene til rette, kan vi gjøre mer avanserte valg.

Stefan påpeker at det å pakke lett er nøkkelen til en 
god opplevelse på en tur som denne.

– Sikkerheten er viktigst. Vi har med vanlig topptu-
rutstyr, samt isøks, stegjern og skarejern. Så prøver jeg 
å kutte ned på klær og andre unødvendigheter.

MORGENSTUND
– Det er så fint å være på tur allerede fra det øyeblikket 
man står opp.

Kristin har funnet fram kart og kaffekopp og nyter 
en stille stund i morgensolen. Det er ikke noe stress 
med å komme seg av gårde. Ønsket er at sola skal få 
varmet opp skaren slik at nedkjøringen tilbake til Horn-

dalen viser seg verdig gårsdagens blodslit. Det gjør den!
– Dette er en annerledes måte å være på topptur 

på, sier Kristin.
Sekkene er tyngre og transportetappene lengre enn 

på en vanlig dagstur.
– Det er masse fine skilinjer man bare må gå forbi.
Kjøvskartinden, en av klassikerne i Romsdalen, skal 

heldigvis ikke passeres. Den skal bestiges! Det er tredje 
dag på rad med strålende sol og trygge skredforhold.

– Dette er overveldende, sier Kristin når hun står 
på toppen av det 1552 meter høye fjellet og forsøker å 
ta inn alle sanseinntrykk. Noen ganger er det som om 
naturen er for vakker. Det er vanskelig å absorbere alt.

Fra toppen er det jubelstemning hele veien ned til 
våren og hvitveisen, og til den store, deilige bekken 
man kan stappe kokte hoder og føtter ned i. 

Langs bredden av bekken ligger et knippe slitne, 
glade turfolk strødd. 

Sjekk ruta og se utstyrstips – bla om
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Grøvdal

Styggeværshaugen

Nyheitinden

Kjøvskar-
tinden

Isfjorden

660

Molde

Kirketaket

Denne turen har et vell av muligheter som kan tilpasses vær og føre, og tid man har til rådighet. 
Det finnes en rekke avstikkere underveis. Mange velger å ta med Kirketaket og ende turen  
i Isfjorden. Vi valgte en nokså kort variant med start og slutt i Grøvdalen. 

Grøvdalen–Svartvassbu: 5,5 km, oppstig-
ning 800 høydemeter. Overnatting Svart-
vassbu 908 moh.

Svartvassbu–Nyheitinden (1598 
moh.)–Svartvassbu–Styggeværs-
haugen (1371 moh.)–Vasstindbu: 18 
km, oppstigning: 1800 høydemeter, 
nedkjøring: 1600 høydemeter
Overnatting Vasstindbu (1172 moh.)

Vasstindbu–Kjøvkartinden 
(1552 moh.) Kjøvkartinden– 
Grøvdalen: 9 km, oppstigning: 
850 høydemeter nedkjøring:  
1900 høydemeter

SVARTVASSBU ligger mellom 
Eikesdalen og Isfjorden, 908 moh. 
Hovedhytta ligger ved østbredden 
av Svartevatnet, mens sikringbua 
står et par hundre meter lenger 
øst. Det er seks senger i hver 
av hyttene. Det er kun mulig å 
booke plass i sikringshytta. Hytta 
er ulåst.

HØGRUTA I ROMSDALEN

DAG 1

DAG 2

DAG 3

VASSTINDBU ligger 1172 moh., på 
en fjellrygg mellom Horndalen 
og Kjøvdalen. Formidabel utsikt i 
alle himmelretninger. Hovedhytta 
har seks sengeplasser, mens 
sikringshytta har fire. Det er kun 
mulig å booke plass i hovedhytta. 
Hytta står åpen.

START
SLUTT
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Fordi etappene på turen som er beskrevet i denne reportasjen er forholdsvis lange, er det en fordel med lett toppturutstyr. 
Du må ha erfaring med navigering og ferdsel i bratt terreng, og kunne vurdere skredfare. Du må også ha erfaring i å bruke 
sikkerhetsutstyret. Hyttene langs ruta er ubetjente, så du må ha med deg alt du skal spise på tredagers-turen. Se flere 
pakke- og utstyrstips på inspirasjon.ut.no eller bruk QR-koden til høyre for å komme inn på nettsiden.

UTSTYRSTIPS TIL TOPPTURPÅSKE

Stor dagstursekk (30-40 l)

Gaffatape og multikniv

Toalettsaker og 
førstehjelsutstyr

Drikkeflaske evt. liten termos

Lue, hansker/votter, ullhals

Solbriller 
og solkrem

Ull-bh

Kart, kompass 
og GPS

Skallbekledning

Mat og snacks

Lakenpose

Dunjakke

Vindsekk
Stegjern og isøks

Skarejern

Feller

Randonneeutstyr: 
ski, støvler, staver, 
hjelm, goggles

Skredutstyr:  
spade, søkestang, 
sender/mottaker

Ullundertøy,  
sokker, ullbokser 
+ ekstra skift



Spesialister innen IT-infrastruktur

Hva skal til for å tenke grønnere og mer bærekraftig i hverdagen? 
Vi tror på aktiv handling. Derfor har vi samlet alle våre bærekraftige 
tjenester under navnet Green as a Service. Vi vil at kundene våre 
tenker livsløp om bedriftens IT-løsninger. Som å optimalisere dagens 
programvare, leie IT-utstyr eller gi nytt liv til utdatert maskinvare.

Lær mer om våre grønne tjenester på
atea.no/baerekraftig-it

Green as a Service
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Instagram-profil og turjente Bodil Dorothea Gilje sverger til skikkelig kosemat 
når hun er ute, og tryller fram både pai og kanelboller med sjokolade. 

TEKST: ODA RUUD FRAMSTAD FOTO: LINE HÅRKLAU

NAVN: Bodil Dorothea Gilje (37)
BOSTED: I Kongsberg med samboer Ivar Lien (43),  
bonussønnen Knut (17) og eurasieren Ronja (2).
AKTUELL: Kåret til «Årets turjente» i 2017 av Helsport. Meddriver av sports-
butikken Revir i Oslo. Deler turinspirasjon på instagramkontoen @bodildall. 

Vi er halvveis, det er bare den toppen oven-
for den toppen der, puster Bodil Dorothea 
Gilje og peker opp skråningen. Rasteplas-
sen ligger en halvtimes gange opp fra der 

hun bor med samboer, bonussønn og hunden Ronja 
i Kongsberg. Vel framme slenger hun av seg sekken, 
som ofte er litt for tung, og ruller ut reinsdyrskinnet. 
Ronja krøller seg sammen ved siden av henne mens 
hun pakker ut av sekken. 

– For meg handler tur om å ha det komfortabelt 
og nyte naturen. Det er luksus å kunne lage god mat.
Hjemmelaget mat var en stor del av den gode stem-
ningen i oppveksten min, så det ble naturlig å ta med 
gleden ved å lage god mat ut i naturen. Jeg lager ofte 
rundstykker eller pannekaker til turfrokost. Da pakker 
jeg med meg de tørre ingrediensene i en pose, har med 
kokosmelk eller vann, og blander det sammen ute, sier 
hun i det hun tenner på primusen og setter over den 
store stekepanna. 

FERDIG PAKKA
Sola skinner gjennom et tynt skylag, og nordavinden 
tar tak i tretoppene når Bodil forteller om mørke netter 
alene i teltet, og hvor heldig hun er som har turglade 
venninner. 

–Jeg begynte å sove ute ved å kontakte noen gode 
venner som jeg visste holdt på med det, og inviterte 
med meg selv. Etter det har det bare blitt mer og mer.

Hun ruller ut den ene pakka med butikkjøpt deig.
–Jeg liker egentlig å holde på med baking, knaing 

og heving på tur, men noen ganger er det deilig å bare 
ha med en ferdig deig hjemmefra. 

Små baconterninger er ferdigstekt når hun legger 
paideigen ned og former den etter stekepanna. Den 
stekes på begge sider før hun heller over et par piska 
egg og litt ost. Til slutt drysser hun over litt grønnkål-
mix. Og vipps er første rett servert. 

FRA PIZZABUNN TIL KANELSNURR 
Paien er fortært. Ronja har fått baconrester på lyngen. 
Nå er det klart for dessert. Bodil tar frem en halv piz-
zadeig, ruller den ut og smører Bremykt utover. 

–Helt tilfeldig gikk jeg forbi pizzadeig i butikken, 
og bestemte meg for å teste. Det er litt høy terskel for 
mange å lage fancy mat ute. Men når noe er ferdiglaget 
blir det mye lettere, sier hun. 

– Å bruke en hel formiddag på matlaging gir meg 
enormt stor glede. Hvis jeg i tillegg kan inspirere andre 
til å bruke mer tid i naturen, eller få med barna ut, blir 
jeg ekstra motivert til å prøve ut nye matretter på tur.

En god blanding av sukker og kanel strøs over 
smøret, før deigen rulles sammen og kuttes opp i like 
store biter. Mellom slagene tar Bodil frem telefonen 
og knipser bilder. På Instagram deler hun turlivet sitt 
med over 26.000 følgere. 

– Det begynte som en vanlig privat konto. Jeg bruk-
te den som en dagbok, det gjør jeg egentlig fremdeles. 
Jeg vet ikke hvem alle følgerne er, men det er gøy, og 
det er mange som stiller meg spørsmål og ønsker tips 
til forskjellige ting. 

Hun stapper noen melkesjokoladebiter oppi et par 
av snurrene og lar dem steke under lokk til sukkeret 
er deilig karamellisert. 

–Da er det bare å forsyne seg, sier Bodil.

Hjemmelaget 
ferdigmat

MIN TURMAT
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PRIMUSPAI: Etter noen minutter i panna kan du nyte nystekt pri-
muspai ute i det fri. 

MATGLAD: Bodil Dorothea Gilje elsker å lage skikkelig mat på tur, 
og deler gjerne med sine 26.000 følgere på Instagram. 

RØDTOPPER: Hunden Ronja følger nøye med når det freser i steke-
panna. Kanskje faller en godbit i lyngen.  

ALTERNATIV BRUK: En butikkjøpt, ferdiglaget pizzadeig er et godt 
utgangspunkt for skikkelig gode kanelsnurrer. 
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UTEMIDDAG: Ingenting smaker som nystekt turpai servert i lyngen. 
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Enkel turpai  
med egg og bacon
DETTE TRENGER DU:
1 ferdig paibunn
100 g ternet bacon
100 g revet ost
3 egg
En håndfull grønnkålmix (grønnkål, gulrøtter, 
rødbet, kål)
Litt smør til steking

SLIK GJØR DU:
› Sprøstek baconbitene først og legg til side.
›  Stek paibunnen på én side, på svak varme. 
Helst under lokk.
› Snu paibunnen, legg på revet ost og hell 
over pisket egg. Dryss sprøstekt bacon over 
og legg en håndfull grønnkålmix på toppen. 
› Stek på lav varme under lokk til egget har 
stivnet (ca. 15 minutter). 

PS! Grønnkålmix kan byttes ut med spinat og 
tomat, eller andre grønnsaker du liker godt.

Raske kanelsnurrer
DETTE TRENGER DU:
1 ferdig pizzabunn
50 g Bremykt smør
4 ts kanel
4 ss sukker

SLIK GJØR DU:
› Rull ut pizzabunn på bakepapiret som følger 
med.
› Smør Bremykt utover hele deigen.
› Dryss på kanel og sukker.
› Rull deigen sammen igjen og del i 10–11 
biter.
› Stek på lav varme under lokk. Husk å snu 
kanelbollene et par ganger så det ikke svir 
seg.

PS! Kanelbollene kan pimpes opp med mel-
kesjokolade eller brunost.

TIPS:
› Har du ikke stekepanne med lokk kan du bruke aluminiumsfolie eller et lett grytelokk som passer panna. 
› Skal du tilberede maten på bål, er det viktig at det ikke blir for varmt. Ta deg tid til å lage et matbål – la bålet 
brenne en stund slik at du har varmt kull i stedet for store flammer som også gir mye sot. 
› Bruker du gassbrenner, er det lurt med vindskjerm.  Da kan du steke på lav varme uten at flammen blåses ut.
› Fordel ingrediensene i små zip-lock-poser eller beholdere før du drar hjemmefra.
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I SNITT EIER HVER NORDMANN 359 KLESPLAGG. 

30 AV PLAGGENE HAR ALDRI BLITT BRUKT.
YTTERLIGERE 40 BLIR NESTEN ALDRI BRUKT.

GJENNOM LIVET VIL HVER AV OSS HA EID 1 TONN KLÆR. 
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Selv om markedsføringen preges av bærekraft,  
er friluftslivet blant klesindustriens verste miljøsyndere.

Hvorfor kjøper vi stadig mer klær, når nesten alle  
er enige om at forbruket må ned?

TEKST OG FOTO: THOMAS KLEIVEN

DEN STORE 
KLESVASKEN
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Like ved Rådhusplassen i Oslo står 
en butikkdør på vidt gap.

Innenfor henger svære bilder 
av urørt snø. Og store mengder 

fabrikkny skallbekledning.
– Vi ønsker å utfordre hele bransjen. For 

vi er alle en del av problemet, sier Jan Tore 
Jensen.

Bergans-direktøren følges av publikums 
spente øyne der han står innerst i lokalet. 
Ved hans side står et tildekket glasskap som 
snart skal avdukes. 

I Norge selges det sportsutstyr for 20 
milliarder kroner årlig. Mens alle snakker 
om bærekraft og miljø produserer den glo-
bale tekstilindustrien 100 milliarder plagg 
i året. Det er dobbelt så mange plagg som 
for 20 år siden. Til tross for fulle klesskap og 
trange utstyrsboder fortsetter vi å handle.

I Bærum skyter vintersola gjennom et 
stort stuevindu. På innsiden sitter en dame 
som bedre enn noen kan se for seg den to-
tale klesmengden som til enhver tid finnes 
på kloden. Nå treffer vintersola henne hardt 
i ansiktet.

– Vanligvis er det jo godt skiføre her, 
men ikke i år, sier seniorforsker Ingun 
Klepp. Som en del av Forbrukerinstituttet 
SIFO ved Oslo MET har hun i årevis snak-
ket om klesproduksjon og bærekraft. Til det 
kjedsommelige har hun repetert at forbru-
ket må ned. Poengtert at resirkulering i seg 
selv ikke løser friluftslivets klimaparadoks. 
Hun har snakket om hvordan bransjens 
plastbruk bidrar til å fylle fordøyelsesor-
ganene til fugler og fisk. At de blir syke, 
vokser saktere og dør. Hun har skrevet om 
klesindustriens enorme behov for vann og 
areal. Om kjemiske farge- og produksjons-
prosesser. Om de etiske problemstillingene 
knyttet til dyrevelferd og arbeidsforhold. 

– På alle disse feltene er klær en ver-
sting, og klær til friluftsliv er verre enn alle 
andre klær, sier Klepp.

På et kontor ved Rockefeller i Oslo tar 
Anja Bakken Riise på seg sitt nyeste kles-
plagg. En oransje lue som kvelden i forveien 
ble med hjem fra en «byttefest». Riise er 
leder i miljø- og solidaritetsorganisasjonen 
Framtiden i våre hender, som jobber for et 
mer miljøvennlig forbruk. Ifølge organisa-

sjonen står produksjonen av klær og sko for 
åtte prosent av verdens totale klimautslipp. 
Utslippet fra tekstilindustrien er større enn 
det samlede utslippet fra all internasjonal 
fly- og shippingtrafikk.

– Dagens modell for bruk- og -kast går 
langt utover det planeten tåler, sier Riise 
som er spesielt bekymret for miljøgiftene 
i plagg knyttet til friluftslivet. 

Mange av stoffene som gjør plaggene 
egnet til møte med vann og vind, brytes 
ikke ned i naturen. De hoper seg opp og 
blir et problem for dyr, mennesker og miljø.

– Jeg synes det er hårreisende at selska-
per forfekter naturverdier samtidig som de 
fortsetter å bruke giftstoffer som ødelegger 
naturen, sier Riise.

VIL REDDE ÅRSTIDENE
Innerst i butikklokalet ved Oslo Rådhus gri-
per Bergans-direktøren i det sorte teppet. 
Nå skal avdukingen skje.

– Alt vi driver med, handler om å få ting 
til å vare lenger og alt starter med å få kon-
sumet ned, sier Jan Tore Jensen.

Salen følger spent med når teppet løftes.
Bak tynne glassvegger kan publikum se 

en liten, hvit ryggsekk.
Er dette en løsning?
En fargeløs sekk?
– Vi gjør det vi kan, sier Jensen.
– Vi er jo en del av problemet.
Klikker du deg inn på nettsidene til 

Bergans, eller ser en av deres annonser i 
et glanset magasin, er det ikke informa-
sjon om produkter som møter deg. Det er 
en oppfordring om å signere en kampanje 
som skal presse FN til å inkludere naturens 
fire årstider på UNESCOs verdensarvliste. 
Kunden oppfordres til å hjelpe Bergans og 
WWF Verdens naturfond med å redde års-
tidene. Under tittelen «Save the Seasons» 
manes det til et mer bærekraftig forhold til 
produkter, forbruk og friluftsliv. Bergans 
forklarer kampanjen med et ønske om å 
stille vanskelige spørsmål. Ved å være ty-
delig på at de selv er en del av problemet 
håper Bergans å oppnå nødvendig legiti-
mitet i klimadebatten.

– For oss er det viktig å vise at vi ikke øn-
sker å skyve problemstillingen over på poli-

TEKSTILER KONTRA  
TRANSPORT

Klesindustrien er ansvarlig 
for 10 % av klodens CO2-

utslipp. Det er mer enn hva 
alle internasjonale flyvninger 
og verdens shippingindustri 

slipper ut til sammen.

CO2-utslippet etter  
nordmenns kles- 
forbruk tilsvarer  

6,6 milliarder kjørte  
kilometer med  

en gjennomsnittlig  
fossilbil.

KLESFORBRUKERT ØKER
En gjennomsnittsperson kjø-
per 60 % mer klær i dag enn 

for 20 år siden.

MILLIARDER KASTES
Mindre enn 1 % av brukte 
klær resirkuleres og blir 

til nye plagg. Hvert år 
kastes brukbare klær til 

en verdi av ca. 500  
milliarder dollar. 
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tikere eller konsumenter, men heller løfte 
problemstillingen og søke debatt. Vi er alle 
i den samme båten. Hvis det skal komme 
en endring er det viktig at vi alle ønsker å 
få det til og jobber mot det sammen, skriver 
Jan Tore Jensen i en e-post til Fjell og Vidde.

– Er en slik kampanje og et slikt initiativ 
egentlig noe som skal føre til mersalg for 
Bergans?

– Skulle vi laget en kampanje for å tje-
ne penger i morgen, ville vi nok valgt en 
kampanje som i mye sterkere grad profi-
lerer produktene våre. Klimaendringene 
truer planetens tåleevne, men også oss som 
virksomhet. Vi er avhengige av naturen; vi 
trenger naturressurser for å lage produk-
tene våre, og lever samtidig av produkter 

som skal brukes ute i naturen. Derfor må 
vi bidra til å ta vare på den for både dagens 
og fremtidens turglade generasjoner, skriver 
Bergans-sjefen i en e-post. 

Jensen er overbevist om at bedrifter som 
ikke jobber strategisk med bærekraft, vil 
velges bort av forbrukere og investorer på 
sikt. 

– Skal disse få med seg at vi faktisk job-
ber med disse spørsmålene, må vi gjøre noe 
og fortelle om det. På denne måten kan en 
si at kampanjen har økonomiske motiver, 
skriver Jensen.

Ryggsekken han avduket i Oslo sentrum 
er et skritt på den veien Bergans ønsker å 
gå. Det viktigste med sekken er måten den 
er produsert og hva som skjer når kunden 

KREVER INNSATS: Anja 
Bakken Riise i miljøorgani-
sasjonen Fremtiden i våre 
hender mener klesprodu-
sentene har en stor jobb å 
gjøre fremover. 

AVDUKNING: Bergans-ansatte Johannes Flem og Bjørnhild Hoveid Steingrimsen løfter glasskuppelen av den nye Spinnova-
sekken som er laget av resirkulerte trefibre. Janne Poranen fra finske Spinnova og Senterparti-politiker Per-Olaf Lundteigen 
følger med.
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ikke lenger ønsker å bruke den. Teknologien 
bak sekken stammer fra det finske firmaet 
Spinnova, som bruker trær til å lage fibre 
som kan brukes i klesproduksjon. Å bruke 
trær som råvare i tekstiler er ikke nytt, men 
det er nytt at fiberen kan resirkuleres uten 
bruk av kjemikalier. I første omgang er det 
snakk om en enkel sekk, men på sikt håper 
Bergans å produsere avansert bekledning 
på samme måte. Det langsiktige målet er 
å senke utslippene knyttet til resirkulering 
av klær.

– Kommersialisering av dette produktet 
ligger lenger frem i tid, men fremtiden star-
ter i dag. Selv om dette ikke umiddelbart 
betaler seg for oss, er det viktig og riktig å 
gjøre dette, sier Jensen. 

Han mener satsingen viser at tekstilin-
dustriens utfordringer kan løses, men gjen-
tar gang etter gang at det totale forbruket 
må ned hos både produsenter og kunder.

– Det største miljøavtrykket kommer fra 
produksjonen av materialene som legges 
inn i produktene. Derfor er det ikke til å 
komme unna at forbruket må dramatisk 
ned, hvis det skal skje en endring, skriver 
Jensen i en e-post.

SATSER PÅ SIRKULÆRØKONOMI
Som en del av denne prosessen har Bergans 
rettet mer fokus mot det som skjer etter at 
produktene har forlatt butikken.  

Reparasjonstjenester, klesinnsmaling, 
redisign, ombruk og utleie er noen av til-
takene de har begynt med for å redusere 
miljøbelastningen.

– Ved å tilby slike sirkulære tjenester 
som forlenger levetiden til produktene kan 
en si at vi er med å påvirke en forbrukerad-
ferd som strider mot det som gir oss lønn-
somhet i dag. Samtidig har vi tro på at disse 
tjenestene vil bli økonomisk lønnsomme 
på sikt og dermed utgjøre en større del av 
vår forretningsvirksomhet. Når forbruker-
trendene endrer seg må vi ha løsninger til-
gjengelig for å møte disse og på den måten 
ha flere økonomiske ben å stå på, skriver 
Bergans til Fjell og Vidde.

Tanken bak «sirkulær økonomi» er 
at ressursene skal gå i ring. Når du føler 
deg ferdig med et produkt, skal produktet 

gjenbrukes av andre eller bli omdannet til 
et nytt produkt. Det svenske klesmerket 
Houdini er blant aktørene som har snak-
ket mest om resirkulering. Svenskene job-
ber for at hele deres kolleksjon skal bli sir-
kulær innen år 2023. Definisjonen de selv 
bruker på sirkulær, krever at produktene 
enten er laget av fibre fra naturen (som er 
biologisk nedbrytbare), eller av syntetiske 
fiber (hvor minst 50 % av fibrene er hentet 
fra resirkulerte materialer) som i ettertid 
kan resirkuleres på nytt.

– Noen ganger føles det som en konkur-
ranse i å si de mest riktige tingene. Man 
blir litt lei av å høre seg selv snakke, men 
hvis vårt prosjekt, som har så mye godt og 
innovativt ved seg, ikke når ut – så taper 
alle. Derfor må vi snakke høyt om hva vi 
gjør, sier Josef Nyström. 

Houdini-selgeren tenker rollen som på-
virker er like viktig som jobben de gjør for 
å produsere holdbare klær på mest mulig 
miljøvennlig vis.

– Hele samfunnet har vært gjennom en 
modningsprosess de siste ti årene. Det har 
foregått en akselerasjon i hvordan vi tilnær-
mer oss ting. En ganske kompromissløs hold-
ning har begynt å slå gjennom, sier Nyström. 
I Houdinis Oslo-butikk har etterspørselen 
etter reparasjoner mangedoblet seg det siste 
året, og Nyström opplever at kundene er mer 
opptatt av å ta riktige valg. Når et produkt 
er slitt, foretrekker flere enn før å reparere 
fremfor å motta ny vare. Men selv Houdini, 
som har frontet resirkulering i lang tid, sli-
ter med å få inn store mengder brukte klær. 
Hvor mange norske plagg de har resirkulert 
siste fem år, vet han ikke, men han antar det 
er snakk om maksimalt ti pappesker.

– Du kan si det er en dråpe i havet, men 
vi ser ikke en annen vei å gå, sier Nyström.

NESTEN ALT KASTES
Globalt viser viser Circularity Gap-rappor-
tene at vi blir dårligere på å gjenbruke jor-
dens ressurser. Ifølge rapporten, hvor blant 
annet Universitetene i Oxford og Leiden er 
partnere, ble 9,1 prosent av klodens brukte 
råvarer resirkulert i 2017. To år senere var 
andelen sunket til 8,6 prosent. Over 90 pro-
sent av alt vi «tar ut av jorden» blir altså 

VERDENSBANKENS 
KLESRÅD TIL DEG:

Spør om plagget du 
tenker å kjøpe er produ-
sert etter bærekraftige 

kriterier.

Resirkuler utslitte plagg.
Reparer eller sy om 

ødelagte klær.
Gi bort klær du ikke 

bruker.
Ikke kjøp plagg du ikke 

trenger.
Kjøp brukte klær.

Tenk smartere om kles-
vask: Fyll opp vaskemas-
kinen og bruk miljømer-

kede vaskemidler.

Kvalitet er viktigere enn 
kvantitet. Jo lengre tid 

det tar før et plagg kastes 
eller erstattes, jo mindre 
forurenser klesindustrien 
og jo færre plagg trenger 

du kjøpe.
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kastet etter bruk. Av alle tekstiler blir min-
dre enn en prosent resirkulert.

– Det er ikke slik at resirkulering er 
«the holy grail». Vi kan ikke bare finne på 
noe nytt tech-aktig og så blir alt bra. Dette 
handler om helheten i systemet. Vi er nødt 
til å designe for det virkelig sirkulære, og da 
spiller resirkulering en helt sentral rolle, 
sier Nyström.

PRISKRIGEN ØDELEGGER
Nordmenn er i verdenstoppen når det gjel-
der kjøp av klær og utstyr til sport og fritid. 
Priskampen mellom de største sportskje-
dene spiller en sentral rolle når vi årlig bru-
ker 20 milliarder kroner på sportsutstyr.  
Lars Erling Olsen er professor ved BIs insti-
tutt for markedsføring og mener priskrigen 
er et stort miljøproblem. 

– Den totalt ødeleggende priskrigen, 

hvor varer pushes ut i store volum er ska-
delig for miljøet og oss alle, sier Olsen. 

I vinter kunne han se hvordan kampen 
om kundene bidro til at Gresvig-konsernet 
gikk konkurs. Da det ble klart at konkurs-
boet inneholdt varer for nær tre milliarder 
kroner, fikk konkurrenten XXL det travelt 
med å slanke eget lager og XXL reklamerte 
med at «Vi må kvitte oss med varer for å 
få plass til nye». Men hvorfor må lageret 
tømmes for ubrukte varer når det samme 
lageret skal fylles med andre ubrukte va-
rer? I en e-post svarer fungerende presse-
kontakt Marte Ramuz Eriksen at «XXL er 
i en krevende situasjon, og gjør dette for 
å sikre økonomisk bærekraft. XXL job-
ber nå med en ny strategi for innkjøp for 
å unngå å komme i en slik situasjon igjen. 
XXL vil fremover også jobbe for å vri vare-
sortimentet mot varer av høyere kvalitet 

GRØNN: Ifølge seniorforsker Ingun Klepp ved Oslo MET er det enda viktigere å fokusere på å kjøpe plagg du faktisk kommer til å 
bruke, enn på å kjøpe miljømerkede plagg. 
 

LØP OG KJØP: Store varehus 
som XXL er kjent for å selge 
varer i store kvantum. I vinter 
har mange varer vært spesi-
elt billige.
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som kan brukes lenger. Vi jobber i tillegg 
med sirkulære modeller for å tilfredsstille 
de forventningene både kundene og myn-
dighetene har til oss.» 

INGEN ER BÆREKRAFTIGE
I Bærum henter Ingun Klepp frem skøytene 
og er klar for tur. 

– Jeg blir så provosert av det der, sier 
hun når vi snakker om hvordan klesbran-
sjen fremstiller seg selv. Om hvordan 
merkevarer som selger klær og utstyr til 
friluftsliv, i sin markedsføring skryter av 
hvor lite utslipp akkurat deres produkter 
påfører kloden. Klepp er i sluttfasen på en 
ny bok om hvordan forbrukere kan minske 
sin miljøbelastning knyttet til klær. Hun 
omtaler ideen om grønn vekst som en del 
av et stort sirkulært spetakkel og poengterer 
at resirkulerte produkter ikke er fritatt for 

produksjonsprosesser som skader miljøet. 
Selv har hun aldri sett dokumentasjon på 
at resirkulert polyester er bedre for miljøet 
enn ny polyester. Hun mener ny teknologi 
som oftest ikke løser problemer, men for-
flytter dem. Derfor står hun fast på at det 
er kvaliteten på produktet som betyr mest 
for hvilken miljøbelastning det fører med 
seg. Et plagg som ikke blir brukt, eller som 
blir ødelagt uten å kunne repareres, er aldri 
et godt valg.

– Selvfølgelig er industrien viktig for å 
finne løsninger, men industrien har klart å 
gjøre dette til en diskusjon om hvem som er 
best. De sier «kjøp oss istedenfor dem». Det 
er barnslig og litt sånn «min far er sterkere 
enn din».

Også sjefen i kles- og utstyrsprodusen-
ten Norrøna mener produktets levetid er 
viktig å snakke om når miljøavtrykket skal 

OLJEBASERTE PLAGG
Oljebaserte fibre er hovedma-
terialet i mer enn 60 % av alle 

nye klesplagg.

SPRER MIKROPLAST
Opp mot 35 % av mikroplasten 
vi finner i havet, stammer fra 

klær.

Kilder: 
Ellen MacArthur Foundation, FIVH,  

Verdensbanken, Ingun Klepps bøker

RESIRKULERT: Houdini-selger Josef Nyström er tydelig på at resirkulering ikke løser alle utfordringene knyttet til klesproduk-
sjon, men mener likevel økt satsning på resirkulerte fibre vil gjøre bransjens miljøavtrykk mindre. 
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diskuteres. Valg av produksjonsløsninger 
betyr fremdeles mest, men Jørgen Jørgen-
sen er like opptatt av å legge til rette for 
at produkter faktisk brukes så lenge som 
mulig. Ingenting gjør ham mer stolt enn 
å se 30 år gamle Trollveggen-jakker, som 
fremdeles er i bruk

– Vi må slutte å snakke om bærekraftige 
produkter. Uansett hvor mange klimakvo-
ter vi kjøper er det ingen av oss som dri-
ver bærekraftig akkurat nå. Vi må heller 
snakke om en mer bærekraftig produksjon, 
sier Jørgensen. 

STOLT OVER SALGSVEKST
Siden han overtok bedriften tidlig på 
2000-tallet har han vært opptatt av å for-
telle kundene om tiltakene Norrøna gjør 
for å bedre bedriftens samvittighet. I likhet 
med andre aktører bruker Norrøna mye tid 
på reparasjoner, utlån og snart utleie fra 
egne butikker. Samtidig har omsetningen 
økt fra 100 millioner i år 2000 til 560 mil-
lioner i 2018. 

– Om vi ikke klarte å selge produkte-
ne våre hadde vi ikke vært noen ting. Da 
hadde dette stoppet allerede i 1929. Jo mer 
lønnsomme vi er, jo lettere er det å gjøre 
investeringene som trengs for å bli mer bæ-
rekraftige, sier Jørgensen.

Han føler ikke på paradokset i deres 
ønske om å vokse som tekstilprodusent 
samtidig som de er opptatt av at verdens 
totale tekstilproduksjon må ned. Selv er han 
utelukkende stolt over voksende salgstall.

– Hadde verden blitt mer eller mindre 
miljøvennlig hvis vi la ned vår produksjon? 
Jeg tror den hadde blitt mindre miljøvenn-
lig. Hvis alle samvittighetsfulle aktører leg-
ger ned, ville verstingene stå alene igjen. 
Det gjør oss til en del av løsningen. Ikke til 
en del av problemet, sier Jørgensen.

Tidligere har tekstilprodusenter kunnet 
gjøre mange grep for å senke sine kostna-
der. Deriblant å flytte produksjonen til lav-
kostland hvor både arbeidskraft og logistikk 
er rimeligere. Når bransjens fokus nå flyttes 
mot grønnere produksjonen, forsvinner mu-
ligheten for slike løsninger. For å eie hele 
verdikjeden og lettere kontrollere hele pro-
duksjonen, har Norrøna derfor nylig bygget 

egen fabrikk i Litauen. 
I Jørgensens øyne eksisterer det bare én 

suksessoppskrift for å lykkes i dagens mar-
ked: Å lage best mulig produkter på mest 
mulig bærekraftig vis, samtidig som kunden 
må bli villig til å betale mer.

– Det meste av teknologien ligger der, 
men verden har ikke vært villige til å be-
tale hva det koster. Når kundene begynner 
å velge de minst miljøskadelige aktørene vil 
alle trekke i den retningen, sier Jørgensen 
som også er kritisk til hvordan klær pøses 
ut til rabaterte priser. 

Når en sportsbutikk gir 25 prosent ra-
batt må butikken som regel selge dobbelt så 
mange varer for å tjene det samme som om 
varene ble solgt til fullpris. Dermed bidrar 
slike rabatter til eksplosiv vekst i butikkenes 
behov for å selge flere varer. Til tross for 
tekstilbransjens miljøavtrykk er Norrøna-
sjefen stolt av bransjen. Han mener aktø-
rene er nær ved å finne løsninger på utfor-
dringene som beskrives i denne reportasjen, 
og opplever selv at de fleste av hans argeste 
konkurrenter bygger sitt klimaengasjement 
på et ærlig fundament.

– Vi vet ikke hvordan vi skal nå alle våre 
målsetninger, men jeg klarer ikke tro at vi 
skal tilbake til steinalderen for å løse dette. 
Jeg synes både media og forskere har for 
lite fokus på alle de små løsningene som 
allerede dytter oss i riktig retning. 

DOBBELTKOMMUNIKASJON
Hos Framtiden i våre hender synes de det 
er spennende at kles- og utstyrsprodusenter 
engasjerer seg i klimaspørsmål. De opple-
ver engasjementet som reelt, men påpeker 
at det viktigste selskapene kan gjøre, er å 
forandre sin forretningsmodell. 

– Vi heier på alle gode initiativer, som 
reparasjon, sy-om, utlån og testing av mer 
bærekraftige materialer. Men foreløpig er 
mye av dette på pilotstadiet. Vi skal ikke 
late som at bærekraft er hoveddelen i virk-
somheten til disse aktørene. Det er det 
nemlig veldig langt fra å være. Og det er 
alltid en fare for at initiativene er grønnvas-
king av det som faktisk skjer, sier Anja Bak-
ken Riise. 

Skal klesbransjens snakk om bære-

SLIK REDUSERES 
FRILUFTS- 

FORBRUKET
› Bergans leie ut bar-

nedresser. De har også 
omreisende sybuss som 
drar rundt og reparerer 
utslitte klær. Bergans 
har klesutleie på DNT-

hyttene Haukeliseter og 
Gjendesheim.

› Norrøna jobber med 
å etablere bruktsalg-

plattform.

› Norrøna og Bergans 
har reparasjonsmu-

ligheter i flere av sine 
butikker.

› Houidini driver brukt-
salg-tjenesten Reuse 
– både gjennom egen 

butikk og på nett.

› Bua, Frilager, Ecosport 
m.fl. er steder som låner 

eller leier ut friluftsut-
styr.
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kraft tas seriøst mener hun aktørene må 
bort fra tanken om å selge mest mulig.  
Hun får støtte av BI-professor Lars Erling Olsen. 

– Vi vet at forbrukerne liker bedrifter 
som fokuserer på samfunnsansvar. Grønn 
markedsføring fungerer, men da kan de 
ikke si noe som er usant. Da blir det fort 
avslørt som grønnvasking, sier han.

– Det er en herlig dobbeltkommunika-
sjon. Samtidig som de sier at totalmarkedet 
må ned ønsker de å ta en større del av kaka. 
Det store paradokset er at markedsføringen 
driver opp det totalmarkedet de håper skal 
synke, sier Olsen. 

Til tross for at markedsføringen fører til 
at kundene kjøper mer, mener Olsen det 
blir feil å kritisere firmaer som ønsker å 
gjøre ting på en mer bærekraftig måte.

– Man kan spørre hvorfor de trenger å 
kommunisere så mye om dette når de hel-

ler kunne brukt ressursene på å lage mer 
miljøvennlige klær, men om du først skal 
kjøpe miljøskadelige produkter er det vel 
bedre å kjøpe et merke som faktisk bryr seg, 
sier Olsen.

På vei opp mot Dælivannet i Bærums-
marka snakker Ingun Klepp om hvordan 
gode klær har vært en gave til det norske 
friluftslivet. Om hvor fint det er at noen 
har begynt med lokal produksjon, mer ull, 
reparasjonsordninger og utvidede garanti-
ordninger.

– Det er ikke slik at jeg sier absolutt nei 
til noe. Jeg elsker for eksempel gummistøv-
ler. Tenk deg et liv uten støvler. Det hadde 
vært mange kalde barneføtter.

Ved kanten av Dælivannet spenner hun 
skøytene på. Hører isen bevege seg mellom 
breddene. Så tar hun fart inn i sola og håper 
isen holder.

FERDIGGÅTT: I en varm og snøfattig Oslo-vinter har seniorforsker Ingun Klepp spent av seg skøytene og er på vei hjem fra en tur 
på Dælivannet. Selv om klesbransjen stadig snakker mer om bærekraftige kolleksjoner, kommer hun fortsatt til å snakke høyt 
om hvor viktig det er at forbruket reduseres.

12.000 
Antall plagg Norrøna 

reparerte i 2019

10.000 
Antall plagg Bergans 

reparerte i 2019

27.943
Antall brukte sportsklær 

til salgs på Finn.no
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REIS SAMMEN OPPLEV MER

VANDRETURER

TENERIFE  NYHET!
Vakre stier gjennom variert landskap 

med store kontraster! En uke: 6/9

Pris fra kr. 14.990,- p.p.

DOLOMITTENE
Spisse tinder og frodige alpeenger 

i Nord-Italia. Bestselger!
En uke: 3/6, 23/7 & 22/8

Pris fra kr. 11.990,- p.p.

ANDORRA
Flotte vandringer mellom Pyreneenes 

høyeste fjell. Avslutning i Barcelona
En uke: 1/6 & 1/9

Pris fra kr. 13.400,- p.p.

TRANSILVANIA 
Vandringer og kultur i Romania. 

“Med en fot i nåtiden, 
og en fot i middelalderen”. 

En uke: 15/6, 24/8 & 15/9

Pris fra kr. 13.990,- p.p.

 JORDAN   NYHET!
Myteomspunne severdigheter, 

Petra, ørkenopplevelser og 
saltvannsbad i Dødehavet!  

En uke: 21/4 & 13/10

Pris fra kr. 19.990,- p.p.

Prisene inkluderer:
Fly t/r fra Oslo, hotell, mange måltider, 

vandreturer med lokal guide og 
norsk reiseleder.

Se mange flere turer på: 

www.peergynt.com
815 00 335

V i ser tendenser til en hold-
ningsendring når det kom-
mer til klær- og utstyrsfor-
bruk, mener John Lauring 

Pedersen. Han er administrerende direktør 
i analysebyrået Opinion og sitter i lands-
styret til DNT. 

– Folk legger om livene sine litt etter 
litt. Der man før hadde en bruk- og -kast-
mentalitet, ser vi nå at vi begynner å bruke 
ting lenger, og at flere og flere kjøper ting 
brukt, forklarer han.

Gjennom et hundretalls brukerundersø-
kelser har analysebyrået studert nordmenns 
holdninger. Flere arenaer for bruktsalg- og 
kjøp, og økt fokus på klima- og miljøsaken, 
gir tydelige utslag på nordmenns holdnin-
ger til brukt utstyr.

En undersøkelse Opinion gjennomførte 
sammen med hovedorganisasjonen Virke i 
2019, viste at 56 prosent av de spurte hadde 
kjøpt noe brukt det siste året. 84 prosent av 
de som hadde kjøpt brukt, hadde kjøpt dette 
på bekostning av et nytt produkt. Nesten 
80 prosent av de spurte planla å kjøpe noe 
brukt de neste 12 månedene, og hele én av 
tre vil kjøpe mer brukt de neste 12 månede-
ne enn de foregående 12 månedene. Ifølge 
Lauring Pedersen vil trenden tvinge fram 
nye forretningsmodeller i sportsbransjen. 

– Fortsetter utviklingen, så kan det bli 
en seriøs konkurrent for sportsbransjen 
slik den er i dag. Det ligger en mulighet i å 

etablere forretningsmodeller der de leier ut 
dyrt utstyr. Hvis man for eksempel skal prø-
ve å dra på topptur, kan det fort bli en vel-
dig dyr investering å kjøpe nytt før man vet 
om man liker det, mener Lauring Pedersen.  
Motivene for å kjøpe brukt er først og 
fremst hensyn til pris (54 prosent), mens 
nesten én av fire svarer at den viktigste år-
saken til å kjøpe brukt handler om miljøet 
og ønsket om å redusere klimaavtrykket.

– Det er ofte dyrt å være med på idrett 
og friluftsliv. Blant mange har dette ført til 
en erkjennelse om at vi er nødt til å gjøre 
aktiviteter lettere tilgjengelig.

Tilbud som diverse utlånssentraler er 
viktige for den nye utviklingen. 

– BUA er et eksempel på en løsning hvor 
barn kan låne helt nytt utstyr. Dette kan 
sportsbransjen levere. På den måten kan 
de vise samfunnsansvar ved å synliggjøre 
at man ikke alltid trenger å kjøpe dyrt, nytt 
utstyr for å være med, forklarer han og nev-
ner også økt fokus på reparasjon som en 
inntektsmulighet. 

–Det finnes inntektsmuligheter for 
sportsbransjen hvis de kan ta ansvar når 
det kommer til vedlikeholdet av utstyret 
vårt. Mange av oss er late og vil helst få 
det så enkelt som mulig. Sportsbransjen 
kan tjene på å reparere utstyret vårt sånn 
at skalljakka vår holder noen år ekstra og vi 
kan bytte ut deler av teltet framfor å kjøpe 
helt nytt, sier Lauring Pedersen. 

Holdningsendring blant forbrukerne gir nye  
forretningsmuligheter for sportsbransjen.  

TEKST: ODA RUUD FRAMSTAD

NYE MULIGHETER I BRUKTSALG

BRUKTSALG: DNT ungs bruktsalg i Bergen er et populært sted 
å finne bra turutstyr.  

HAR ANALYSERT: 
John Lauring Pe-
dersen i analyse-
byrået Opinion.
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solhytten.no

Det var en gang en hytte. Og nå er den din. Men føles det sånn? 

Uavhengig av om du har arvet eller kjøpt brukt, er det lov å ønske 

seg en annen stil eller er en bedre løsning.

Å legge til rette for nytt hytteliv på gammel tomt er en av våre  

spesialiteter. Vi kan hjelpe deg hele prosessen – og ikke minst alt  

papirarbeidet som følger med. 
      
  For mer informasjon, se solhytten.no/erstatningshytte 

       eller kontakt Leif Moberg på 992 78 917 / leif@solhytten.no

Solhytten AS er en av Norges ledende leverandør av hytter og byggesett til tomter over hele landet. 

NYTT OG BEDRE, 
PÅ DET SAMME STEDET.
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Preikestolen er blitt ein global superkjendis, som er vanskeleg å få på eigenhand. 
Eg gjer eit forsøk ein morgon i byrjinga av april. 

TEKST: HEIDI HJORTELAND WIGESTRAND

Preikestolen 
og eg

I grålysninga står eg opp og skodar ut over den aude 
parkeringsplassen ved Preikestolhytta. Berre ein 
svarttrost på eit gjerde held meg med selskap.

Ambisjonen er å nå Preikestolen innan sol-
oppgang, men sidan det er lettskya, let eg meg freista 
til å ete frukost først.

 
DU MÅ SKUNDA DEG 
Eg sit og kikkar på egget mitt då frukostverten kjem. 
Ho får del i planane mine om å gå – nesten  åleine – til 
Preikestolen. Fjellplatået er blitt eit heilårs turmål for 
fleire hundre tusen menneske, og det skal godt gjerast å 
komma seg opp og ned utan å møta andre. 

– Då bør du skunda deg, for i 10–11-tida plar bussane 
komma, seier ho.

Ho seier bussane. I fleirtal!
Egget går ned på høgkant, og eg småspring mot un-

dergangen der stien startar. Fuglane held ennå nebba 
sine lukka. Berre lyden av mine eigen pust høyrast her 
mellom treleggane, men høgt der oppe går flytrafikken 
jamt og trutt.

Eit lysegrått og fredeleg lys ligg mellom trea, grå er 
også steinane og dei blankskurte berga føtene mine trør 
på. Eg fell til ro til lyden av skritta mine. Det er tørt, reint 
og stille. Berre ein  liten flik av eit attgløymt appelsinskal 

lyser opp i alt det grå.
Grå stein. Stein på stein, ein autostrada av stein. Men 

ikkje så mange stiletthælar lenger, slik som for nokre år 
sidan, då kvinner frå sydlegare strok trudde dei skulle 
gå ein tur i parken.

– Nå er det kalde og glatte joggeskor på vinterføre 
som kan gi turistvertane og redningsmannskapa ei lita 
hovudpine, fortel Jorunn Stokka, driftsleiar i Stiftelsen 
Preikestolen. Ho går rundt tre turar i veka året rundt til 
turistmålet. Berre ein sjeldan gong slumpar ho til å gå 
turen til Preikestolen heilt åleine.

 
TUSENVIS PER DØGN
– I høgsesongen kan ein høyra ei evig sauming av 
snakkande turgåarar her. Som ein fargerik slange buktar 
dei seg langs stien oppover, det kan gjerne vera 1000 
personar i sti-systemet samstundes, fortel Stokka 

Høgsesongen byrjar i slutten av juni og varer til 
midten av august. Då kan det på eit døgn vera opptil 
4000 personar som går til Preikestolen. Ifølgje Jorunn 
Stokka har trafikken dei siste åra fordelt seg meir, sidan 
folk startar turen tidlegare om morgonen og seinare på 
kvelden enn før. Ein del legg seg også i telt langs stien.

Likevel blir det lite kø-gåing fordi stien er utvida, og 
folk er venlege og går til sides for dei som vil gå litt raskt.
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Ifølgje Jorunn Stokka er det triveleg å gå her då også, 
for stemninga er alltid god. 

– Uansett kor mykje folk det er, så er turgåarane i 
godt humør. Å gå saman med mange er ikkje noko ut-
lendingar reagerer på, det er helst nordmenn som vil gå 
for oss sjølv. Difor går mange lokale meir her vinter og 
vår. Det er ikkje ein dag i året det ikkje går ein einaste 
person opp til Preikestolen, og me har registrert ein 
auke i vintertrafikken, påpeiker ho.

Etter at eg har gått i eit kvarter dukkar, brått ein 
eldre kar i tights opp. Han er på veg ned og mumlar ei 
knapp helsing ned mot låra sine.

Føtene mine trippar over gråna plankestiar over 
myrane. 

Like etterpå møter eg eit japansk par som har sett 
sola stå opp over Preikestolen. Dei smiler og helser 
venleg og kvinna seier: 

– It is not far now.
Då eg kjem så høgt at eg ser ned mot Lysefjorden, 

møter blikket mitt ein raud rygg. Det er ein mann som 
står og fotograferer.

Etter det er stien tom for menneske. 
 

RAMNEPARET VENTAR
Vinden aukar på idet stien krympar og blir til ei smal 
fjellhylle over den mørke fjorden. Eg kjenner suget frå 
djupet og krøker meg så langt inn mot fjellveggen som 
eg kan komma.

I fem minutt har eg Preikestolen for meg sjølv saman 
med eit forvite ramnepar.

Vinden ommøblerer skyene og får fargane til å 
skifta. Lyset dansar og let seg berre fanga i ørsmå aug-
neblikk. 

Den raudjakka karen er tyskar. Han stoppar heile 
tida for å fanga dette lyset, som leikar over nutane og 
mellom fjellsidene

Himmelen er ennå  lettskya, men sola er i ferd med 
å smelta gjennom skylaget.

Tyskaren fortel at han har gitt seg denne turen i gåve 
for å feira sine femti første år på jorda.

Eg går ut på kanten og tenkjer at det finst så mange 
slags fjellhyller. Høgde kan vera sugande redsle, og livet 
kan vera ei fjellhylle du sit fast i.

Eg tenkjer på alle tankane som har blitt tenkte nett 
her. Håpet som blafrar gjennom deg når sola gyller fjell-
sidene, gleda av å våga møta di eiga redsle og fridomen 
i det uendelege rundt deg.

Endorfinane gyllar dagen og sinnet innanfrå medan 
sola gjer jobben utanfrå. For høgde er ikkje berre eit 

mørkt sug, det er også meistring og fridom. Og store 
folkemengder på solblanke dagar.

Alt er like vakkert og majestetisk som det alltid er, 
men eg har ingen å dela utsikta med i dag. Ingen å seia 
«what a magnificent view» til. Eller kanskje eg skal ropa 
det til ramnane?

 
FLEIRTAL OG FUGLEVITTER
– 600 menneske kan det vera på Preikestol-platået 
samstundes. Likevel er det ikkje bråkete, folk snakkar 
stille saman og berre sit og nyt utsikta. For meg er det 
ei like flott oppleving å vere her saman med mange, 
som å sitje her åleine. Dessutan er ingen tur lik fordi 
vêret alltid skaper ulike nyansar, seier Jorunn Stokka.

Då eg går ned, er lufta full av fuglekvitter, og stien 
fyllest av folk. Jorunn Stokka hadde rett, fuglane er 
talrike, og dei overdøyver vandrarane på stien. 

Då eg er nede ved parkeringsplassen klokka ti, har 
eg møtt over seksti personar og alt høyrt fleire tunge-
mål. Ein skuleklasse fossar mot meg. Og så kjem det 
endå fleire bussar.

I fleirtal rullar dei inn, nett som ho sa, frokostver-
tinna.

PREIKESTOLEN
› Eit av Noregs mest populære turmål med over 310.000 
besøkande i 2019. 
› Den vanlegaste ruta startar ved Preikestolen Fjellstue 
(mat og overnatting). Derfrå er turen til Preikestolen 
snautt 4 kilometer. 
› Beregn 4–5 timar t/r
› Vil du gå fleire dagar, er det mogeleg å gå «Lysefjorden 
rundt» frå Preikestolen Fjellstue. Første etappe går til 
den nyrestaurerte DNT-hytta Bakken Gård, som Stavan-
ger Turistforening opnar i mai 2020.
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TILRETTELEGGINGENS DILEMMA

P å ni år har det vært en ti-
dobling i antall besøkende 
til Trolltunga, det verdens-
kjente fjellutspringet over 

Ringedalsvannet i Skjeggedal. Økningen 
fra skarve 800 personer i 2010 til 81 000 i 
2019 kom mye takket være sosiale medier 
og god markedsføring. Den første bølgen 
av besøkende førte til kaos, dødsfall bant 
turistene og mange leteaksjoner. Lite var 
tilrettelagt for slik massevandring i ulendt, 
værutsatt terreng i Norge. Tiden var moden 
for å ta høyde for at folk uten fjellerfaring 
i større grad kom til å innta norsk natur. 

– Urørt natur, store naturopplevelser 
og stillhet er verdier moderne mennesker 
i større og større grad er på jakt etter, sier 
seniorforsker Vegard Gundersen ved Norsk 
institutt for naturforskning (NINA). 

Han tror mange europeere vil snu nesa 
nordover for naturopplevelser i framtiden. 

– Utfordringen i Norge er allemanns-
retten. Hva som blir det neste Trolltunga 
vet vi ikke. Å stå i hjertet av Rago nasjo-
nalpark, alene, og kjenne at man mestrer 
omgivelsene, kan være noe som slår an, sier 
Gundersen. – Det kommer blant annet an 
på hvilke bilder som spres på sosiale medier. 

ARBEIDSPLASSER
Fram til 2000-tallet var den norske tradi-
sjonen at hensynet til naturen i verneom-
råder i hovedsak skulle gå foran mennes-
kets behov. Om deler av norsk natur skulle 
forbli urørt, måtte bruken av områdene 
begrenses. Næringsutvikling og verdiskap-
ning ved og i verneområder og nasjonal-

parker var ikke tema. Taktskiftet kom med 
den såkalte «Fjellteksten» fra Kjell Magne 
Bondeviks andre regjering i 2003, der det 
ble åpnet for økt miljøtilpasset turistvirk-
somhet, om den ikke kom i konflikt med 
verneformålet i nasjonalparkene. 

«Fjellteksten» ble fulgt opp med en 
egen merkevarestrategi for Norges nasjo-
nalparker i 2015, der strategiarbeidet fikk 
merkelappen «Velkommen inn». Den ble 
tett etterfulgt av et krav om at alle nasjo-
nalparkene skulle ha sine egne besøksstra-
tegier innen 2020. 

– Med tanke på den økende trenden 
med naturbasert turisme på verdensbasis 
ser man nå viktigheten av besøksforvalt-
ning og tilrettelegging, både i og utenfor 
verneområder, forklarer seniorrådgiver 
Marie Selboskar Lier i Miljødirektoratet. 

Et utvalg av svært attraktive og opple-
velsesrike områder vil etter hvert bli ut-
pekt som Nasjonale turiststier. Disse skal 
være gode eksempler på bærekraftig norsk 
reiseliv. Den første nasjonale turiststien 
Miljødirektoratet godkjente var Fosseråsa 
i Geiranger i 2019.

– Besøksforvaltning vil si å legge til 
rette for økt bruk i enkelte områder, mens 
andre skjermes. Samtidig skal en ha fokus 

på bred lokal verdiskapning og lokalsam-
funnsutvikling, og ivareta sikkerheten og 
den gode opplevelsen til de besøkende, sier 
Selboskar Lier. Hun legger til at helhetlig 
og langsiktig planlegging sikrer at områ-
dene forblir til glede og ressurs også for 
kommende generasjoner. 

¬ Som en del av arbeidet med besøks-
forvaltning bør en også tenke på hva man 
vil at et område skal være, og hvilken type 
besøkende man ønsker. I en viss grad kan 
en over tid gjøre noen grep slik at en dreier 
type besøkende dit en ønsker, gjennom 
markedsføring, informasjon, produktutvik-
ling og tilrettelegging, sier Selboskar Lier.

MINSKE SLITASJE
Nasjonalparkstyrene skal være ferdige med 
å lage egne besøksstrategier innen utgan-
gen av 2020, basert på samarbeid mellom 
grunneiere, reiselivsorganisasjoner, villre-
innemder og samiske interesser m.fl. 

I en del av besøksstrategiene er det 
uttalt ønske om ikke å få flere folk inn i 
verneområdene, men holde dem i rand-
sonene. Som i Reinheimen, der antall be-
søkende inne i nasjonalparken skal holdes 
nede, mens det er ønske om mer turisme 
rundt området – uttalt i strategidokumen-

En eksplosiv interesse for 
opplevelser i norsk natur fører 
til mer tråkk i sårbar områ-
der. Det kan også gi klingende 
mynt for reiselivet og flere 
arbeidsplasser.  
TEKST: JULIE MASKE 

KØ PÅ TROLLTUNGA: I løpet av ni år er besøksmengden hit økt fra 800 til 81 000 per-
soner årlig. Neste gang du ser et bilde av en ensom person ytterst på Trolltunga, er 
det sannsynlig at det står en kø av folk og venter på å ta det samme bildet.
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facebook.com/HillebergTheTentmaker

Jürgen Goldberg & Phillip Hahn

i over 45 år har Hilleberg laget høykvalitetstelt. Utviklet 

i Sverige, produsert i Estland og brukt over hele verden. 

Hilleberg tilbyr den perfekte balanse mellom høy styrke, 

lav vekt, brukervennlighet og komfort.

kaitum
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2-, 3- og 4-personers utgaver. 
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tet slik: «Reinheimen er attraksjonen og ver-
diskapinga skjer utanfor».

– For å unngå slitasje og press på om-
råder med sårbare natur- og kulturverdier, 
kan stiene legges til mindre sårbare om-
råder eller gjøres mer attraktiv og bygges 
for å tåle bruk av flere mennesker. Målet 
er også å unngå at det skapes villstier, sier 
Selboskar Lier. 

– Dilemmaet er at når en sti tilret-
telegges, fører det generelt sett til økt 
besøk. Derfor er det viktig å hele tiden 
se helheten.

 
UTFORDRING FOR DNT
Gjennom sitt 150 år lange virke har DNT 
hatt aktivitet i noen av de mest attraktive 
naturområdene i Norge. 

– Vi syns det er positivt med besøks-
strategier for nasjonalparkene og støtter 
tanken om vern gjennom bruk. I særlig 
grad er det viktig med kartlegging av hvil-
ke områder som tåler mer bruk og hvilke 
man bør styre unna, sier fagsjef naturfor-
valtning i DNT, Eva Lill Kvisle.  

– For oss blir utfordringen å balansere 
ønsket om mer bruk på noen hytter, min-
dre bruk på andre og hensynet til villrein, 
sårbar natur og den frie ferdselen. Arbei-
det må gjøres systematisk, men vi må også 
ta høyde for at selv om vi tilrettelegger 
og har gode strategier kan folk oppdage 
«hotspots» som blir superpopulære, sier 
Kvisle.

BESØKSUTVIKLING POPULÆRE TURMÅL
TROLLTUNGA: 
800 i 2010 ➔ 81 000 i 2019.
BESSEGGEN: 
30 000 i 2011 ➔  60 000 i 2019
PREIKESTOLEN: 
137 000 i 2009 ➔  331 000 i 2019. 
ROMSDALSEGGEN: 
750 i 2011 ➔  30 000 i 2019. 
Tall fra Miljødirektoratet  
og Norsk Tindesenter
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Helsport Ly er en vindsekk med plass 
til to. Sekken er som et telt uten stenger, 
som er raskt og greit å kaste over både 
deg og en kompis når nøden først er ute. 
Eller i en helt vanlig vindfull pause med 
bra utsikt og godt selskap.

Pris 1799,–

Medlem 1529,–

Voilé TelePro Mini er en snøspade 
med D-håndtak i aluminium,  
T6-blad og teleskopskaft. 
Tar liten plass i tursekken  
og veier kun 710 gram.

Pris 999,–

Medlem 849,–

Som DNT-medlem får du 15 % på nesten alle varer i DNTbutikken.  
Du hjelper også DNT med å gi flest mulig folk naturopplevelser for livet.

Tilbud gjelder til 20. april 2020 eller til varen er utsolgt.

Snarvei til 
nettbutikken

Klassikeren Thermos er den 
beste termosen vi finner 
når vi sammenligner vekt, 
varme og pris. Den rommer 
1 liter og er perfekt til 
pausekaffen med sjokoladebit, 
appelsin og høy solfaktor.

Pris 479,–

Medlem 407,–

Devolds DNT-sokk er et par 
myke og deilige ullsokker 
med T-mønster.

Pris 199,–

Medlem 169,–

Lett og myk Devold-trøye finstrikket 
merinoull. Trøya sitter tett mot kroppen 
og tar opp fuktighet, slik at du holder 
deg tørr og varm under aktivitet.

Pris 699,–

Medlem 594,–

Bergans Microlight er en superlett 
vindjakke med enestående 
bevegelsesfrihet. Dette er jakka som 
DNT anbefaler til turledere, dugnadsfolk 
og andre gode frivillige. Bra jakke!

Pris 1499,–

Medlem 1274,–

Osprey Xena 70 / Xenith 75 er storsekkene 
som sitter godt på ryggen (og hoftene) 
og rommer mye mer enn du egentlig 
trenger. Kommer i flere farger og størrelser.  
Perfekt på påsketuren i fjellet!

Pris  2799,–

Medlem 2379,–

Vi har alle de viktigste turkartseriene 
fra Nordeca, Cappelen Damm og Calazo 
i nettbutikken.

Vårt eget sengesett er laget i svært 
slitesterk silkekvalitet. Leveres komplett 
med dynetrekk, laken og putevar. 
Drøm søtt!

Pris 1349,–

Medlem 1146,–

Boka Trygge toppturer lærer  
deg å planlegge turer ut fra  
terreng og skredvarsel.  
I tillegg får du trygge  
turbeskrivelser til  
111 norske skifjell.

Pris 449,–

Medlem 381,–

Tilbudene får du også her:
Bergen og Hordaland Turlag 
Tvergaten 4–6, Bergen

DNT Drammen og Omegn 
Nedre Storgate 10, Drammen

DNT Oslo og Omegn 
Storgata 3, Oslo

DNT Sør 
Gyldenløvesgate 2b, Kristiansand

DNT Telemark 
Torggata 15, 3707 Skien

Friluftshuset Sørenga 
Sørengakaia 124, Oslo 

Hamar og Hedemarken  
Turistforening 
Torggata 32, Hamar 

Haugesund Turistforening 
Strandgata 171, Haugesund

Stavanger Turistforening 
Olav Vs gate 18, Stavanger

Trondheim Turistforening 
Sandgata 30, Trondheim

Pris 189,– 

Medlem 161,–

Pris 219,–

Medlem 186,–
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 Skiløyper rett fra hotellet 
 Variert terreng som passer alle 
 God hjemmelaget mat 
 Midt i Innlandet  
sør i Rondane, mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen 

venabu@venabu.no  tlf: 612 93 200  www.venabu.no   

ÅPENT 13.FEB - 3.MAI OG 31.MAI - 4.OKT 
JOTUNHEIMENS INNGANGSPORT 

MIDT I DNT’S LØYPENETT   
RANDONEE - FJELLSKI - TRUGER 

STIKKEDE - MASKINKJØRTE LØYPER  

Valdresekspressen direkte Oslo - Beitostølen/Bygdin 

TLF: 61 34 14 00 - WWW.BYGDIN.COM - E-POST: BOOKING@BYGDIN.COM 

EFFE AWARD 
2019-2020

FESTIVALEN  
FOR MUSIKK- 
ELSKARAR! 

K J Ø N N  P Å  S P E L

U
niverket@fordefestival    

fordefestival.no

Få med deg årets 
toppopplevingar på 

Førdefestivalen!
20% medlemsrabatt  

på festivalpass!
ARTISTAR (pr. februar -20): 

DONA ONETE (BR), SONA 
JOBARTEH (GM), 
SÖNDÖRGÖ (HU), ASMÂA 
HAMZAOUI & BNAT 
TIMBOUKTOU (MA), 
MONSIEUR DOUMANI 
(CY), TALISK (GB), IBERI 
CHOIR (GE), KARTELLET 
(NO), AFRIKA MAMAS (ZA), 
THE FRIEL SISTERS (IE), 
JOHANNA JUHOLA (FI), 
ZAGALA (ES), ALASH 
ENSEMBLE (TV), KAJSA 
BALTO (NO), IRENE 
TILLUNG og TI PÅ TAKET 
(NO), KILEMA (MG), 
BENEDICTE MAURSETH 
(NO), MARINE & ROSWALL 
(SE), HAMID SAKHIZADA 
(AF/NO), HARIPRIY A 
NAMBUDIRI KATHAKALI 
ENSEMBLE (IN), MORGON-
RODE (NO), IBOU & SOLO 
(SN/NO), JOVAN PAVLOVIC 
& ANNE FOSSEN (RS/NO) + 
mange fleire

Skike rulleski med 

bremser. Rull av gårde 

på all slags underlag.

10% medlemsrabatt
www.sportsmate.no/dnt

DNTs TURPARTNERE:

DNTs SAMARBEIDSPARTNERE:

HeiHei

Hvis dette er en 
drøm, 

vil jeg ikke vekkes 
ennå

Har du noen ganger vært der?
Det er så vakkert, så magisk og unikt!
Vi kaller det en naturopplevelse.

Vi håper du blir med oss videre som 
medlem i 2020. Så skal vi jobbe for 
naturen og turmulighetene, og for 
at du skal finne trygt frem – til nye 
drømmesteder. 

DET LIGGER I VÅR NATUR
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Les digitalt 
magasin på 

dnt.no/minside



Opplev Tindevegen frå Turtagrø til Årdal, stopp innom 
sentrum og smak den beste baksten i Sogn. Kjøp 
med deg niste til vandring innover ville og vakre 
Utladalen til Ve� isfossen. Der er du i hjarta 
av Jotunheimen. I Ve� isriket. 

Velkommen til ny sesong

Overna� ing & mat
www.avdalen.no
www.ve� igard.no
www.klingenberghotel.no
www.sitlahotel.no
www.tyabakeri.no
www.utladalen.no

Finn inspirasjon til nye 
opplevingar i Årdal her: 
www.visitardal.no

Nasjonalparkfestivalen
under Storen 19.-21. juni 2020
www.nasjonalparkfestivalen.no

Opplevingar
&  aktivitetar
www.bulderogbrak.no

www.utladalen.no
www.tindevegen.no 

Fjøsblues på Avdal Gard - 20. juni 2020
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Byggmeisteren
Sjansen er stor for at du har overnatta på ei av DNT-hyttene Bjørn 

Vike har reist. No meiner han tida er moden for å vurdere  
om det er nok bygging i fjellet. 

TEKST OG FOTO: LINE HÅRKLAU

L at oss starte ein pinsedag i 1981. Vi 
zoomar inn på Noregs tredje høgste 
fjell, Store Skagastølstind. Eit ikon 
av ein fjelltopp, sjølve juvelen i Hurr-

ungane. Her får du auge på to karar som klatrar 
oppover. Om du synes det ser ut som dei burde 
ha lese fjellvettregel nummer to, «Tilpass turen 
etter evne og forhold», har du nok rett.

– Det var eg og ein danske, Flemming heitte 
han, fortel Bjørn Vike. 

– Vi kunne jo ikkje klatre. Eg skjønte undervegs 
at dette er galskap.

Dei snur og vil prøve igjen neste dag. Nede i 
Skagadalen står Norsk Tindeklubb si medlemshytte, 
Skagadalshytta. Den er tom for folk, og låst for alle 
som ikkje er medlem av det eksklusive klatresel-
skap. 

Nordmannen og dansken bryt seg inn gjennom 
utedoen.

– Og så plutseleg dukkar det opp ein fyr med 
kone og hundar, det var tilsynsmannen Odd Elias-
sen. 

Vi snakkar altså om klatrelegende, ekspedi-
sjonsmann og tømrarmeister Odd Eliassen. Han 
som klatra Trollveggen for første gong, som stod 
på toppen av Mount Everest i 1985, bygde hytter 
på Kilimanjaro, for å nemne noko.

– Ifølge kona til Odd hadde han kasta oss rett ut 

om det ikkje var for at eg var tømrar og han andre 
var taktekkar. Odd trengte hjelp til Torehytta på 
Hardangervidda, så heile den greia ende med at 
vi hadde ein veldig hyggeleg kveld. Vi avtalte at vi 
skulle vere med å bygge Torehytta sommaren etter, 
og det gjorde vi. Vi jobba fast kvar einaste sommar 
i fjellet i mange, mange år.  

AURLAND
Slik starta det altså. Eit langt arbeidsliv i ope land-
skap. Kvar sommar sidan 1982 har Bjørn Vike 
vore i fjellet og bygd eller restaurert hytter for 
DNT. Når han ikkje er i fjellet, eller rundt om 
på andre byggeprosjekt, finn du han som regel 
heime i Aurland. Kommunen med 1700 innbyg-
gjarar, og over éin million turistar. No vil Flåm 
AS bygge gondol til fjellet Prest (1478 moh.) for 
å trekke til seg endå fleire tilreisande. Det synest 
ikkje Bjørn noko om. 

Men meir om det seinare.
Nede mellom bratte fjellsider, brusande fossar 

og sildrande elver, er hunden Tor den første som 
kjem springande ut på tunet. Bjørn kjem etter og 
helsar med eit fast handtrykk.

Han kan sjå litt streng ut ved første augekast. 
Kanskje det er alle timane i fjellet som gjer det, 
med hardt arbeid, stiv kuling frå vest, snø i juli og 
solskin i august. Men ansiktet mjukast fort opp av 
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PÅ TUR MED: BJØRN STÅLE VIKE (65)
Byggmeister. Har bygd og restaurert nærare  
40 hytter for DNT. Stiller spørsmål ved både hytte-
bygging og gondolplanar i naturen. Driv overnat-
tingsstaden 29/2 Aurland saman med kona Tone. 
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det milde smilet og den rolege stemma. 
– Du må passe på at eg ikkje ser så streng ut 

på bilda, for eg er eigentleg ikkje det.
Når han serverer sjølvlaga bollar og snak-

kar om at «eg har begynt å bake ein del», eller 
forsvinn opp trappa med yngstedottera på sju og 
kjem tilbake ei god stund seinare fordi «eg må 
stryke ho på ryggen heilt til ho sovnar», skjønar 
vi kva han meiner.  

LIVSÅRE
Om ein spør kor Bjørn kjem frå, er Sogn og 
Fjordane det mest dekkande svaret. Faren var 
jurist, og familien flytta dit han fekk jobb. I 
vaksen alder budde Bjørn lenge i Bergen, før 
kona fekk han med til Aurland for åtte år si-
dan. No bur dei på garden han overtok frå on-
kelen sin. I barndomen var han her og jobba 
om sommaren, men det er ikkje gardsarbeidet 
han hugsar best.

– Bestefaren min var ein lidenskapeleg flu-
gefiskar, onkelen min også. Eg var alltid med 
på fiske i elva, gjekk i hælane på dei. Eg tok av 
fisken og tok på makk. Det som eg opplevde så 
sterkt, var det med å vere i elva, sjå vannspe-
gelen som endra seg med mørke og lys, lyden 
av rennande vatn. Det er ei sånn livsåre. Den 
opplevinga av rennande vatn sette seg i margen 
på meg.

Bjørn viser oss rundt. Her er ikkje lenger 
gardsdrift, men eit aktivitetshotell for turis-
tar, som heiter 29/2 Aurland – etter gards- og 
bruksnummeret. Kona har vore primus motor 
for prosjektet. Bjørn har gjort det han kan best; 
bygd og restaurert. Han peikar på ein vegg sett 
saman av gamle vindauge. 

– Dei stod lenge på låven før eg fekk brukt 
dei til noko.

Nokre av vindauga kjem frå DNT-hytter. 
Fannaråken. Høgabu. Arentzbu. Andre frå pri-
vate hytter i fjellet. 

No har dei fått nytt liv, karmane er malt 
oransje, og veggen utgjer eit arkitektonisk 
smykke på tunet.

Å RIVE EIT LIVSVERK
Etter nærare 40 år som tømrar i fjellet har 
lista over hytter blitt lang. Hytteprosjektet som 
har betydd mest for Bjørn, er Breidablik i Har-
danger, hyttetunet handverkar og kvemming 
Bjarne Huse bygde opp over 40 år. Det vart 
stor ståhei då NRK kunne fortelje at DNT og 
Bergen og Hordaland Turlag skulle rive livs-
verket. 

– Eg har verkeleg respekt for ting som blir 
bygd i fjellet. Eg veit litt om kor mykje jobb og 
slit som ligg bak. Bjarne var ein vanleg arbei-
dar, ein møbelsnekkar, det er heilt utruleg kva 
han har fått til. Og så skulle du begynne å rive 
dette her ned, eit livsverk. Det sat langt inne, 
altså. Men det var ikkje noko alternativ.

   Råte og setningsskader hadde gjort sitt. 
– Men vi har i alle fall tatt i den steinen han 

har bært. Først tok vi den ned for hand, og så 
bar vi den tilbake for hand. Alt er kome tilbake 
av stein. Den kom frå ei steinrøys som låg ein 
kilometer frå hytteområdet. 

Hovudpersonen sjølv, Bjarne Huse, var godt 
fornøgd med korleis livsverket hadde blitt hand-
tert. Så fornøgd at han gav sin eigen kulturpris, 
«Haugbondens knagg», til Bjørn Vike under 
opninga av den nye hytta i 2019. 

– Då begynte eg å grine, altså. Eg hadde jo 
ungane mine med meg. Dei sa  «pappa, du må 
ikkje grine så mykje».

Eg har seks barn med tre damer.  
Det er ikkje åleine på grunn av  
jobbinga, men det har vore  
ei belastning for familien at  
eg har vore så mykje vekke.
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MINNER: I dei gamle 
husa på garden til Bjørn 
er det mykje historie 
både i og på veggane. På 
dette gamle bildet følger 
Bjørn nøye med medan 
bestefaren ordnar med 
fiskeutstyret.  

BARNELÆRDOM: For Bjørn var tur ein del 
av barneoppdraginga. – Å gå Aurlandsdalen 
for eksempel, vi måtte berre gjere det. Men 
Aurlandsdalen er jo så spennande. 
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29/2 AURLAND: Bjørn og kona Tone har drive aktivitets-
hotell på garden i seks år. Frå midten av mai til ut i 
september er alle ni romma fullbooka. 

Om folk får oppleve gleda av  
naturen, ligg det jo i korta at du 
skjønar verdien av å ta vare på den.
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Eit liv i fjellet er ikkje for alle. I over 20 år har 
Bjørn hatt med seg to faste sherpaer frå Nepal. 
Dei er vane med ekspedisjonslivet, noko hyt-
tebygging i fjellet kan minne om.

– Eg opplever dei jobbane som ein ekspedisjon. 
Det verkar i utgangspunktet umuleg når eg startar 
på jobben, og undervegs må eg heile tida justere for å 
klare å nå målet. Det er naturen og vêret som bestem-
mer arbeidstida di. Du kan ikkje stikke frå eit hus som 
står halvope i snøstorm, du er nøydd til å bli ferdig.

Det er mykje meistring i å sjå eit bygg reise 
seg. Eit av dei største augneblinka er når ein kan 
fyre i omnen for første gong, fortel Bjørn. Slitet 
tilfører på finurleg vis også nye krefter.

– Eg trur det har vore litt terapi, utan at du 
treng å betale for det. Eg har fått seks barn, har 
jobba og bygd i fjellet, vi har bygd opp 29/2 Aur-
land, og det her krev energi. Den energien trur eg 
ikkje eg hadde hatt utan fjelljobbane. Det blir ein 
pause frå kvardagen, samtidig som det gir energi.

Men han legg ikkje skjul på at han har vore 
mykje borte frå familien.

– Eg har seks barn med tre damer. Det er 
ikkje åleine på grunn av jobbinga, men det har 
vore ei belastning for familien at eg har vore så 
mykje vekke. 

I 2014 mista han på tragisk vis sonen sin Ståle.
– Det gjer jo at ein reflekterer over livet ein 

har levd. I tida etter har eg vore oppteken av å 
vere mindre borte og bruke meir tid med ungane.

Naturen har vore viktig for å klarne og lette 
tankane.

– Du har det nesten aldri så godt som når du 
er ute i naturen.

NOK HYTTER
Bjørn har ingen nye hytteoppdrag på blokka, 
men ser ikkje noko grunn til å gje seg endå. 
Han stiller likevel spørsmål ved dei moderne, 
arkitektteikna hyttene. Bjørn opplever at dei er 
svært krevjande å bygge høgt til fjells. 

– Dei føreset millimeters nøyaktigheit. Då 
vi bygde på Fonnabu no i sommar og haust, var 
det storm og kuling, snø og slaps. Skålabu i 2014 
var nesten det same, vi fekk det til, men det var 
uhyre komplisert.  

I tillegg har det skjedd noko med vêret, som 
følge av klimaendringar. 

– Dei siste åtte–ni åra har eg opplevd at det 

har blir meir sterke vindar og enormt med ned-
bør. Det gjer det endå vanskelegare å gjennom-
føre desse prosjekta.

Han legg til: 
– Eg tenker at DNT må begynne å vurdere 

om det kanskje har blitt nok hytter i fjellet. Å 
bygge for folk flest har vore ein del av motivasjo-
nen min, og det som har gjort dette til ein kjekk 
jobb. Om folk får oppleve gleda av naturen, ligg 
det jo i korta at du skjønar verdien av å ta vare 
på den. Eg stiller likevel spørsmål ved om det 
ikkje er nok. Ein del fjellområde blir lite brukt. 
Ein kan heller fokusere på å vedlikehalde hyt-
tene ein har og tilretteleggje for å få fleire til 
desse områda. 

GONDOL TIL BRY
Det blei truleg sådd eit frø langs breidda av 
Aurlandselva i barndomen, for naturvern har 
stått sterkt gjennom heile livet. Kvart år er 
Bjørn med på å arrangere sjøaurekonferanse 
i Aurland. 

Og så var det denne gondolen. Voss og Loen 
har bygd den luftige turistattraksjonen, og gondol 
til Nesaksla ved Romsdalseggen er på trappene. 
Fleire er på teiknebrettet, inkludert gondolen til 
fjellet Prest i Aurland. Bjørn har vore ei tydeleg 
motstemme til planane, som endå ikkje er ved-
tekne. Han meiner gondolen vil vere ein trussel 
mot villreinen i området, og eit steg i feil retning 
for turismen.

– Dei vil bygge ned eit fantastisk fjellområde, 
som eg meiner vi må ta vare på for ettertida. At 
det skal bli meir og meir turistar, er ikkje vegen 
å gå. Det er kvaliteten vi må utvikle. 

Bjørn beskriver småskala-turismen i Aurland 
som ein motsats til nabobygda Flåm, og trur på 
turisme som spelar på lag med naturen. 

– Vi som tilretteleggjer for turisme, må tenke 
meir på dette. Skal vi ta vare på reinen og dyra vi 
har i fjellet vårt, må vi ta omsyn, og det gjeld både 
tilrettelegging og hyttebygging og stiar. Her må 
vi kanskje ta innover oss at det er på tide å ta 
ein pause, og ta vare på det vi har. Men det som 
er bra med ein slik debatt, er at den får oss som 
er imot gondol til å tenke over kva verdiar vi 
eigentleg har i Aurland.

På overnattingsstaden på garden har dei fo-
kus på fotturar med lokale guidar, kulturfor-
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HER HAR BJØRN VÆRT 
MED Å BYGGE ELLER 
REHABILITERE 

Rødvollen, Femundsmarka

Kjølihytta, Sylan (1)

Kongshelleren, Skarvheimen

Stavali, Hardangervidda

Hadlaskard, Hardangervidda

Vivelid, Hardangervidda

Torehytta, Hardangervidda

Slæom, Breheimen

Trulsbu, Breheimen

Nørdstedalseter, Breheimen

Arentzbu, Breheimen

Fast, Breheimen

Stølsdalen, Breheimen (2)

Stølsmaradalen, Jotunheimen

Fannaråken, Jotunheimen

Skastølsbu, Jotunheimen

Åsedalen, Stølsheimen

Nordalshytta, Stølsheimen

Skavlabu, Stølsheimen (3)

Vardadalsbu, Stølsheimen

Vending, Stølsheimen

Solrenningen, Stølsheimen

Vatnane, Stølsheimen

Gullhorgabu, Stølsheimen (4)

Høgabu, Stølsheimen

Fonnabu, Folgefonna (5)

Breidablikk, Folgefonna

Breidablik, Stølsheimen (6)

Kalvedalshytta, Nordhordaland

Bjordalsbu, Skarvheimen

Grøssete, Breheimen 

Hallingskeid, Skarvheimen

Rembesdalseter, Hardangervidda

Demmevasshytta, Hardangervidda

Skålatårnet, Breheimen (7)

Skålabu, Breheimen (7)

midling, og kortreist og økologisk mat. Gjestane 
ristar på hovudet når dei får høyre om gondolpla-
nane, det er ikkje det dei vil ha. Og sengene er 
allereie fulle sommaren igjennom, både i Aurland 
og Flåm. På 29/2 Aurland må gjestane bli minimum 
to netter.

– For det første får ein ikkje oppleve staden med 
berre ei natt. I tillegg blir det mykje mindre trans-
port og meir berekraftig økonomisk.

ALDRI ÅLEINE
Å heve stemma i eit lite samfunn kan vere både 
einsamt og krevjande. 

– Eg har aldri likt konfliktar, men å heve stemma 
for ting som eg opplever som urett, anten det er mot 
naturen, mot laks og sjøaure, eller folk, det har eg 
aldri vore redd for. Og eg veit at stikker du nasen 
din fram, så må du tole å få ein liten i fleisen, og det 
toler eg altså.

Han finn støtte i lokalsamfunnet, men ser at man-
ge er redde for å bruke stemma si. Bjørn ynskjer å 
vise ungane sine at det er fint og viktig å engasjere 
seg. Familien diskuterer ofte aktuelle saker rundt 
kjøkkenbordet, og kvart år reiser fotballinteresserte 
medlemer av flokken til England for å sjå fotball-
kamp. Undervegs på turen må alle halde eit foredrag.

– Det kan vere alt frå aktuelle samfunnstema til 
fotballhistorie. Eg har eit sterkt ønske om at ungane 
mine, og eigentleg alle, skal tileigne seg kunnskap 
og lære seg å formidle ei meining. Ein klarar ikkje 
å utvikle samfunnet utan kunnskap og debatt. Slik 
som med gondolsaka, det er lett å bli forbanna, med 
det er betre å halde hovudet kaldt og stille med gode 
argument. 

Når foredraga er presentert, tar familien turen til 
Anfield stadium for å heie på favorittlaget Liverpool. 

– Eg får ei tåre i augekroken når 60 000 syng 
You’ll never walk alone. Det er sterkt, det.

1

2

2

3

4

5

6

7I DNTs podkast Utestemmer 
kan du høre seniorarkitekt Anne 
Cecilie Haug i Snøhetta og daglig 
leder Henning Hoff Wikborg i DNT 
Oslo og Omegn diskutere den nye 
arkitekturen på DNTs hytter. 
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*I 2020 MATCHER VI DITT BISTANDSBIDRAG.
Det betyr at hver krone som kommer inn,

har dobbel effekt. 

hvitserk.no/ansvarligturisme



TOPP7TURENE
2020

MESTRING FOR HELE FAMILIEN

DNT Topp7 er turer uten tidtaking eller konkurranse, men byr på mengder av 
turglede, heiing og vandrere i alle aldre. Arrangementene er av ulik lengde, og 
ofte er det et kortere alternativ, for de som ønsker det. Når det er sagt er de 
lengste turene såpass lange at vi garanterer at du blir svett. 

For mer informasjon, se www.topp7.dnt.no
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www.bot.no/7-toppsturen

BODØ
3/7-toppsturen

Bymarka
14. juni
www.topp7.no

TRONDHEIM
Topp7
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www.dntoslo.no/baerum

ASKER/BÆRUM
Topp7 i Vestmarka

Foto: Mia Martine Husdal

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Byfjellene i Bergen
31. mai
www.7-fjellsturen.no

BERGEN
3/4/7-fjellsturen

Finnemarka
6. juni
www.topp7turen.no

DRAMMEN
Topp3 og Topp7

HAUGESUND
Haugesund på langs

Ryfylkeheiane
23. mai / 7. juni
www.7-nutsturen.dnt.no
www.stf.no/strand-og-forsand-turlag

STAVANGER/STRAND
7-nutsturen / 7-toppturen

Foto: Marius Vervik

Foto: Marius Vervik

Foto: UkjentFoto: Ukjent

Foto: Anngunn Dårflot

Foto: André M. Pedersen

Haugalandet
26. april
www.haugesundpalangs.no
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Veien videre
Fra krigsherjede sletter i Syria og flukt gjennom jungelen i Kongo, 
til fredelige Sandnesmarka. Kan friluftsliv og dugnad være  
veien inn i det norske samfunnet?  
 TEKST: ODA RUUD FRAMSTAD FOTO: LINE HÅRKLAU
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MØRKE TANKER: Mohamad Al-
dali var bonde før han flyktet fra 
Syria. I Sandnesmarka utenfor 
Stavanger vekkes hjemlengsel 
og vonde minner fra det krigs-
herjede landet.
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D et brenner i ovnen, og lukten 
av gryterett fyller nesen. En 
av kvinnene på dugnadsar-
beid fisker opp telefonen sin 

og trykker seg fram til Google Translate. 
Hun forteller meg historien om et annet 
liv, et helt annet sted. Om familien som er 
igjen. Det er vanskelig å finne de rette or-
dene. I et forsøk på å få meg til å forstå hva 
hun mener, taster hun inn de arabiske teg-
nene på telefonen og viser meg skjermen. 

«De er redd for voldtekt» står det i 
oversettelsesfeltet. 

KAPPE OG KLØYVE
– Dere kan ikke snakke arabisk. Da får 
dere ikke sitte sammen, sier Johanne Fjel-
de (38), prosjektleder for inkluderingspro-
sjektet i Stavanger Turistforening (STF). 

Dugnadsdeltakerne smiler lurt, her er 
det norskopplæring som gjelder. 

– Vi skal kappe og kløyve ved, og noen 

skal sy gardiner. Så blir det felles lunsj, før 
vi skal gå en liten tur sammen, forteller Jo-
hanne idet ni-seteren kommer fram til DNT-
hytta Gramstadtunet i Sandnesmarka, en 
liten halvtime utenfor Stavanger sentrum. 

Etter litt kaffe inne på den varme hytta 
er gjengen, som består av seks deltakere, 
klare for dagens dugnadsarbeid. Veileder-
ne viser hvordan kappsagen fungerer, og 
går gjennom HMS (helse, miljø og sikker-
het). Trestammer kappes og kløyves i en 
voldsom fart og med stor iver. Gruppa har 
egentlig ikke tid til å vente på instrukser.

Det eneste som stopper dem, er når den 
sure vinden gjør det nødvendig å gå inn for 
å kle på seg flere lag med klær. 

GOOGLE TRANSLATE  
Prosjektet «STF for alle – arbeidstrening 
og inkludering» startet i oktober 2019, 
med sosialantropolog Johanne Fjelde i 
spissen. Det er et samarbeidsprosjekt mel-

lom Flyktningetjenesten og  STF, der seks 
flyktninger utplasseres i arbeidspraksis 
ved STF. Deltakerne har lite formell kom-
petanse eller skolebakgrunn og har derfor 
ingen lett vei inn i et ordinært arbeidsliv. 

Inne, i ly fra vinden, jobber de to da-
mene i arbeidsgruppen. Lukten av hvitløk 
og karri siver ut fra kjøkkenet der Almaz 
Measho (44) har begynt på dagens lunsj. 
Hun kommer opprinnelig fra Eritrea, 
og elsker å lage mat. Zokaa Kefri (50) 
har fått ansvaret for å sy nye gardiner 
til en annen hytte eid av STF. Nå sitter 
hun ved et av spisebordene i den ny-

VEDHUGGERE: Flyktningene som deltar på prosjektet har liten eller ingen formell kompetanse og skolebakgrunn. I samarbeid 
med frivillige fra Stavanger Turistforening tilrettelegges det for arbeidstrening.

På displayet står det: 
«Redd for voldtekt, 

kidnapping og salg av 
organer».
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bygde låvekafeen og klipper til tekstilet.  
Zokaa kommer fra Aleppo i Syria, men har 
bodd i Norge de siste tre årene. I Stavan-
ger går hun på Johannes Læringssenter, 
kommunens største skole. Der lærer hun 
norske tradisjoner og det norske språket. 
Det er ikke alltid så lett. 

– Språket er vanskelig. I Syria jobbet 
jeg ikke. Nå jobber jeg, det kjennes veldig 
annerledes.  

For Zokaa har arbeidsgruppen vært en 
sosial redning. Hun ser på kollegaene og 
de nye vennene sine som den største beta-
lingen for det arbeidet hun gjør. 

– Vi har blitt som en familie. Vi jobber 
sammen og samarbeider. I Syria dro vi over til 
naboene hele tiden. I Norge sitter man bare 
hjemme, så det er fint å komme seg litt ut. 

Arbeidsgruppen har blitt et etterlengtet 
tilskudd i tilværelsen. Men det er ikke her 
hun skal jobbe for alltid, Zokaa drømmer 
om å jobbe med barn. 

– Jeg har lyst til å jobbe i en barnehage 
eller på SFO etter hvert, sier hun og trer 
nåla gjennom gardinstoffet. Men selv om 
et annet, selvstendig liv ligger og glimter i 
horisonten, trekkes tankene ofte hjemover. 
Zokaa har en datter og to barnebarn som 
fremdeles bor i Syria. De kan ikke flykte, 
det er for farlig. De kan heller ikke gå på 
skole. Zokaa er bekymret. Det er vanskelig 
for henne å beskrive brutaliteten og følel-
sene sine med den underliggende språk-
barrieren. Øynene blir blanke. 

– De er redde for ... hva er det norske 
ordet? 

Zokaa finner fram telefonen og taster 
flere arabiske tegn for å oversette tankene 
sine. På displayet står det: «Redd for vold-
tekt, kidnapping og salg av organer». 

– Da er det lunsj! roper Johanne ut til 
vedkapperne. 

Almaz bærer ut en stor, rykende gryte 
og dekker på langbordet. 

EN TURISTFORENING FOR ALLE 
Mange møter den nye tilværelsen i Norge 
med optimisme, andre med sjokk. Felles 
for alle deltakerne på «STF for alle» er at 
de befinner seg i et nytt land, med et nytt 
språk og en annerledes kultur. Prosessen 
med å danne et nytt nettverk, lære seg et 
nytt språk og normalisere tilværelsen, er et 
mangeårig prosjekt. Å tilby denne gruppen 
gode tiltak er veldig viktig, mener Johanne 
Fjelde.

– Mange føler seg alene, noen omtaler 
seg som ensomme. Vi vet at traumer og 
stressbelastninger over tid kan skape al-
vorlige psykiske og somatiske plager. Dette 
kan igjen føre til helseplager, isolasjon og 
utenforskap, både sosialt og i arbeidslivet, 
forklarer hun. 

Hun mener det viktigste STF kan gjøre 
,er å arbeide målrettet med å dempe stress 
og overbelastninger for mennesker som 
har vært på flukt, slik at de kan bli aktive 

PUSTEPAUSE: Deltakerne på Stavanger turistforenings prosjekt «STF for alle» samles til lunsj på DNT-hytta Nodhagen. 
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deltakere i det norske samfunnet. 
– Hovedmålet med prosjektet er å tilby ar-

beidspraksis og å skape en felles arena. Hvis 
arbeidspraksis hos oss kan gjøre at de både blir 
sterkere i norsk, får oppleve mestring og får 
økt forståelse for norsk kultur og verdier, har 
vi nådd målet vårt.

Laylo Fotikh har også arbeidspraksis i STF. 
Hun er har bakgrunn fra Usbekistan, og som 
en del av praksisen jobber hun nå med inklude-
ringsprosjektet i administrasjonen i STF. Hun 
er opptatt av at flyktningene skal inkluderes i 
samfunnet, og at de deltar i fellesskapet.

– Jeg tror friluftsliv kan være en del av løs-
ningen, sier Laylo oppglødd.

– Naturen er en nøytral møteplass for alle, 
og det er viktig at innvandrere ikke bare in-
tegreres, men også inkluderes. Her kan du 
komme deg ut og være sammen med andre, få 
god språktrening og et innblikk i den viktige 
delen av norsk kultur som friluftsliv er. 

Daglig leder i STF, Preben Falck, har også 
troen på at friluftsliv kan fungere som en arena 
for å løse samfunnsutfordringer som utenfor-
skap og folkehelse.

– Turistforeningen har i utgangspunktet 
stått sterkest blant ressurssterke nordmenn. 
Likevel ser vi at friluftslivet gir mange mulig-
heter for inkludering. Vi har et veldig sterkt 
utgangspunkt, med en solid infrastruktur og 
mange frivillige som ønsker å gjøre en innsats 
for å hjelpe andre. 

Han ser at små tiltak kan utgjøre en stor 
forskjell for mange mennesker. 

– Når vi har gjort mindre tiltak, har det vært 
såpass vellykket at vi ønsker å videreutvikle ar-
beidet i en større skala, både rettet mot innvan-
drere og andre med helsemessige utfordringer. 
Målet er at vi skal være en åpen og inklude-
rende organisasjon som speiler mangfoldet i 
samfunnet. 

Å GRIPE NATUREN 
Lunsjen blir servert til jubel og ros. Linsegryte 
med lime og naanbrød. Når alle har forsynt 
seg, tar veilederne med seg arbeidsgruppen 
på en tur. Et sted langs stien tar John Magusi 
(36), en av dugnadsdeltakerne, fart inn mellom 
trærne. Han løper om kapp med lyset. Det lig-
ger kanskje en frihet og lokker idet føttene tref-

fer den myke, mosekledde bakken. Han liker å 
være i aktivitet. I Kongo var han taxisjåfør på 
motorsykkel. Når jeg spør ham om han savner 
hjemlandet, rister han på hodet.  

– Krigen var ikke bra, vi måtte noen gan-
ger gjemme oss i skogen, og vi kunne ikke bo 
i huset vårt.

Av og til er historien så enkel og så vanske-
lig som det. 

Etter å ha gått et lite stykke kommer vi frem 
til en slette rammet inn av eldgamle steingjer-
der, ved et lite vann. Der veilederne står stille 
og skuer utover landskapet, klatrer dugnads-
deltakerne i trærne, drar hverandre i en tralle 
og hopper over trestubber. Det ligger en herlig 
spontanitet i handlingene. Det er en levende 
måte å oppleve naturen på. 

Solen titter tidvis frem gjennom skylaget. 
Mohamad Aldali (32), en av de mest ivrige 
dugnadsdeltakerne, trasker alene ned til en 
kampestein i vannbredden. Plutselig blander 
lyden fra trærne seg med arabiske toner. Mu-
sikken spilles ut fra den lille høyttaleren på 
mobiltelefonen. Kanskje er det hjemlengselen 
som dro han ned dit. Et behov for alenetid, med 
bakgrunnsmusikk fra hjemlandet.  

– Jeg liker å være i naturen. Men jeg blir 
også trist. Det minner meg om hjemme, for-
teller han.

ET ØYEBLIKK MED TANKENE
Mohamad er fra Syria. Han var bonde, likte å 
være ute og jobbe i naturen. Det er det han er 
vant til. Det fysiske arbeidet. Han ser utover 
landskapet og forteller at han savner det. 

– Hjemme er det ikke så høye fjell som her. 
Det er flatere, forklarer han og gestikulerer med 
hendene. 

Mohamad blir nedstemt av å snakke om 
Syria, det blir vanskelig. Etter en stund er det 
på tide å bevege seg nedover igjen. Mohamad 
holder seg utenfor stien. Han går med lang-
somme steg, knuger mobiltelefonen og min-
nene i hånda. 

Så setter han seg ned i lyngen igjen, og luk-
ker øynene. 

«STF FOR ALLE»
› Drives av Stavanger 
Turistforening, som med 
27 000 medlemmer er 
den største friluftsorga-
nisasjon i Rogaland. 
› Prosjektet startet i 
2019 og drives i sam-
arbeid med flyktninge-
seksjonen i Stavanger 
kommune. 
› Målet er å tilby 
arbeidstrening og 
norskopplæring, gjøre 
DNTs aktiviteter mer 
tilgjengelig for flere og 
bidra til sosial inklu-
dering og mestring på 
tvers av alder, økonomi 
og etnisitet.

Naturen er en nøy-
tral møteplass for 
alle, og det er viktig 
at innvandrere ikke 
bare integreres, 
men også  
inkluderes. 

Laylo Fotikh,
i arbeidspraksis i STF
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DRAHJELP: Kongolesiske John Magusi og syriske Mohamad Aldali har lite til felles, utover at de begge har flyktet fra hjemlandet 
og til slutt havnet i Norge. Stavanger Turistforening mener friluftsliv gir muligheter for inkludering på tvers av etnisitet.

VEKKER MINNER: – Jeg liker å være i naturen. Men jeg blir også 
trist. Det minner meg om hjemme, forteller 32-år gamle Mohamad 
Aldali fra Syria (foran). 

FLYKTET FRA SYRIA: Zokaa Kefri fra Syria syr gardiner som del 
av arbeidstrening og norskopplæring. – Etterhvert har jeg lyst til å 
jobbe i barnehage eller skolefritidsordning, sier 50-åringen.
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Seiler på en  
grønn bølge 

NAVN: Veronica Skotnes (21)
BOSTED: Svalbard 
AKTUELL: Friluftsmenneske, bærekrafts-
entusiast og seiler som bodde 94 netter ute 
i fjor. I år er målet 100 utenetter og å inspi-
rere andre til mer miljøvennlig friluftsliv på 
Instagram-profilen @skotnesve. 

Med et brennende hjerte for naturen og beina godt plantet på dekk, prøver Ve-
ronica Skotnes å inspirere andre til å gjøre friluftslivet litt mer bærekraftig. 

TEKST: ODA RUUD FRAMSTAD

– Hva gjør du på Svalbard? 
– Jeg tar en bachelorgrad i arktisk friluftsliv på UiT 
Alta. Der er jeg bærekraftpilot for studentene, og 
leder for lokallaget til Framtiden i våre hender. Det 
andre året i bachelorprogrammet foregår på Svalbard, 
så det er det jeg holder på med nå.  

– Du tok båt opp dit, hvorfor det? 
– Det var for å vise at det faktisk går an. Jeg kan bo på 
en øy i Barentshavet, og klare å komme meg dit uten 
å fly. Da burde det være mulig for alle å fly mindre. 

– Hvorfor er du opptatt av å dele grønne turtips? 
– Jeg synes folk som bruker naturen, har et stort an-
svar når det kommer til å ta vare på den. Jeg tenker 
at det er viktig å ikke individualiserer klimakrisa. Det 
har ingen hensikt å sitte og skamme seg over ting  vi 
gjør. Vi bør ikke rette sinnet mot hverandre, men 
heller mot næringslivet og politikken. Det er de som 
må tilrettelegge for et bærekraftig samfunnet. 

– Hvordan kan vi som enkeltpersoner gjøre fri-
luftslivet mer bærekraftig? 
– Det viktigste er å ta vare på det du har av utstyr 

og klær. Velg helst klær av naturmaterialer som ull 
og bomull, og unngå klær med giftige miljøstoffer. 
I tillegg bør du kjøpe klær som kan brukes til flere 
ting og som kan repareres. Lag din egen tørrmat og 
energibarer, det redder både miljøet og lommeboka. 
Til slutt er mitt beste tips å bruke nærområdet. De 
beste turene skjer rett ved heimen. Og reis kollektivt 
så langt det lar seg gjøre.  

– Blir turlivet kjedeligere av å tenke bærekraft? 
– Rent fysisk så blir jeg begrenset, ved at jeg unngår 
å fly langt for å se ny natur. Men jeg føler meg ikke 
begrenset når det gjelder opplevelser og øyeblikk. 
Egentlig vil jeg si at turlivet har blitt mindre kjedelig 
etter at jeg begynte å tenke på bærekraft. Man må bli 
kreativ og se muligheter, ikke begrensninger. 

– Hva er ditt neste turmål?
– Hundre netter ute! I 2019 klarte jeg 94 netter. Det 
var litt surt, selv om antallet egentlig ikke er så viktig.

INSPIRASJON
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EVENTYRLYSTEN: Veronica Skotnes flyr så lite hun kan, og vil inspirere flere til å dra på tur der de bor. Selv har hun Svalbard som 
lekegrind en periode. 



Enkelt, raskt, sunnere og godt.  
Møllerens God Tur er turmaten som 
er lett å lage, og som passer perfekt 
til korte og lange turer. Alt du trenger 
å gjøre er å tilsette vann. Husk å ta 
med Havregrøt uten tilsatt sukker 
neste gang du skal på tur. 
God tur!

LYTT TIL 
ROMLING I MAGEN!

Enkelt, raskt, sunnere og godt.  
Møllerens God Tur er turmaten som 
er lett å lage, og som passer perfekt 
til korte og lange turer. Alt du trenger 
å gjøre er å tilsette vann. Husk å ta 
med Havregrøt uten tilsatt sukker 
neste gang du skal på tur. 
God tur!

LYTT TIL 
ROMLING I MAGEN!

Enkelt, raskt, sunnere og godt.  
Møllerens God Tur er turmaten som 
er lett å lage, og som passer perfekt 
til korte og lange turer. Alt du trenger 
å gjøre er å tilsette vann. Husk å ta 
med Havregrøt uten tilsatt sukker 
neste gang du skal på tur. 
God tur!

LYTT TIL 
ROMLING I MAGEN!

God Tur 

turmat fra 

Møllerens



Natur
Aketur
Topptur
Langrennstur
Hyttetur
Fjellskitur
Jentetur
Guttetur
Skøytetur
Måneskinnstur

Det aller viktigste er de tre
siste bokstavene – t u r.
Har du tenkt på at opplevelsene bare ligger en togtur eller en 
busstur unna? Vi tar deg til unike opplevelser over hele landet, 
enten du skal reise langt eller kort. Og du kan bruke reisen til 
å lade batteriene. Turen begynner på vy.no
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K anskje er det innbilning eller overtro, 
kan hende er det helt reelt. I alle fall 
skjer det noe magisk idet vi setter føt-
tene på Tårnbrygga og forlater kragerø-

ferga. Det ligger i lufta, et svakt drag av ferie, av noe 
annet. 

Med sekker på ryggen, fulle av mat, sengetøy, 
håndklær, bikini og badebukse, dunjakker og ekstra 
skift i fall vinden snur. Over oss hviler en svartbak 
i vinden.

Fra Tårnbrygga vandrer vi forbi bua til Sykkelknut, 
dit vi skal tilbake i løpet av helgen og leie sykler for å 
dra på oppdagelsesferd på sørspissen av øya. 

Sola varmer nakken mens føttene bærer oss på 
den gruslagte, smale veien nordover. Mot Jomfruland 
nasjonalpark, eikeskogen og steingjerdene, og når 
vi kommer dit og ser det, skjønner vi at klisjeen om 
vårens vakreste eventyr faktisk stemmer. Det anger 
av blomstrende anemoner, av titusenvis av hvitveis 
som dekker skogbunnen, et hvitt vegg til veggteppe, 
ved foten av nakne eiketrær.  

TERAPI ÅRET RUNDT
Ved veis ende ligger Øitangen gård, der vi slenger 
fra oss bagasjen og blir møtt av Ruth Ellegård. Hun 
smiler så varmt, så velkomment, at det kjennes ned 
i tærne. 

– Du vet det, sier hun og setter fra seg sykkelen, å 

vandre i rullesteinsfjæra på Jomfruland er bedre enn 
mange timer hos psykolog. Hele året er det terapi å 
være her ute, både i sommervarme og i vinterstormer. 

Ruth er urinnvåner, en av øyas 60 fastboende, med 
hundre prosent stilling som vertskap på Øitangen. 
Den gamle gården på nordenden av øya som DNT 
Telemark overtok driften av i 2016. 

– Jeg leier ut enkeltsenger, rom, hele bygninger og 
alt under ett om noen skulle ønske det. Skoleklasser, 
60-årsdager, eldre og yngre, bryllupsfolk og konferan-
sedeltakere. Her er alle velkommen, sier hun, med 
ansvar for 51 senger i Hovedhuset, Forvalterboligen, 
Låven og Sjøbua, og et stort tun med brygge, eldgamle 
trær, friarealer og sandstrand.

– Alle mennesker har godt av å være på Jomfru-
land av og til, de får et bedre liv av det – rett og slett. 
Hele året er det noe eget ved å være her. Du bør 
komme om vinteren også, stjernehimmelen her ute 
er helt fantastisk. 

FUGLETÅRNET 
Vi er nysgjerrige, i likhet med andre oppdagelsesrei-
sende på nye steder. Ikke før har vi kommet fram, så 
må vi ut – ut for å se horisonten, utforske området 
og finne ut hva som skjuler seg av skatter og hem-
meligheter. 

Like ved Øitangen er porten til Jomfruland nasjo-
nalpark, Norges andre marine nasjonalpark. 

Vi gjorde som trekkfuglene – dro til Jomfruland for å 
samle krefter og finne hvile mellom himmel og hav. 

TEKST OG FOTO: JULIE MASKE 

Møt våren på 
Jomfruland
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FANGER OG TELLER: Jomfruland fuglestasjon har registrert 329 fuglearter, som er det tredje største antallet registrert i Norge, 
etter Lista fyr og Utsira. Feltornitolog Ola Nordsteien (t.v.) får hjelp av nevøen Martin Nordsteien Nes til å ta vare på fuglene 
som havner i nettet. 

LETTVEKTER: En løvsanger, en av våre aller minste fugler, veier ca. 10 gram. Den satt fast i nettet før Martin Nordsteien Nes 
nennsomt fikk løsnet den. Løvsangeren overvintrer i tropisk Afrika sør for Sahara og hekker over hele Norge.
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Vi har lest om raet, et resultat av istidens herjinger, 
som har gitt øya Skagerrakkystens lengste rullesteinsfjære 
og gunstige vekstvilkår for planter både på land og til 
havs. Nå står vi midt i det, og det er … avblåst, med noen 
vindskjeve  trær, kjerr og kratt, preget av barskt vintervær 
og enda ikke kledd for sommeren. Og der, høyt over oss, 
rager et tårn og vi ser noen hoder dekket med luer. 
– Kom opp og se, ropes det.

Vi klatrer opp ei smal trapp. På toppen står en 
ung gutt og to karer. Gutten holder en liten fugl i 
hånden, så liten at den nesten forsvinner mellom 
fingrene hans.

– Det er en løvsanger, en langdistansetrekkfugl. 
Du kjenner den igjen på den gulhvite øyebrynstripa, 
forklarer Martin Nordsteien Nes (13) og løfter den 
opp mot oss. 

– Er du ofte her ute og ser på fugl?
– Når jeg kan. Jeg liker det godt, og får lov til å 

være med onkelen min, forteller Martin og smiler. 
Han er hobbyornitolog og fuglekikker, og er flittig 
bruker av kikkerten han har rett innenfor rekkevidde. 

Ved siden av ham står onkelen og nikker. Ola 
Nordsteien har vært feltornitolog på Jomfruland  
fuglestasjon siden 2011. 

– Når fuglene trekker nordover om våren, er denne 
øya et perfekt sted for å hvile og samle krefter. Her 
finner de mat og ly. Det er masse snacks i tang og 
tare, og inne i skogen er det insekter, mark og frø, 
forteller Ola. 

I løpet av årene på fuglestasjonen har han obser-
vert, fanget og ringmerket flere titusentalls fugl – både 
skog- og fjellfugler. Jomfruland fuglestasjon har registrert 
329 fuglearter, som er det tredje største antallet registrert 
i Norge, etter Lista fyr og Utsira.

– I løpet av et år er det mer enn 300 personer som 
bidrar med observasjoner her ute. Jomfruland og Lista 
fuglestasjoner er landets mest aktive, med artsobser-
vasjoner som er viktige for forskning, kunnskap og 
forvaltning av fuglene. Jo mer vi vet, dess mer kan vi 
forstå om dem, forklarer han. 

De siste årene har han merket mye til klimaend-
ringene. 

–Vi er opptatt av å skille mellom vær og klima. En 
enkelt vinter, som årets, er bare en enkelthendelse. 
Men vi har datamateriale fra mange år tilbake, og 
tendensene til endring i klima blir sterkere og sterkere 
fra år til år.

– Hva gjør det med fuglene?

FASTBOENDE: Ruth Ellegård er vertskap på DNTs 
hyttetilbud Øitangen og fastboende på Jomfruland.  

LIVSVISDOM: Knut-Einar Berga, best kjent som Syk-
kelknut, leier ut sykler og gir kloke ord på veien.

Alle mennesker har godt av å være på Jomfruland 
av og til, de får et bedre liv av det – rett og slett. 

Hele året er det noe eget ved å være her. 
Ruth Ellegård



BARE SE: Hvitveisblomtringen på Jomfruland er sagnomsust. Brage (10 mnd.) er på sin første blomstersafari, overvåket 
av mor Lene Norheim Håland og storebror Sølve (10) Blomstene er fine å se på, men er giftige og må ikke spises. 

– Flere arter sliter og minsker i antall. En av fu-
glene som sliter, er fjellfuglen lappspurv. Den mel-
lomlander her på vei til hekkeplasser i høyfjellet. Vi 
i Norsk Ornitologisk Forening har valgt den til årets 
fugl i 2020, for å følge ekstra nøye med på arten og 
lære mer om den. Fra 1980 har den hatt en nedgang 
på nærmere 75 prosent. 

– På 1980- og 90-tallet kunne vi se flokker på 
flere titalls lappspurv. Vi må nesten 15 år tilbake i 
tid sist det ble sett et tosifret antall. Og den 17. april 
1981 ble det sett hele 100 lappspurv. Nå ser vi bare 
enkeltindivid. 

I NETTET
Ola ser litt trist ut under lua, før han retter seg opp 
og klatrer ned fra tårnet. 

– For å gjøre livet lettere for fjellfuglene må vi 
håpe på globale prosesser mot klimaendringene. Det 
er litt lettere med for eksempel sjøfuglene, for der 
kan vi gjøre noe med plasten og regulere fisket, men 
også de påvirkes negativt av globale klimaendringer, 
gjennom et varmere hav. 

Blikket flakker hit og dit, på søk etter bevegelser, 
skygger og farger. Nede på bakken fanger Ola og Mar-

JOMFRULAND NASJONALPARK
Jomfruland nasjonalpark ble 
opprettet i 2016, og verneformålet 
er å ta vare på et større naturom-
råde med geologisk særpreg med 
israndavsetninger og biologisk 
mangfold i sjø og på land med 
særegne og representative økosys-
temer og landskap som er uten 
tyngre naturinngrep. 98 prosent av 
nasjonalparken er under vann. 
Jomfruland fuglestasjon ble 
opprettet i 1972 og ligger på 
nordspissen av Jomfruland. Den 
er opprettet av Norsk Ornitologisk 
Forening og driver med miljøover-
våking, registrering og ringmer-
king. Stasjonen er bemannet store 
deler av året.
Emblemfuglen til fuglestasjonen 
er pirol, en gul fugl med svarte 
vinger. Den er en sjelden gjest her 
til lands, men observeres årlig på 
Jomfruland.
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tin småfugl i flere nett som de har satt opp. Fuglene 
blir ringmerket før de slippes fri. 

– Hvor farlig er det å bli fanget?
– Fuglene tar ikke skade av det den lille tiden det 

tar. Dager med kraftig vind og regn eller regnbyger er 
de skumleste, og noen dager kan vi ikke fange fugler. 

– Hva kommer det av?
– Fuglene blir ofte hengende opp ned, og den 

vannavstøtende fjærdrakten fungerer ikke. Da fryser 
de lett, og det kan medføre død. Heldigvis er yr.no et 
godt verktøy for oss, med både nedbørs- og vindvarsel. 

– Hvor ofte kommer annet enn småfugl i nettet?
– Det skjer. I vinterferien 2019 fant Martin og 

jeg en lappugle i nettet. Den har halvannen meter i 
vingespenn, er karismatisk og sjelden. 

FOTOSHOOT I BLOMSTERENGA
På vår oppdagelsesferd balanserer vi i rullesteinsfjæra 
og ser bølgene som dovent slår inn mot land. Inni-
mellom bøyer vi oss ned og plukker opp plastrester, 
flaskekorker og isoporbiter. 

Fraværet av urbane lyder, av støy og bildur, vek-
ker tilstedeværelsen. Hva var det? Alt forsterkes, alle 
sanseinntrykk blir intense, og vi vil bare være ute og 
omgi oss med våren, forundres over livet som vender 
tilbake. Så mange detaljer å legge merke til, så un-

derlig og annerledes alt er her på denne landstripen 
mellom himmel og hav. Inne i skogen finner vi tjernet 
der Theodor Kittelsen i 1893 skal ha møtt Nøkken, 
som han foreviget og gav evig liv og som siden endte 
på veggen på Nasjonalmuseet. 

Vi går forbi idylliske landsteder og noen gamle 
gårder, med hester og sau på beite. Etter en runde 
på eventyr er vi tilbake i eikeskogen, der solen leker 
med hvitveisen og en mor ligger på magen på bakken 
og foreviger nytt liv. Hennes yngste sønn, Brage på 
10 måneder, sitter midt i blomsterenga og snuser på 
blomsten han akkurat rev opp fra bakken. Hennes 
eldste sønn, Sølve (10), sitter over skrevs på ryggen 
hennes og ler i yr glede. 

– Min mor er fra Jomfruland. Jeg har alltid hatt 
et forhold til øya. Vi bor i Haugesund, men når våren 
melder sin ankomst, lengter vi hit, sier Lene Norheim 
Håland (37). 

Vi skjønner henne så vel, for etter en runde her ute 
gir også Theodor Kittelsens ord mening: 

«… og paa den ene side har vi intet andet enn det 
aabne hav der virker saa mægtigt og storartet at jeg godt 
kan forstaa at Folk som ere født paa et saadant Sted ikke 
let trives andetsteds.»

ØITANGEN GÅRD
OVERNATTING: DNT Telemark leier ut senger, 
rom og hele hus på Øitangen gård. Overnat-
ting må forhåndsbestilles.
Hunder er velkomne, men det må avtales 
spesielt hvilket rom/hus som er disponible.
UTSTYR: Øitangen gård er ubetjent, så ta med 
egen mat og drikke. Sengetøy og håndklær 
kan medbringes eller leies på stedet. 
MER INFO: oitangen.dnt.no eller ut.no

JOMFRULAND
ADKOMST: Kragerø Fjordbåtselskap går i rute 
mellom Kragerø og Jomfruland, se fjordbat.
no. Båtene anløper Aasviks brygge og Tårn-
brygga på Jomfruland. Fra Tårnbrygga er det 
ca. 2,5 km til Øitangen gård langs grusvei. 
Det er egne regler for motorisert ferdsel på 
øya. Kun handikappede kan få tillatelse til å 
kjøre bil helt bort til Øitangen. Det er også 
mulig å bestille taxibåt fra Valle og Kragerø 
direkte til brygga på Øitangen gård.

Selvbetjent DNT-hytte

Jomfruland
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www.fjallraven.no

NATUREN VENTER
Friluftsliv med Fjällräven siden 1960

uansett om du går tur gjennom lavlandet i sør 
eller mektige daler i nord, så skal klær og utstyr 
være det siste du behøver å tenke på. De er der 
for å støtte deg i opplevelsen din, ikke definere 
den - det er naturens oppgave. Så for turaktivi-
teter i varmt vær har vi skapt ventilerende, lette, 
hurtigtørkende og pakkbare klær og tilbehør, 
ved hjelp av materialer og produksjonsmetoder 
som påvirker miljøet så lite som mulig. Vår nye 

Abisko-serie med bukser, shorts, jakker, skjorter 
og t-skjorter bruker G-1000 Air Stretch (laget av 
resirkulert polyester og økologisk bomull) for 
ekstra luftstrøm og, fukttransporterende ull for 
overlegen funksjonalitet på tur etter tur.  
 Vi håper sommerminnene dine vil bestå av flotte 
turopplevelser, med spennende stier, runde åser, 
åpen himmel og gode venner. Og vi håper at våre 
holdbare, funksjonelle og tidløse klær og utstyr 

kan bidra til å skape disse minnene. Naturen 
venter. Ser deg der ute.
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Turskiltspesialist
i nord, Bodø

Vi leverer turskilt og 
tavler i hele regionen

Ta kontakt med oss:
trykkeriet@frembodo.no
Tel: 75542100

frembodo.no

Vi skaper arbeidstakere
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RANDULF VALLE (45) er fotograf, forfatter og vert for friluftspod-
kasten Uteliv. Han har levd av å være på tur i over 15 år, og har ofte 
med fiskestanga – enten det er for å spe på maten eller fordi fisking 
er selve målet med turen. Randulf har bodd ni år i Hammerfest, noe 
som resulterte i boka «Friluftsliv i Finnmark».

TUREKSPERTEN
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I BOKS: Artikkelforfatteren har fått stor ørret i Langsua, et fjellområde med mange gode fiskemuligheter og der den betjente 
DNT-hytta Liomseter er et godt utgangspunkt for turer med fiskestang. 

LÅN BÅTEN:  På DNT-hytta Bjellåvasstua på Salt-
fjellet er robåt tilgjengelig. Med gyldig fiskekort 
for statsgrunn kan du fiske med de fleste redskap. 

TÅLMODIGHET: Selv i gode fiskevann ligger det ofte mange timer bak ør-
retfangster som dette.   
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Fjellfiskerens beste hyttetips
For å få fisk må du være på riktig sted, til riktig tid og fiske med riktig 
redskap – på riktig måte. 

Mange turfolk vil gjerne legge inn litt fisking 
på veien mellom hyttene. Da vil en lett 
haspelsnelle og en slukstang som takler 
kastevekter opp til ca. 20 gram, være et 
godt valg. En liten teleskopstang er svært 
rask å rigge opp når muligheten byr seg og 
kan derfor være fordelaktig på fottur hvor 
det kanskje er begrenset tid til fiske. Ta 
også med et lite utvalg av sluker, spinnere 
og fluer. Husk små og lette sluker, i tillegg 
til noen kompakte sluker på 12–15 gram for 

å nå langt ut på vannene. En boks mark er 
et potensielt ess i bakhånd.

Å bli en dyktig fjellfisker tar tid, men 
noen småtriks vil øke muligheten for fangst. 
Vær forsiktig når du nærmer deg vannkan-
ten. Fisken kan stå kloss inntil bredden, så 
ta de første kastene fra litt inne på land. 
Spre ut kastene i vifteform og sveiv sluken 
inn ujevnt. Bruk stangtuppen aktivt for å 
gi sluken liv. Bråstopp innsveivingen med 
jevne mellomrom og la sluken synke litt. 

Det er ofte da fisken bestemmer seg for å 
bite.

Det er lettere å finne fisk i småvann, 
mindre elver og bekker. Prøv i kulper i 
elvene og i inn- og utos fra vann.  Finn også 
frem fiskestanga når du ser vak. Fisken kan 
ta sluk selv om den vaker etter insekter. 
Husk at en fiskers viktigste egenskap er 
tålmodighet. Når fisken først biter, kan du 
raskt få flere.

Åmotdalshytta, Dovrefjell 
Midt i hjertet av Dovrefjell ligger den 
selvbetjente DNT-hytta Åmotdalshytta. Den 
nås på en overkommelig dagsmarsj fra 
Snøheim – enten du velger å ta turen over 
Snøhetta eller går rundt. Fra Kongsvoll er 
turen lang, men vante fjellfolk tar streknin-
gen på en dagstur. 

Hytta ligger ved Åmotsvatnet som skal 
huse stor og fin ørret. Men som ofte ellers 
kan storørreten være vanskelig å få. Bedre 
mulighet for fangst har du i Åmotselva. Selv 
om snittstørrelsen er mindre kan du få fin 
ørret til stekepanna. Lette sluker og spin-
nere eller dupp og flueoppheng er gode 
tips her. På begge sider av elva er det også 
mange større og mindre vann som holder 
fisk. Det er alltid verd å prøve et kast eller 
tre i navnløse småvann. Du vet aldri hva 
som kan skje.

Fiskekort for Oppdal Bygdealmenning eller 
aventuelt fellesfiskekort for Snøhettaområ-
det. Begge selges via inatur.no.

Liomseter, Langsua
Det går bilvei helt fram til den betjente 
DNT-hytta Liomseter. Den ligger i et 
interessant fiskeområde. For barnefamilier 
kan den være et flott sted for fast opphold 
og dagsturer i området. Barna kan jakte 
på bekkeørret i Liomseterbekken, men 
vil man ha litt større fisk, krever det en 
rusletur. Mot sør finner man den vakre 
elva Fjelldokka. Den veksler mellom lange, 
stilleflytende partier, stryk og små vann. 
Ørret i stekefiskstørrelse er den vanligste 
fangsten, men man kan få større fisk. Flue-
fiskeren kan finne spennende strekninger 
med vakende fisk. Det gjelder for eksempel 
området rundt Langlonen, som dessuten 
er et av de vakreste områdene i Langsua 
Nasjonalpark. Om du vil gå litt lengre, er 
Reinsjøene mot sør verd et besøk. 

Store deler av området rundt Liomseter 
dekkes av fiskekort fra Gausdal Fjellstyre, 
som du får på inatur.no.

Bjellåvasstua, Saltfjellet
Nordre og Søre Bjøllåvatnet huser fin røye 
og hele tre ubetjente DNT-hytter ligger i 
umiddelbar nærhet av vannene. Bjellå-
vasstua ligger ved det nordre vannet, og 
lenger sør ligger Midtistua og Saltfjellstua. 
Røyefisket er mer uforutsigbart enn jakten 
på ørreten. Når røya med all sin fargeprakt 
ligger i hoven, er timene med kasting 
glemt. 

Røya foretrekker sluker i rødt, gull og kob-
ber. Et triks er å fjerne kroken på sluken, 
feste en senebit på 20-30 cm der i stedet 
og knyte en krok med mark i enden av 
denne stumpen. Dette markdraget fisker 
du rykkvis inn. Sveiv mens du hever stanga. 
Så stopper du innsveivingen og lar hele 
stasen synke til bunns før du sveiver inn 
slakt snøre og gjør et nytt løft. Ofte tar røya 
marken mens kroken synker fritt og krokes 
når du løfter stanga igjen. 

Det meste av Saltfjellet dekkes av Stat-
skogs Norgeskort for innlandsfiske, som 
kjøpes på inatur.no.
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Norge er igjen kåret til et av verdens 
beste land å bo i. Ifølge siste rapport fra 
UNDP( (United Nations Development 
Programme)) Human Development Re-

port 2019 er nordmenn de lykkeligste i verden og har 
det godt. Mye av årsaken er alle mulighetene norsk 
velferd gir oss. Men jeg oppdaget tidlig en ressurs 
som gav en mye dypere følelse av tilhørighet, lykke 
og glede, som et supplement til verferden Norge 
tilbyr: naturen. 

Dette er en ressurs som er tilgjengelig for alle, fra 
kongen og dronningen til den nylig ankommende 
som ikke har fått tid til å lære seg norsk språk og 
sedvaner. Natur som ingen eier. Uansett hvor du 
befinner deg i dette langstrakte landet, kan du ta på 
deg yttertøyet og bruke naturen. Den setter ingen 
grenser med tanke på ferdighet og kompetanse, den 
tilbyr noe for alle aldre og alle typer mennesker.

For mange mennesker som kommer fra den delen 
av verden hvor jeg kommer fra, er tradisjoner, indre og 
ytre ro og glede forbundet med blant annet en gudstro, 
men sjeldent forbundet med natur, fjell og mark. 

LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold) er en 
ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme 
innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det 
norske samfunnet. Norsk natur og friluftsliv er etter 
LIM sitt syn en av de fremste og viktigste verdiene vi 
har i Norge, verdier som definerer hva norsk kultur 
og arv er bygget på. 

Forskning viser at mennesker som bruker naturen,  
utelukkende får positive resultater av det. Fra et 
integreringsperspektiv er det en mulighet vi ikke 
benytter godt nok i dag og en mulighet vi ikke har 
råd til å miste. LIM ønsker å eksponere flyktninger 
og innvandrere for natur og friluftsliv så tidlig som 
mulig. Fra første møte med Norge bør dette være 
prioritert og obligatorisk. Det bør også følge mennes-
kene i livets løp gjennom barnehage, skole og videre 
inn i voksenlivet. 

Som ny i Norge blir identiteten din rokket ved.
Alt som var kjent og kjært, er fjernet, og du er i en 

ny situasjon hvor alt er ukjent, utrygt og fremmed. 
Mye av tilværelsen handler om å skape ny identitet, 
tilhørighet og trygghet.

Mennesker har behov for likhet og tilhørighet. 
Dette leser vi om i  Sylo Tarakus «Frihetskamp i Is-
lam» hvor mennesker på asylmottak fant tilhørighet 
i felles tro selv om de ikke var religiøse i utgangs-
punktet. Mennesker liker å høre til en masse, og 
etterstreber denne tilhørighetsfølelsen. Det er noe 
trygt over det å være lik den man deler rom med, sit-
ter på mottak med eller bor i nærmiljø med.

Det å ta del i friluftslivet, med sterke, norske 
verdier, er første steg på veien til å forstå nordmenn 
og deres kultur. Det gir en inkluderende effekt og 
tilhørighetsfølelse man konstant etterstreber som 
ny i Norge. I 2019 viser tall fra SSB at det finnes 
765 108 innvandrere i Norge og 179 295 norskfødte 
med innvandrerforeldre. Hvordan gjøre naturen mer 
tilgjengelig for den delen av befolkningen som ikke 
har friluftsliv og natur øverst på prioriteringslisten? 
Tiltak som natur som en del av introduksjonspro-
grammet (opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for nyankomne innvandrere) og pensum er absolutt 
veien å gå fra et statlig perspektiv. Men de som i 
hverdagen bruker naturen, Kari og Ola Nordmann, 
kan også bidra med å introdusere friluftsliv for de 
nyankomne og vise dem hvordan de skal ta de første 
stegene ut i fjell og mark. 

Naturlig inkludering

DANA-ÆSÆL MANOUCHEHRIM generalsekretær i organisa-
sjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) som jobber for 
å fremme innvandrernes deltagelse, tillit og tilhørighet til det 
norske samfunnet. 

KRONIKK
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TILHØRIGHET: 
Natur bør være en 
del av introduk-
sjonsprogrammet 
til innvandrere, 
mener artikkel-
forfatteren.

Det å ta del i 
friluftslivet, med 
sterke, norske 
verdier, er første 
steg på veien til å 
forstå nordmenn 
og deres kultur.



Marius i 100% merinoull
Det klassiske Marius-mønsteret ble designet av Unn Søiland i 1953. Mønsteret ble oppkalt etter slalåmkjører, 
krigshelt og skuespiller Marius Eriksen og er det mest vanlige strikkemønsteret i Norge. I dag er dette mønsteret 
blitt et ikon for norske tradisjoner innen håndarbeid og design. Aclima DesignWool Marius-kolleksjon er et
perfekt isolerende ullundertøy på fjelltur og som et sporty plagg til hverdagsbruk. Se alle fargekombinasjonene 
og ullkvalitetene på vår hjemmeside.

Aclima AS | aclima.no
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Sprekker i huden 
mellom tærne?

Bestill på SMS til
(+47) 9012 6247 

eller på internett:
www.kalgraf.com

- bruk tå-ringer av ren 
bomull mot fotsopp

- ingen biokjemikalier, 
ingen bivirkninger

- skaper et miljø der 
fotsopp ikke trives

- hudmassasje og 
lufting understøtter 
naturlig heling

- 1 pakke med 50 
ringer koster 
100 kr + 10 kr porto

- prisen tilbakebetales 
hvis de ikke virker

Dovrefjell-
Trollheimen-Rondane 

Dagsturer og 
overnattingsturer 

i fjellet. 
Tel: 986 93 200 

www.moskussafari.no

Tlf. 32 25 08 70  
www.alfatravel.no

Vandreturer i Østerrike
 12.09.20: 8 dager fra kr. 14.950,-
inkl. bl.a. fly, transfer, reiseledere, 4* 
hotell m/frokost og middag, 1 lunsj,  
utflukt, 4 vandreturer m/lokalguide

Vandringer på Kreta 
10.10.20: 8 dager fra kr. 14.650,-
inkl. bl.a. fly, transfer, 3*+ hotell m/

frokost, 2 middager, 1 lunsj, reiseleder, 
utflukt og 3 vandringer m/lokalguidePasser for turvante 

voksne med god  
allmenn-kondisjon

Begge turer passer for turvante  
voksne med god allmennkondisjon 

Via Ferrata Tjøme

www.viaferratanorge.noTlf: 971 42 512

Tlf: 975 75 875 - post@tromsooutdoor.no
www.tromsooutdoor.no

Vi gir deg:
Vinterferie i Nord-Norge

Guiding, toppturer, fjellturer, hytte til 
hytte. Utleie av randoneeski, fjellski, 
truger, skredutstyr, telt, sovepose, 

bekledning, mm.

Kontakt oss på:

kulTUR
i Sigrid Undsets rike

20. - 27. juni 2020
www.kristinspelet.com

kode ‘40001868’ for DNT-pris

Bessheim held ope frå
6. februar  til 17. mai

og frå
5. juni til 4. oktober 2020

Velkomne til fjells! Helsing Kari og Bjørn

Bestill på: post@bessheim.no
Telefon: 61 23 89 13

www.bessheim.no

SJEKK UT  DNTS POD-

› STEIN P. AASHEIM › SNØSKRED  › TURTIPS
› ARE KALVØ › TURSKØYTER › CECILIE SKOG

UTESTEMMER
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FRA LESERNE
HAR DU NOE PÅ HJERTET?  
Send innlegg til redaksjonen@dnt.no. Oppgi navn og bosted. 
Maks lengde: 2500 tegn. Innleggene kan bli forkortet. 

DNT og Fjell og Vidde er bekymret for at 
naturen forsvinner (nr. 1/2020). Men de 
tar altså gjerne imot annonsekroner fra 
hytteprodusentene, en av bidragsyterne til 
nedbyggingen av naturen. Så hvordan kan 
Fjell og Vidde forsvare at man promoterer 
hytteleverandører?

Det er et paradoks at Fjell og Vidde stolt 
presenterer utgave nr. 1/2020 i nytt og mil-
jøvennlig format, mens det i samme utgave 
er gjort plass til fire hytteprodusenter med 
store annonser i bladet; én har sågar blitt 
brettet ut over en dobbeltside, mens en an-
nen har en helside. Hva er tankegangen til 
Fjell og Vidde-redaksjonen bak dette? Og 
forstår den ikke at dette kan framstå som 
dobbeltmoralsk?

Fjell og Vidde vier 12 sider i nr. 1/2020 til 
nedbygging av uberørt natur i regi av kraft- 
og samferdselsprosjekter. Kunne det ikke 
være like interessant å føye til hyttebygging 
som en av synderne? Villreinen er en av 
artene som får sine leveområder betydelig 

innsnevret, og det gjelder også i høyeste 
grad på grunn av stadig nye hyttefelt og 
medfølgende trafikkerte veier. 

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det 
mellom 2014 og 2018 bygd 24 100 nye 
hytter i Norge. Etterspørselen, i hvert fall i 
snøsikre områder, er mye større enn tilbu-
det, og avisartikler bare de siste månedene 
viser at hyttekommuner ikke har noen 
planer om å bremse utbyggingen.

Denne iveren etter «hver nordmann, sin 
private hytte» har så klart konsekvenser 
for naturen. Det bygges hytter over en lav 
sko, og naturen må vike. Fjell og Vidde bi-
drar til dette presset gjennom å publisere 
annonser som skal selge hver og en av oss 
vår private hyttedrøm.

For kort tid siden besluttet The Guar-
dian å slutte å selge annonseplass til olje-
selskaper. Fjell og Vidde burde gjøre det 
samme overfor hytteprodusenter, nettopp 
fordi denne bransjen ikke er forenlig med 
DNTs ønske om å ta vare på uberørt natur. 

Det er så mange som identifiserer seg med 
DNT at jeg er sikker på at andre annonsø-
rer gjerne tar over reklameplassen.

 Stian Bergeland, Oslo

Takk for et godt tidsskrift. Leseropplevel-
sen blir likevel skjemmet av et paradoks. 
Nr. 1/2020 bærer preg av bevissthet om 
klimaproblemet og bekymringen/sorgen 
over at vintrene vil endre seg. I dette og 
tidligere numre har redaksjonen imidlertid 
solgt/godkjent annonser som frister med 
turer som krever lange flyreiser – bl.a. til 

Indonesia, Jordan og Argentina.
Det er godt dokumentert at lange flyrei-

ser produserer mye CO2. Å avstå fra eller 
redusere antall flyreiser er vanskelig, men 
fullt mulig. De av oss som allerede har fått 
oppleve andre verdensdeler, kan gjerne 
gå foran her. Nå trenger vi at så mange 
som mulig prøver å få til konstruktive 

endringer i livsstilen sin. Hvorfor skal Den 
Norske Turistforening promotere flyturer 
til Asia? Dobbeltkommunikasjon og doble 
standarder er ikke det vi trenger. Jeg håper 
dere fremover vil avstå fra inntektene av 
slike annonser. Det finnes mer enn nok av 
fantastiske kortreiste reisemål.

Jannecke Heien, Bergen

Takk for tilbakemeldinger vedrørende 
hytte- og reiseannonsører i Fjell og Vidde.

DNT skal jobbe for å bevare viktige na-
tur- og friluftsområder. Nedbygging av na-
tur er en stor utfordring, og er en tematikk 
vi jobber mye med på systemnivå, gjennom 
å påvirke myndigheter og regulering. For 
det er der endringene må komme om vi 
skal lykkes. DNT jobber også for å inspi-
rere til klimavennlig friluftsliv og inspirere 
medlemmene våre til å velge bærekraftige 
ferie- og fritidsalternativer. Fjell og Vidde 
er en viktig kommunikasjonskanal i dette 

arbeidet. Får vi flere til å ville benytte våre 
550 hytter og 22 000 km med sti, er det vårt 
viktigste bidrag på veien til et mer miljø- og 
klimavennlig samfunn. 

Vi sier med jevne mellomrom nei til 
annonser (senest i utgave 1/2020), og vi 
sier konsekvent nei til eksterne vedlegg 
som innebærer at bladet må plastpakkes. 
Samtidig er vi avhengig av inntekter fra 
annonsørene våre. Annonseinntektene fra 
Fjell og Vidde er viktige for DNTs virksom-
het – både i arbeidet for politiske gjennom-
slag i naturvernsaker og for å sikre et stort 

tilbud og varierte aktiviteter.  Fjell og Vidde 
har det siste året tatt flere miljøgrep, og 
gjennom det inspirert flere andre redak-
sjoner. DNT jobber nå med en bærekrafts-
strategi som skal gjelde fram til 2030. Her 
skal vi se på hvordan vi som organisasjon 
kan bidra til å påvirke partnere til å gjøre 
friluftslivet grønnere, hvordan vi kan inspi-
rere medlemmene våre til bærekraftige 
valg, og hvordan vi kan redusere avtrykket 
til egen virksomhet. Innspillene deres vil 
bli tatt med i dette arbeidet.

Hilsen Trygve S. Kolderup, redaktør Fjell og Vidde

Hvorfor mottar Fjell og Vidde penger  
fra dem som bygger ned naturen?

Dobbeltmoralsk

Svar fra DNT:

MARKEDSFØRING: Innsenderen reagerer på 
hytteannonser i Fjell og Vidde.
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arkeoplan.no

TURLØYPE – vi har det du trenger!

Tlf. 71 25 48 70   post@arkeoplan.no

Turbok-kassa og Turboka
Piler og retningsskilt
ArkPontem gangbro
Kart i alle formater

OPPLEV HARDANGERVIDDA 
PÅ HALNE FJELLSTUGU

Halne er et fantastiske 
utgangspunkt for vårskiturer!!

Overnatting i rom/leiligheter inne på fjellstugu 
eller hytter, alle typer har eget bad/wc.

For mer informasjon og påmelding 

Se www.halne.no - tlf. 53 66 57 12

~Vårskitur under nasjonalromantiske forhold - 
      snø, blomstring og blå fjorder.
~Bli med å ta del i det flotteste eventyret som Norge har å by på 
      om våren; Topptur til Oksen - Vertskapet på Halne Fjellstugu   
  inviterer til toppskitur helgene: 1-3 mai, 22-24 mai og 29-31 mai 
~Hundekjøring på Hardangervidda fra        
april til litt ut i mai.

Songen ved det store djup
PÅ ØYA KINN VEST FOR FLORØ

20. OG 21. JUNI 2020

www.kinnaspelet.no • BÅT FRÅ BERGEN LØRDAG OG SØNDAG 

RAGNHILD VAR FATTIG PÅ ORD, 
MEN NÅR HUN FØRST SKREV 

DEM NED VAR DE GULL VERDT

Å skrive et testament er å skrive seg inn i liv som skal leve videre. Tilgodeser du SOS-barnebyer med hele eller  
deler av arven, gjør du det mulig for utsatte barn å skape seg sin egen framtid. For alle barn skal arve jorden. 
sos-barnebyer.no/testament • Tlf. 23 35 39 00 • Vi kan tilby advokathjelp.
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FRA LESERNE HAR DU NOE PÅ HJERTET?  
Send innlegg til redaksjonen@dnt.no. Oppgi navn og bosted. 
Maks lengde: 2500 tegn. Innleggene kan bli forkortet. 

DNT begrunner muligheten for 
forhåndsbestilling av seng på 
noen av hyttene med at man da 
kan bruke ressurser på andre ting 
som vedlikehold av stier og hytter 
samt andre aktivitetstilbud, fremfor 
administrasjon av betalinger. Det 
virker underlig, men kan forstås. 
Det eldgamle norske systemet for 
hvordan man innretter seg hvis ei 
hytte eller bu er overfylt, har DNT 
holdt i hevd i årevis. Dette er tyde-

ligvis nå modernisert. Det er derfor 
av interesse at DNT redegjør for 
gjeldende regler, herunder booking 
(bestilling) for tildeling av soveplass 
når det er trengsel som det for 
eksempel ofte er i påsken og noen 
ganger i høysesongen om somme-
ren. Er man av vanvare i ferd med å 
innføre ulikhetssamfunnet også på 
DNTs hytter? Jeg håper ikke det.

Trond Høvik, Hurum

Hei Trond. Administrasjon av 
betalinger foregikk tidligere ved at 
gjestene fylte ut betalingsblanket-
ter på hyttene våre. All håndtering 
av disse betalingene i etterkant er 
en manuell jobb for DNT og krever 
store ressurser som vi mener det er 
fornuftig å heller bruke på å skape 
et bedre tilbud.

Når det gjelder hvilke regler 
som gjelder, er dette delvis opp til 
hver enkelt medlemsforening i DNT. 
Noen medlemsforeninger gjør en 

stor andel av sengene tilgjengelig 
for bestilling, andre gjør en mindre 
andel tilgjengelig, mens andre igjen 
ikke har tatt i bruk bestilling via 
internett i det hele tatt. Felles for 
alle er at regelen om at en DNT-
hytte aldri er full, gjelder fremdeles, 
men forhåndsbestiller man en seng, 
vil man være sikker på å få en av 
sengene som er gjort tilgjengelig for 
bestilling.

Hilsen Tor Kåpvik, DNT

Bestilling på hyttene

Svar fra DNT:

Svar fra DNT:

Vi takker 
for tilbake-
meldinger 
fra leserne 
vedrø-
rende nytt 
format og 
nytt papir.

STØRRE FORMAT synes jeg absolutt har forbe-
dret lesbarheten. Samtidig har det matte, mer 
miljøvennlige papiret ikke redusert print- og 
fargekvaliteten på noen måte. Kjempebra!

Henrik Brigg, Stavanger

HURRA for jobben dere har gjort med Fjell og 
Vidde! Det nye formatet er bedre å bla i, bladet 
«klapper ikke sammen» så lett, men kan ligge 
åpent i fanget. Positivt! Papiret er behagelig, 
layouten lekker, mange gode saker og fine bilder. 
Mer miljøvennlig produksjon, attpåtil! Veldig bra!

Kari Vestgarden, Oslo

STØRRE BLAD, MINDRE AVTRYKK! Veldig bra 
tiltak! Fleire burde vere lovpålagt å flytte diverse 
produksjonar tilbake til Norge! Det vart heilt sikkert 
dyrare å produsere bladet i Norge, men det kan 
kompanserast med auka medlemsavgifter! Eg er i 
alle fall villig til å betale litt meir for klimaet sin del.

  Daniel Vårdal

VELDIG BRA at det blir mer miljøvennlig og mye 
interessant innhold; men: Det egner seg dårlig som 
sengelektyre! Vet ikke om det er skyldes størrelsen 
eller papirkvaliteten, men det ruller seg sammen/
siden bretter seg selv når jeg holder bladet oppe. 

Anne

VELDIG BRA at dere har fokus på klima og prøver 
å redusere klimavtrykket. Har det blitt vurdert å 
kunne få det digitalt? Hverken papirforbruk eller 
forurensing under transport av bladet. 

Atle Frydenberg

Svar: Fjell og Vidde er tilgjengelig i digitalt format 
for alle medlemmer på « Min side» på dnt.no.

STØRRE BLAD, MINDRE SKRIFT? Eg har ikkje eit 
gamalt blad å samanlikna med, men det var i alle 
fall svært slitsamt for augo å lesa det nye bladet, 
så noko er endra. Eg måtte ty til lupe, men det er 
ikkje ein god måte å lesa på. Eg håpar de gjer bla-
det meir lesevenleg, elles må eg slutta å lesa det.

 Helsing Olaug Steinstø

Svar: Skriften er ikke blitt mindre, men det kan 
hende det nye papiret gjør det vanskeligere å lese. 
Vi ser om vi kan gjøre noe med det.

For meg og mine turvenner var det trist å lese at det kan bli mindre kjøtt på 
hyttene. Vi ønsker det gjerne var mer kjøtt og mindre grønnsaker da vi er folk 
som sverger til animalsk kosthold. Veganmat er ganske usunt og kan gi m 
angelsykdom, håper DNT fortsetter å tenke på alle de som ønsker et variert 
måltid etter lange turer.

Margareth N. Olsen, Bergen

Ja til kjøtt

Svar: Oppslaget det refereres til var et leserbrev fra et DNT-medlem, og 
ikke et uttrykk for en vedtatt policy i DNT. Folk på tur har ulike behov og ulike 
preferanser, og i DNT er målet vårt å tilby sunn, god og næringsrik mat til alle 
som besøker oss. Stadig flere velger å spise mindre kjøtt, og de som gjør det 
(enten det er av hensyn til miljøet eller egen helse), skal også få et godt tilbud 
og kunne spise seg mette på DNTs hytter. Vi har en pågående matsatsing 
hvor vi ser på hvordan vi kan bli enda bedre på bærekraftig matservering 
på hyttene våre, blant annet ved å støtte lokale matprodusenter og bidra til 
å holde liv i tradisjonen med utmarksbeite. Norskprodusert kjøtt vil derfor 
også fremover være en naturlig del av menyen på DNTs hytter.

 Hilsen Louise Brunborg-Næss, DNT

NR. 6 DESEMBER 2019
Norges største 
friluftsmagasin

På tur med:
Lars Monsen

Skredkurs:
Redder liv

Utemat:
Førjulsbakst på bål

Tureksperten:
Snøfrie skøytevann

Hyttevertenes
egne turfavoritter
› HAUKELISETER   › RØNNINGEN › FONDSBU
› GJENDESHEIM › GJEVILVASSHYTTA

NR. 1 FEB. / MARS 2020
Norges største 
friluftsmagasin

Klassiker i hvitt:
Besseggen om vinteren

Ta lunsjen ute:
Turmat på termos

Nedbygging av norsk natur:
Villmarka forsvinner

22 tips til  
vintertelting

SLIK GJØR DU DET

SAMME MAGASIN – STØRRE  FORMAT



Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis. 

Følg oss
@biltemano

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines. www.biltema.no
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Kuppeltelt
2-mannstelt  37-597  499,- 
4-mannstelt  37-598  899,- 
6-mannstelt  37-599  1199,-

499,-

Kos deg ute i naturen!  
Med riktig utstyr har du gode forutsetninger for en koselig og vellykket opplevelse 
i naturen - selvfølgelig til rett pris!

Praktisk telt som 
kan kobles sammen!

FRA
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FRA STYRE-
LEDEREN

13 personer omkom i snøskred i 2019. Det er 
det høyeste antallet på ni år. DNT vil at folk 
fortsatt skal bruke vinterfjellet, men vi må 
fylle på med kompetanse.

Jeg møter langt flere ute på vintertur nå 
enn for 15 år siden, og det er veldig bra. Det 
er mange forklaringer på dette. Vi nordmenn 
liker å være på tur, det gjelder også vintertu-
rer. Vi liker å være i aktivitet i naturen, ut-
styret har blitt bedre og kunnskapen er mer 
tilgjengelig. Toppturer på vinteren har blitt 
rene folkesporten. Men ferdsel i vinterfjellet 
stiller også høye krav til oss som er på tur. 

I januar i år kom oppdaterte tall fra Nor-
ges Geotekniske Institutt (NGI) som har ført 
statistikk fra skred siden 1972. Etter flere år 
med positive tendenser var antallet som døde 
i skred i 2019, mer enn fire ganger høyere enn 
i 2018 og langt over snittet på 5,4 døde per år 
siden registreringene startet for 47 år siden. 

VIKTIG Å LÆRE
Det vi har opplevd av ekstreme værsitua-
sjoner denne vinteren, kan være noe vi må 
regne med videre. Turruter og fjellturer som 
vi tidligere har ansett som trygge, er kanskje 
ikke lenger det. Det holder ikke lenger å være 
«kjentmann». Fjellfolk må i større grad gjøre 
nye faglige vurderinger når de beveger seg i 
fjellet. Det fikk DNT selv erfare i november i 
fjor, da Trond Løkke, styreleder i Vesterålen 
Turlag, ble tatt av snøskred ved Trollfjord-
hytta. Terrenget rundt hytta er høyalpint, 
men et område Trond kjenner svært godt. 
Som tilsyn på hytta har han utallige turer dit.  
Han ble begravd av snømassene og først fun-
net i live etter nærmere 90 minutter under 
snøen. Vi priser oss lykkelige for at utfallet ble 

som det ble. Men vi må bruke anledningen til 
å lære. Vi har brukt ressurser på å få kartlagt 
det som skjedde. All erfaring og læring har 
blitt oppsummert i en rapport fra DNT og 
Vesterålen Turlag. Fremover skal hele DNT 
ta del i læringen. Vi vil gjøre det vi kan for å 
bidra til å trygge ferdselen i vinterfjellet, både 
i egen organisasjon og utenfor. 

KOM DEG PÅ TUR
I de aller fleste tilfeller der folk omkommer 
i skred, er det de selv eller andre i turgruppa 
som er årsak til at skredet utløses. Det gjelder 
å kunne gjenkjenne hva som er skredfarlig 
terreng og ta gode veivalg. 

Dersom ulykken først er ute, er det kunn-
skap om ulike søke- og redningsmetoder som 
redder liv. 

Det er lett å bli skremt, og fristende å kry-
pe under pleddet og bli værende på sofaen. 
Men som Trond selv sa et par uker etter ulyk-
ken: Ta forholdsregler, ha med skredutstyr, 

søk råd og kompetanse hos DNT, og; kom 
deg ut på tur! 

Å ta ansvar for egen sikkerhet på tur er en 
grunnleggende del av norsk turkultur. Rollen 
vi i DNT kan påta oss, er å legge til rette for 
at folk finner gode verktøy for hjelp til gode 
vurderinger. Det handler også mye om å få 
erfaring. Jeg oppfordrer alle som er usikre på 
egen kunnskap til å gå på kurs eller dra på 
turer med folk som har mer erfaring, og lære 
av dem. DNTs medlemsforeninger arrange-
rer både skredkurs og fellesturer over hele 
landet. Går du på et skredkurs, lærer du mer 
om hvordan du kan ferdes trygt i vinterfjellet. 
Turene blir både tryggere og mer interessante 
da. Troms Turlag har også dratt i gang et nytt 
nasjonalt initiativ, en egen Skredvettdag. 

Godt skredvett handler om å gjøre gode 
vurderinger og valg både før og under tur. 
Mest av alt handler det om å komme trygt 
hjem slik at du kan dele den fantastiske tur-
opplevelsen med dine kjære.  

Livsviktig
KAMPEN MOT SNØSKRED

PER HANASAND 
Styreleder i DNT, per.hanasand@dnt.no

Det holder ikke lenger å være 
«kjentmann». Fjellfolk må i større 
grad gjøre nye faglige vurderinger 

når de beveger seg i fjellet.
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Praktisk telt som 
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FRA

› Følg Fjellvettreglene.
› Les varsom.no og dnt.no/fjellvett
› Lytt til og lær av andres erfaringer. 
› Ta turen ut, stopp underveis og spør: «Hvorfor 
er det trygt å gå her?»   
› Meld deg på et skredkurs. 
› Gled deg over det slake terrenget – det 
er mye fin skikjøring i slakt terreng. 
› Vær ekstra observant i overgangen 
mellom sesonger. Snø kan komme 
tidlig og forhold skifte raskt. 

RÅD TIL VINTERTUREN:  
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Sommerens musikk- og friluftsfestivaler

Kulturlandskap

KULTUR

JUNI
Har du lyst på en tur av det poetiske slaget, 
arrangeres det «Junikveld» (7.juni) i dikte-
ren Hans Børlis barndomshjem, Oppistun 
Børli, på Fjellskogen i Eidskog. Skuespil-
ler Per Christian Ellefsen skal lese, Arja 
Saijonmaa skal synge, og det blir poesisti i 
skogen. Hit bør du dra, for som Børli skrev i 
diktet Tilståelse: «Av og til er jeg nødt om å 
ta livet mitt med på en aldri så liten luftetur». 
Mer info: hansborli.no

På Kvamsfjellet i Gudbrandsdalen, med ut-
sikt til Rondemassivet, arrangeres festivalen 
Rondaståk (18.–21. juni). Rafting, stisyk-
ling og fjellyoga er en del av programmet, 
sammen med musikk fra bl.a. Kvelertak, 
Dumdum Boys, Henning Kvitnes, Marion 
Ravn og Odd Nordstoga. 
Mer info: rondastak.no

JULI
Ser du ofte mot nord, bør du vurdere å 
besøke Riddu Riddu Festivála (8.-12. juli) 
Riddu Riddu er nordsamisk og betyr «liten 
storm på kysten». Reiser du til Kåfjord i juli 
kan du forvente en storm av kulturformidling 
og musikk. 
Mer info: riddu.no

Under Kråkeslottfestivalen (5.–7.juli) fylles 
et gammelt fiskebruk på yttersiden av Senja 
med musikk. Programsjefen Pål «Moddi» 
Knutsen har invitert Frida Ånnevik, De 
ubruklige, Magnus Eliassen og Kjetil Bjørn-
stad. Senja har fantastiske turmuligheter – 
enten du vil gå kort, langt, bratt eller flatt.  
Mer info: kulturslottet.no

Det eldste enkeltarrangementet for frilufts-
folk i Norge er Norsk Fjellfestival i Romsdal 
(5.–12. juli). Det går i år av stabelen for 22. 

gang. Her smelter fjellkultur og turer i bratt 
terreng sammen til en høyere enhet, og 
prisen Årets Fjellgeit deles ut.  

Trænafestivalen (9.–11. juli) på Helgelands-
kysten er tidligere kåret til «Årets festival» 
i Norge og plukket ut av den engelske avisa 
The Guardian til en toppliste over Europas 
beste (ukjente) festivaler. På festivalpro-
grammet står bl.a. Arif, Jakob Ogawa, Fay 
Wildhagen og Halvdan Sivertsen. På Træna 
og øyene rundt er det fantastiske turmu-
ligheter – både med fjellstøvler og i kajakk. 
Utendørskonserten i Kirkhelleren på øya 
Sanna er festivalens signatur.
Mer info: trena.net

I Nord-Østerdalen, på festivalen Livestock 
(10.–12.juli) er det musikk og natur som står 
i fokus. Festivalen arrangeres på Alvdal, like 
ved Tronfjellet, som er et mekka for sykling. 
Livestock tilbyr guidede sykkelturer, klatre-
kurs og har egen buldrevegg – i tillegg til 
konserter med Soldiers of Anarchy, Di Derre, 
Gåte og BangBang Watergun. 
Mer info: livestockfestivalen.no

Vinjerock (16.–19.juli) er for mange den 
perfekte kombinasjonen av natur og mu-
sikk. Festivalen arrangeres ved DNT-hytta 
Fondsbu på Eidsbugarden i Jotunheimen. 
Billettene forsvinner på sekunder, og du er 
allerede for sent ute hvis du vil være med i 
år, med mindre du melder deg som frivillig. 
Årets artister er bl.a. Cezinando, Lemaitre 
og Oslo S. 
Mer info: vinjerock.no

Malakoff (16.-18.juli) i Nordfjordeid er 
festivalen for deg som vil oppdage vill 
vestlandsnatur og høre artister som Astrid 
S, Dagny, Bjørn Eidsvåg og Yunglud. Det er 
merkete turstier rett fra festivalområdet – og 

hvis ikke det er nok, ligger klassiske turmål i 
Sunnmørs-alpene og i Nordfjord. 
Mer info: malakoff.no

Rett sør for Jotunheimen ligger Beitostølen 
(23.–25. juli) der Trollrock arrangeres.  Her 
kan konserter med DumDum Boys, Fay 
Wildhagen, Valentourettes og CC Cowboys 
kombineres med turer over Besseggen, 
Bitihorn eller Bukkelægret. 
Mer info: trollrock.no

Mange fikk med seg OnklP på årets kjen-
disutgave av «71 grader Nord». Nå reiser 
rapperen igjen til fjells, og er en del av mu-
sikkprogrammet på Raumarock (30. juli– 2. 
august). I tillegg spenner artistprogrammet 
på Åndalsnes fra Dagny til Postgirobygget 
og DDE. Romsdalseggen er turklassikeren 
i området, men vil du gå en lettere tur og ha 
(nesten) samme utsikt, anbefales Lisjefjellet. 
Mer info: raumarock.com

AUGUST
Norges vakreste utendørsteater arrangeres 
ved Gålå i Gudbrandsdalen hver sommer. 
Peer Gynt-stemne (31. juli –9. august) er 
en storslått opplevelse med drama, musikk 
og natur – med en teaterscene som smelter 
sammen med vannspeilet på Gålåvatnet. 
Mer info: peergynt.no

Opplev Baroniet i Rosendal i vakker som-
merskrud under Rosendal kammermusikk-
festival (6.-9. august). Beethoven står på 
programmet, og pianist Leif Ove Andsnes er 
festivalens kunstneriske leder. Baroniet har 
også et stort konsertprogram gjennom hele 
sommeren med bl.a. Thomas Dybdahl, Inge-
bjørg Bratland, Maria Mena, Trygve Skaug og 
Kari Bremnes. 
Mer info: baroniet.no

Liker du kombinasjonen av vakker natur og tung rock? Vil du bruke sommerkvelden langs en poesisti, på 
utendørsteater eller høre klassiske toner ved foten av Folgefonna? Fjell og Vidde har plukket ut noen av 
sommerens festivaler der du kan kombinere fine kulturopplevelser med turer og naturopplevelser. 
TEKST: ODA RUUD FRAMSTAD

* Tipsene er gitt med forbehold om at Korona-utbruddet ikke medfører avlysninger.
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Trænafestivalen

Vinjerock Kråkeslottfestivalen

Peer Gynt-stemne
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I 2019 mottok DNT´s medlemsforeninger  
og lokallag 1,8 millioner i grasrotmidler.

- Bli grasrotgiver du også!
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Begge beina 
skal peke 
framoverTrekk det ene 

beinet oppover i 
svevet

Begge beina 
skal peke 
framoverTrekk det ene 

beinet oppover i 
svevet

Gjør noe kult 
med hendene!

Ha et olmt blikk 
og ild i øynene!

Start litt høyere enn 
der du skal lande

Ta fart og 
hopp over 

stubben

Gjør noe kult 
med hendene!

Ha et olmt blikk 
og ild i øynene!

Start litt høyere enn 
der du skal lande

Ta fart og 
hopp over 

stubben

TIPS TIL NYE TURBO 
Turbo hørte om flygespenn fra noen spreke voksne og barn, og oppdaget at 
det går an å fly på tur. Det er så gøy! Barn og familier med tips og triks de vil 
dele med Turbo, kan sende mail til turbo@dnt.no eller som brev til Turbo, DNT, 
Youngstorget 1, 0181 Oslo. De beste tipsene belønnes med fine turbopremier. 

TURBO

Flygespenn over en stubbe

Jostein Ulland tar ofte flygespenn når 
han er på tur med barna sine. Det er 
merkelige greier. Plutselig finner han 
seg en liten stubbe, eller en haug, og 
sekunder etter flyr han gjennom luf-
ten.

– Hvorfor tar du flygespenn når du 
er på tur med barna, Jostein? 

– Først og fremst fordi det er tøft 
og fordi det ser imponerende ut.

– Men hvordan utfører man et tøft 
flygespenn?

– Å koordinere armer og bein og 

vinne høyde er viktig. Finn et nivå i 
terrenget, litt høyere, det gir deg den 
nødvendige tiden til å koordinere de 
bevegelsene som er helt nødvendig for 
å kalle det et flygespenn. 

– Hvilke bevegelser? 
– Strekk ut den foten som du spen-

ner med. Løft den andre opp. Så kan 
du bare gjøre et eller annet spekta-
kulært med armene. Da er du i boks. 
Turene blir morsommere hvis du tar 
flygespenn av og til. Og jo mer du 
øver, jo bedre blir du. 

Slik tar du flygespenn
1. Ta fart. Hopp over stubben.
2. I svevet trekker du ene foten 
opp under kroppen og lar 
begge beina peke fremover i 
ekte karate-stil.
3. Gjør noe spektakulært med 
hendene.
4. Ha et olmt blikk og ild i 
øynene! Flygespenn handler 
om stil og å ha en kul 
innstilling!
5. Land på beina og høst 
applaus fra alle som ser på!
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I 2019 mottok DNT´s medlemsforeninger  
og lokallag 1,8 millioner i grasrotmidler.

- Bli grasrotgiver du også!

Har du noen gang tatt flygespenn når du er ute på tur? 
Det er utrolig gøy. Dessuten ser det knalltøft ut.
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN



 Kun aske som sluttprodukt 

Modeller for strøm eller gass

Høy kapasitet. 4 personer i 
timen, 10-12 personer i døgnet 

Trenger ikke vann eller 
avløpstilkoblinger

Barnesikkert

Ingen frostsikring Krever lite plass

Enkel installasjon

For hus, hytte og  
fritidsboliger 

Lær mer om Cinderella på  
www.cinderellaeco.com

Moderne og miljøvennlige  
toalettløsninger til hytte og fritid

Møt oss på 

Hellerudsletta, Oslo
17.-19. april
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Fjell og Vidde 2-2020 frist 10.02.2020
Sett inn bilde som passer til setningen:
DNT spår at lange fjellferier og enkelt 
friluftsliv blir to av årets turtrender.

Bilde kan hentes fra
https://www.dnt.no/artikler/nyheter/19223-
her-er-turtrendene-for-2020/

Eller https://cdn.dnt.org/prod/sherpa/foto-
web/c14dd2ea-a380-4e10-b8ce-
fe5b1db3a22d.jpg 

Vinner av kryssordet i nr. 1/2020: 
SOLGUNN ANITA ROSENDAHL, BRANDBU
Gratulerer! Vi sender deg et sengesett i silke.

Svar innen 5. mai og bli med i trek-
ningen av et tursengesett i silke.
Send riktig løsningssetning til 
kryssord@dnt.no eller
Fjell og Vidde, Youngstorget 1, 
0181 Oslo
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Løsningssetning: 
Langt utenfor allfarvei ligger Raudsjødalen. 
En ukjent perle flere bør oppleve.
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3/2020 KOMMER I JUNINESTE NUMMER

Snart kommer det en 
trapp nær degFO

TO
: B

JØ
R

N
 F

IL
IP

 K
JE

L
D

S
E

N
 H

O
L

M

Nepalesiske sherpaer har bygget  
omtrent 200 steintrapper i norske fjell.  

Hvor mange skal det bli?

kanskje



Women’s  
 Specific

Ligger du hardt eller 
støter i bakken gjennom 
liggeunderlaget ditt? Da har du 
drømt om vår EtherLight™ XT-
serie! 

Våre ekstra tykke (XT) Air Sprung 
Cells™ gir deg 10 cm myk 
komfort for en mer behagelig 
søvn, uten at du trenger å bære 
tungt: vekten er bare 340 g. for 
uisolert i normal lengde.

seatosummit.com

YOUR
ADVENTURE

YOUR
CHOICE

ETHER
LIGHT™ XT

AIR SPRUNG CELLS™

BUILD YOUR 

SLEEP
SYSTEM

XT AIR SPRUNG CELLS™ 
TECHNOLOGY

Større luftkamre gir mer 
demping og litt mer avstand 
fra den harde bakken. Våre XT 
Air Sprung Cells™ tilpasser 
seg kroppsformen, gir støtte 
og komfort, og fordeler trykket 
jevnere over underlaget. 

MULTI-FUNCTIONAL VALVE
Den smarte lavprofilventilen 
har stor åpning for rask 
oppblåsing med Airstream™ 
pumpesekk (inkludert). Du 
kan finjustere trykket for enkel 
komfortjustering, og underlaget 
tømmes på sekunder når du 
pakker sammen om morgenen.

PILLOWLOCK™ SYSTEM
Hold puten din akkurat der du vil 
ha den - på underlaget! Vårt unike 
PillowLock™-system følger som 
standard med hvert underlag, og 
integreres med våre soveputer 
for en sklisikker søvn. 



bergans.com

Hjelp oss å redde årstidene ved å få dem inn på 
UNESCOs verdensarvliste.

Sammen med WWF Verdens naturfond tar vi i 
Bergans initiativ til å få vår, sommer høst og vinter 
inn på UNESCOs verdensarvliste. Dette vil forplikte 
politikerne til å skjerpe klimatiltakene for å verne 
om årstidene. Vi har bedt klima- og miljøministeren 
om å sette årstidene på agendaen. Nå trenger vi din 
underskrift for å legge ytterligere press på ministeren.

Les mer om initiativet og skriv under på
savetheseasons.no
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