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Retten til fri ferdsel er en gammel rett i Norge. Det har til alle tider og for alle mennesker vært lov 
å bruke og høste av naturen etter nærmere regler. Disse rettighetene blir kalt allemannsrettene.
I 1957 ble allemannsretten nedfelt i Friluftsloven (Lov om friluftsliv). 

I korthet innebærer allemannsretten rett til å ferdes fritt til fots og til opphold og rasting i utmark 
gjennom hele året når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Med utmark menes 
all udyrka mark som skog, fjell og hei. Innmark er bl.a. dyrket mark og gårdstun. På innmark 
kan en bare ferdes i tida 14. oktober til 30. april når marka er frossen eller snødekt, men denne 
retten gjelder selvsagt ikke gårdstun eller hustomt. For områder vernet etter naturvernloven kan 
det gjelde egne regler om ferdsel (f.eks. ferdselsforbud i sjøfuglreservat i hekketida).

Når en har med grupper ut på tur, baserer en ferdselen på allemannsretten. Det betyr at en ikke 
trenger å innhente tillatelse for å ta med en gruppe ut i skog og mark så lenge ferdselen går i 
utmark. Hvis skolen bruker det samme området mye, vil vi anbefale at en informerer grunneier 
om dette og drøfter om det er spesielle hensyn en bør ta. Dersom en skole ønsker å tilrettelegge 
et område i utmarka f.eks. ved å rydde stier, lage rasteplass eller sette opp lavvo, må det 
innhentes tillatelse til dette på forhånd. Det er mange eksempler på at både enkeltgrunneiere 
og grunneierlag har bidratt positivt til at barnehager og skoler har fått etablert en naturlekeplass 
eller en leirplass. Kanskje har de da fått laget «drømmestedet»! For laging av fast bålplass 
trengs det også godkjenning av brannvesenet. En god dialog med grunneier kan også være 
verdifullt for å bli oppmerksom på natur- og kulturkvaliteter i området og få informasjon om 
hvordan området brukes til skogsdrift, beite, fiske eller annet. På neste side finnes et eksempel 
på en grunneieravtale, som det kan være greit å ta utgangspunkt i når dere skal snakke med 
grunneieren. Inngå en slik avtale bare når tilretteleggingstiltak eller bruk av et område overstiger 
det allemannsretten hjemler. Dersom en har behov for å gå gjennom et gårdstun eller annen 
innmark, må tillatelse innhentes på forhånd.

Informasjon til barna om allemannsretten og de retter og plikter den innebærer, bør være en 
naturlig del av uteaktiviteten.
Noen aktuelle momenter:
• forskjell på innmark og utmark
• ferdselsrett i utmark når det skjer hensynsfullt og varsomt
• ferdselsrett på dyrket mark 14.10.-30.4. når marka er frossen eller snødekt
• tenne bål (ikke i skogsmark i tida 15. 4. -15.9.)
• rett til å bade i sjø, vann og elv
• rett til å plukke bær, sopp og blomster (egne regler for molter i Nord-Norge)
• rett til å fiske med sportsfiskeredskap i sjø
• tillatelse til å fiske i ferskvann, men alle under 16 år fisker gratis fra 1.1. til 20.8.
• opprydding; forlate området slik du fant det (ikke søppel)
• hensyn til dyr på beite
• hensyn til fugl og vilt, særlig i hekke- og yngletiden
• lukke grinder, ikke ødelegge gjerder
• bestemmelser om båndtvang

2.1 Allemannsrett

Friluftsrådenes Landsforbund

Allemannsrett
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Forslag til avtale

Forslag til avtale om tilrettelegging av uteområde

1. Mellom   _________________________________________________  og
    bruker (SFO/skole/barnehage) ved kontaktperson

      ________________________________________________
      grunneier
 er det inngått følgende avtale om opprettelse av uteområde i skog.
 Uteområdet er tegnet inn på vedlagte kart.

2. Grunneier bruker uteområdet og områdene i umiddelbar nærhet rasjonelt.
 Før inngrep i området (ungskogpleie, tynning, slutthogst/ foryngelse osv.) skal
 grunneier ta kontakt med bruker slik at begges brukerinteresser kan samordnes best
 mulig.

3. Bruker skal under planlegging og bruk av området gå utenom innmark (åker, 
 eng og beite) og private arealer som gårdstun, hage o.l.

4. Bruker kan tilrettelegge følgende fysiske anlegg i området:
 ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

5. Bruker skal forebygge at friske trær skades, og de skal holde området fritt for
 søppel.

6. For bruk av åpen ild i området gjelder følgende (stryk det som ikke passer):
 A. Offentlige regler skal følges (kun bål i skog og skogsmark i perioden
   15.09 til 15.04). Åpen ild anvises til fast bålplass.
 B. I avtale med brannvesenet etableres det et helårs ildsted.

7. Avtalen løper til en av partene sier den opp skriftelig. Minste oppsigelsestid er
 6 mnd.

8. Særlige bestemmelser evt. tilføyelser:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9.  Sted:  _________________________ Dato:  ______________________

  ___________________________ _____________________________
   Bruker      Grunneier

   Avtalen inkl. kart, er skrevet i to eksemplarer. Hver part oppbevarer hvert sitt eksemplar
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Ulike forutsetninger - ulike behov
Det ville være enkelt om det fantes en utstyrsliste som passet for alle barnehager og skole-
fritidssordninger over hele landet til alle årstider. Så enkelt er det imidlertid ikke. I et land med 
uvanlig store fysiske og biologiske kontraster og med en flerkulturell befolkning, må både 
kunnskap - og ferdighetsmål være ulike fra sted til sted. Følgelig vil behovet for utstyr variere 
sterkt. Den utstyrslista som her er presentert ,er ment til hjelp for de som i utgangspunktet har 
liten tradisjon i ulike uteaktiviteter av lengre varighet. 

Eksempel på utstyr for dagsturer
Allment turutstyr

1-2 store tursekker til personalet
Førstehjelpsskrin
Mobiltelefon
fyrstikker (vanntett)
liten primus med kokekar eller storm-   
kjøkken (spritbrenner med kokekar)
drikkekopper og tallerkner i plast og sitte-
underlag til barna og personalet
ekstra vann
termoser
kniver
fotoapparat
tørkepapir/kluter/toalettpapir
presenning og tau(se eget kapittel om 
forslag til bruk)
ett liggeunderlag 
liten øks eller tursag
1-2 snøspader (vinter)

Med smak av sommer: Husk solkrem!
Vinter: kuldekrem smøres på før vi går ut

Ekstra klær til barna
skiftetøy (avhenger av årstid, vær og tu-
rens varighet)
hvite tynne plastposer (nødløsning for våte 
føtter når en ikke har ekstra støvler - ta på  
tørre sokker, tre plastpose utenpå de tørre 
sokkene før de våte støvlene tas på igjen.)

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Til sanking og naturobservasjoner
• kurver (fint til sopp og blader)
• bøtter og plastposer (til det meste)
• luper/ lupebokser (ca. til annet hvert barn)
• faglitteratur (flora, insektbok, fuglebok)
• 2-4 isbokser

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Klær og utstyr

2.2 Klær og utstyr
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Klær og utstyr

Ut på tur vil eg ha med meg:

Ein sekk er kjekk å ha

Noko å sitte på og holde rumpa varm når vi et og har pausar

Noko å ete må vi ha når vi er på tur

Noko å drikke. Kaldt når det veret er varmt, og varmt når veret er kaldt!

Ei drikkeflaske held seg varm/kald om du tullar den inn i ein vott eller 
ekstra genser....

Eit varmt sokkeskift er alltid kjekt å ha.
Med brødposar kan vi holde varmen også i våte sko eller støvler...

Eg er svolten, sa Tommeltott.
Det er eg med, sa Slikkepott.
Vi ser ned i sekken, sa Langemann
Der e det sikkert noko godt, sa Gullebrann.
Og det et vi opp, sa Vesle Petter Spelemann.

(Ukjent forfattar. Fritt oversatt frå svensk frå Berit Koen)

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær...
En klesguide til foreldre/foresatte

For at barna skal trives ute, er det viktig at de har gode klær - og er kledd etter vær. (Dette 
gjelder like mye oss voksne!) Klær som gir liten bevegelsesfrihet er vanskelige å leke i, og gjør 
barna mer passive. Dermed fryser de fortere. Riktig bekledning er spesielt viktig for de minste 
barna, som ikke regulerer av- og påkledningen selv. Det er ikke nødvendig med topp moderne 
turklær for å drive uteaktivitet. I de fleste tilfeller er alminnelige ”hverdagsklær” tilstrekkelig 
når barna skal ut i nærmiljøet. Ull går aldri av moten, ingenting slår bestemors hjemmestrikka 
ullsokker og votter! Klær skal holde kroppsvarmen inne og kulda ute, og de må tåle å bli 
møkkete. 

Det er lurt å dele påkledningen inn i tre lag: 
• Innerst skal du holde huden tørr. Ullundertøy er aller best, det får fuktigheten til å for-        
 dampe. (Superundertøy er et alternativ når det ikke er alt for kaldt, men dette har    
 dårligere isoleringsevne når det er vått). Ikke ha noe bomull under, unntatt en truse.
 Unngå strømpebukser, disse gjør det vanskelig å skifte når en blir våt på beina. Strømpe- 
 bukser som ikke er av ull vil også ødelegge de gode egenskapene til ullsokkene.  Velg   
 istedet en ull-longs.

• Det mellomste laget skal sørge for varmen, så her er det godt med ull eller fleece.

• Ytterst har vi skall-laget. Dette laget skal holde vær og vind ute, men samtidig slippe ut              
 svette. Velg pustende materialer som er godt impregnert. Jakke og bukse, eller hel dress  
 (dermed unngås glippen mellom jakke og bukse). I barnehagen er hel dress å anbefale.
 Dressen må være romslig. Sjekk dette ved å la barnet bøye seg forover. Når dressen   
 strammer over skuldre, rygg og rompe, er den for trang. Både for bukser og dress gjelder  
 det at buksebena er så vide at de er enkle å trekke utenpå støvlene. I tillegg er det viktig   
 med strikk under føttene. 

Fottøy
Gode sko og støvler er viktig. Pass på at alle støvlene er store nok til at det er plass til ullsokker.  
Gummistøvler er greit når det er vått og ikke for kaldt. Cherrox kan benyttes ned til minus 
5 grader. Er det kaldere blir de for klamme og kalde, siden plasten ikke puster. Ved lavere 
temperaturer bør det velges varmere støvler, f.eks goretex eller lignende. Vinterstøvlene bør 
være 1-2 nr for store, siden det er lufta inni som holder barnet varmt. Barn liker å kunne ta på 
seg sko/støvler selv. Derfor er det praktisk med borrelås eller glidelås i stedet for knyting. 
Regntøy: 
Todelt regntøy med høy bukse er det beste. Da kan man bruke bare gummibukse hvis det er vått 
ute, men ikke regner. Buksa bør ha strikk nederst i beina og under føttene.
Vanter/votter og lue: 
Prøv å finne vanter/votter som gjør at barnet kan holde i leker. Ullvotter med tommel og som 
er hel over resten av fingrene er bra. Fingervanter/hansker anbefales ikke når det er kaldt. Ha 
heller flere skift hvis vottene lett blir våte.   
Luen må tilpasses årstiden. I barnehagen er det praktisk med lue og skjerf i ett (type “finlands-
hette”). Barn bør unngå skjerf, da dette lett kan henge seg fast. Velg heller å bruke en hals.  

Da er det bare å komme seg ut i søla! Lage sølekaker eller mer avanserte demninger, og 
kanskje teste hvor langt ut man kan gå før det pipler vann ned i gummistøvlene...God tur!

Klær og utstyr

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd
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2.3 Bruk av kniv, øks og sag

Hva slags kniv bør barna ha?

Det er viktig at kniven er skarp. Hvis kniven er sløv, må barna bruke mye kraft for å spikke. Når 
vi bruker mye kraft, blir bevegelsene mindre kontrollerte, og vi kan være uheldige og skjære oss. 
Sløve kniver lager stygge kutt som gror sent. For barn som ikke er trenet med kniv, bør kniven 
ha fingerstopper. Fingerstopperen mellom skaftet og bladet forhindrer at hånden glipper på 
skaftet og glir ned på bladet. Ønsker dere å gjøre knivene litt barnevennlige, kan dere runde av 
spissen på kniven. Vårt forslag er «speiderkniven» eller blå, rustfri «Morakniv».

Hvordan lære barna å bruke kniv?
Barna bør helst ha hver sin kniv med slire. I tillegg bør de ha belte eller tau til å henge kniven 
rundt livet slik at de alltid vet hvor de har slira. De aller fleste barn er skeptiske til å bruke kniv 
fordi de har lært at den er skarp og at de kan skjære seg. Jo yngre barna er, jo mer skeptiske er 
de som regel, og jo mer forsiktige er de. For at de skal føle seg forholdsvis trygge med kniven i 
hånden, er det greit å ha noen enkle knivregler å forholde seg til. 

Sett dere gjerne i en ring slik at alle barna ser godt, når en voksen går igjennom og viser 
knivreglene:

Når kniven ikke brukes, skal den være i slira.

Når vi spikker, skal vi sitte eller stå støtt. Vi skal aldri gå og spikke!

Vi må aldri spikke mot oss selv eller mot andre (i fall vi glipper tak i kniven eller får litt for   
stor fart på den).

Skal noen låne kniven av oss, må vi gi den riktig: Vi holder i bladet på den siden som ikke er 
skarp slik at den andre kan ta imot i skaftet. Det er den som tar imot, som er ansvarlig for å 
få kniven på riktig måte.

•

•

•

•

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Bruk av kniv, øks og sag



47

Friluftsliv

Øks
Øksa er et viktig redskap å ha med på tur. Den finnes i mange utgaver. 
Vanlig turøks ellersportsøks er den mest anvendelige på tur. Den passer godt til variert arbeid 
som småved-kløyving, fliskløyving, felling av småtrær, som hammer osv. Når vedkubben skal 
kløyves, er det å feste øksa i kubben ofte det vanskeligste. Sett da eggen mot enden av kubben 
og slå øksa fast ved å bruke en annen kubbe som hammer mot øksehodet. Når øksa sitter fast, 
kan både øksa og kubben løftes opp samtidig for så og slås mot hoggestabben. 

Regler for bruk av øks
Den sikreste måten å oppbevare øksa på når den 
ikke er i bruk, er å sette den i en stubbe eller en 
vedkubbe. Bruk eggbeskytter under transport. Vær 
nøye med å fjerne eggbeskytteren etter endt tur slik 
at øksa får tørke og ikke ruster.

•

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd

Bruk av kniv, øks og sag
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• I hånden bæres øksa i hodet med eggen vekk fra beinet.
• Når du skal gi ei øks uten beskyttelse til en annen, skal du holde øksa vertikalt med øk  
 sehodet ned og eggen ut til siden.
• Bruk helst en hoggestabbe av tre. Jord og stein kan ødelegge eggen.
• Stå med beina godt fra hverandre når du hogger. Vær nøye med at øksa ikke har hogg-
 retning mot kroppen, eller at andre ikke står for nær deg. Pass på at du ikke har klær 
 eller annet, som henger og slenger

Sag
Det mest vanlige å bruke på tur er buesag og sammenleggbar tursag. Buesaga er den desidert 
beste saga til all slags turbruk. Den er litt vanskelig å pakke i sekken, men kan fint henge 
utenpå. Når buesaga ikke er i bruk, beskyttes bladet med tykk plast, papp eller avispapir som 
surres fast med litt tau eller tape. Pass på å fjerne beskyttelsen etter endt tur slik at saga får 
tørke og ikke ruster. Den sammenleggbare tursaga er hendig og lettere å pakke i sekken fordi 
bladet kan brettes bakover inn i skaftet. Imidlertid har den meget kort blad. Dette begrenser hvor 
tykke stokker den kan sage over.

Saga kan lett sette seg fast i veden når vi sager, spesielt i fersk trevirke. Det kan hjelpe å ikke 
trykke alt for hardt nedover når du sager, eller ved å lage et v-spor før du begynner på den 
egentlige saginga. Ta også i bruk tyngdekraften. Ved å sage fra toppen og nedover vil veden 
bende i din favør etter hvert som du sager. Busker og mindre trær skal sages av så nær bakken 
som mulig.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd

Bruk av kniv, øks og sag
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Å tenne opp et bål

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Litt om bål

2.4 Litt om bål

Å tenne opp bål i regnvær kan i første omgang virke litt vanskelig, men når vi vet hva naturen 
kan by på av tørr opptenningsved, og vi smører oss med litt tålmodighet, går det som regel bra.

1. Samle sammen en god del ved og hugg den opp i små og mellomstore kubber. Store kubber 
brenner dårlig og lager mye røyk om de ikke er meget tørre.

2. Når dere har nok ved for en stund, samler dere opptenningsved:
• Tørre kvister på skjørtegraner.
• Never: Når vi tar never fra bjørketrærne, må vi være ytterst forsiktige med kniven, skjær 

kun i neveren og ikke i det grønne laget innenfor, da opphører transporten av sukker og 
andre organiske stoffer, og treet kan dø.

• Tyrifliser fra stubber: I furuskog står det ofte igjen 
stubber fra tynning og hogst, hugg litt i dem og lukt, 
er det gamle furutrær, lukter det tyri lang vei og tjæra 
i tyria tar fort fyr!

• Vedfliser spikket som «fjær» (se figur).
• Tynne fliser av tørr ved (f. eks. tørrgran).

3. Legg neveren i en liten haug med kvister fra skjørtegrana over, still opp fliser av tyri/tynne 
fliser/fjærfliser som en lavvo rundt neveren og kvistene. La det være en liten åpning mot 
vindretningen der dere kan tenne på.

4. Sitt foran tennåpningen med ryggen mot vinden og tenn på neveren underst. Blåser det litt, 
kan dere bruke to fyrstikker samtidig eller ha med et stearinlys.

5. Når det har tatt fyr, må dere mate bålet med fliser og småved ofte slik at stadig nytt materiale 
kan ta fyr, men pass på å ikke kvele flammene. Bålet må være åpent og luftig slik at det kom-
mer til nok luft.



50

Friluftsliv

Ulike typer bål gir ulike mengder lys, varme og glør. Etter hvert finner man ofte sin egen form 
som man liker best, men da må man prøve noen ulike former først. Her har vi bare tatt med et 
par typer, og ofte kombinerer vi dem som vist på figurene.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Pyramidebålet
Dette er det bålet de fleste er vant til. Det 
beste er om man bruker så tørr ved som 
mulig. Fuktig ved kan tørkes i utkanten av 
bålet. Etter å ha fått fyr på bålet legger man 
på med pinner (kubber) av økende størrelse. 
Bålet egner seg fint til grilling og koking, som 
varmekilde og hygge.

Pagodebålet
Denne bålformen krever mye trevirke, men til 
gjengjeld gir den mye lys og varme. Ønsker 
man mye glør fort, er dette den rette båltypen! 
Vi bygger rett og slett en pagode utenpå 
pyramidebålet og tenner på nederst.

Vinterbålet eller opp-ned-bålet
Om vinteren kan vi enten grave oss ned til grunnen (og det kan være en stor jobb hvis det er 
mye snø) eller vi kan lage bålet på en ildflåte. Ildflåten lages ved å legge ved tett i tett i flere 
lag vinkelrett oppå hverandre. De nederste lagene kan godt være av fuktig ved, mens de helt 
øverste lagene bør være av tørr ved. Hvor høy ildflåten skal være, kommer an på hvor lenge 
bålet skal brenne. Ideelt sett skal vi ikke legge på ny ved på dette bålet, men bruke det til det 
har brent ned. Bålet brenner godt og lenge. Det egner seg godt til matlaging, men gir dårlig med 
glør.

Litt om bål

Forskjellige typer bål
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Det kan være greit å ha noen retningslinjer å forholde seg til når vi brenner bål, slik at alle har 
samme oppfatning av hva som er lov og ikke lov, og hva som bør gjøres før og etter bålet er i 
bruk:

Det er forbudt å brenne bål i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. 
september, også til andre tider kan det være tørt og skogbrannfare.
Ha vann i nærheten.
Hvis det ikke er opparbeidet bålplass fra før, så lag bålet slik at det kan fjernes helt i 
etterkant.
Lag ikke større bål enn nødvendig.
Pinner, vedkubber etc. som har tatt fyr, skal ikke tas ut igjen.
Vær nøye med å slukke i god tid før dere går, gjerne mer enn dere tror.
Kommer ilden ut av kontroll, kan den slukkes med vann eller ved å slå med kraftig granbar, 
ullpledd eller en tjukk ullgenser.

•

•
•

•
•
•
•

Litt om bål

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Forsiktighetsregler ved bruk av bål
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2.5 Tilberedning av mat på ulike måter
Trefoten

Trefoten er fin å bruke når maten skal lages i gryte over bål. Den kan brukes så og si over alt, så 
lenge det er stokker å finne. Trefoten består av tre stokker som er surret sammen ved hjelp av et 
tau. Det kan enten være stokker som har drevet i land, eller som man finner på bakken i skogen. 
Det er greit om stokkene er omtrent like lange, men de trenger ikke å være like tykke. Tauet må 
tåle varme, så bruk f.eks sisal-, bomulls- eller hampetau.

Stokkene surres sammen med dansk speiderpikesurring (se figur under surringer; Friluftsliv). 
Det skal være en lang tamp/ende igjen av tauet som skal brukes til gryteoppheng. Reis opp 
trefoten og sett den midt over bålet. På enden av tampen som henger ned fra surringen knyter 
man en teltstikk (se figur under knuter; Friluftsliv). Teltstikk er en regulerbar knute som gjør at 
man kan heve og senke gryten etter behov. Hekt en S-krok fast i teltstikket (f.eks en slakterkrok 
eller krok til å henge opp malerspann med), og heng gryta på denne. For å få vannet til å koke 
raskt opp, senkes kjelen helt ned til vedkubbene. Blir det litt for varmt for maten, trekkes bare 
knuten oppover slik at det blir litt kaldere, eller kjelen kan gynges sakte fram og tilbake.

Alternativt til tau kan man også bruke kjetting, men 
tau er lettere å bære med seg på tur.

Når maten er ferdig og bålet slukket, tar dere trefoten 
fra hverandre igjen. Et tips er å sette stokkene opp 
etter et tre slik at dere vet hvor dere finner stokker 
neste gang dere drar på tur.

Trefoten kan også brukes til å lage en enkel lavvo: 
Surr stokkene som beskrevet over, men lag surringen 
en halvmeter inne på stokkene. Sett trefoten opp, ta 
flere stokker, og sett de inn mot krysset på trefoten. 
Tar du en presenning og strekker rundt trefoten, så 
får du en flott og enkel lavvu. Bind fast greiner på 
tvers mellom stokkene og du får en enda bedre og 
sterkere konstruksjon som du gjerne kan kle med 
granbar. (Se mer om lavvu under ”Litt om gapahuk, 
lavvo mm; Friluftsliv).

Tilberedning av mat på ulike måter

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd
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Tilberedning av mat på ulike måter

Ute på tur smaker det fantastisk med kaffe på bål! Om dere er lystne på kaffe eller noe annet 
varmt, så er ”kjerring” en grei måte å koke opp vann på. Dere trenger en kaffekjele med hank, en 
lang stokk, en kort stokk/pinne formet som bokstaven “Y” og 1-2 store tunge steiner.

En kort Y-formet stokk settes ned i bakken så nært bålet som mulig uten at stokken begynner å 
brenne. Den lange stokken legges ned mot bakken og opp i den Y-formede stokken, slik at 2/3 
av langstokken peker vekk fra bålet. For at ikke langstokken skal vippe opp og ned, legges en 
tung stein oppå den enden av langstokken som er lengst vekk fra bålet. Det er viktig at denne 
steinen er tyngre enn kaffekjelen, ellers vil kaffekjelen dette ned i bålet. Kaffekjelen tres inn på 
den andre enden av langstokken slik at kjelen blir hengende over bålet. Kaffen kokes på vanlig 
måte, men husk å ta av kjelen FØR dere fjerner steinen.

To tips til ekstra god kaffe ute på tur:
Kok opp kaffevannet sammen med en kvist einer. Da vil det smake ekte skogskaffe!
For deg som liker en brentsmak på kaffen: rør i kaffepulveret med en brennende pinne. Mest 
smak gir det hvis du rører mens kaffen nettopp er tatt oppi kjelen, og fortsatt ligger tørr på 
det kokte vannet.

•
•

“Kjerring”
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En kokegrop i bakken er en mellomting mellom dampkoking og ovnsbaking. Det tar litt tid både 
å forbrede gropa og koke maten, men det er lærerikt og morsomt. I tillegg blir mat som lages på 
denne måten saftig og smaken himmelsk! Matlaging i kokegroper er en gammel skikk som går 
helt tilbake til yngre bronsealder, det vil si 2500-3000 år tilbake i tid. I Norge sluttet vi trolig å lage 
mat på denne måten i middelalderen, men på enkelte øyer i Stillehavet brukes den fortsatt. 

Begynn med å varme opp steiner på et bål. Bruk helst knyttnevestore steiner. De magasinerer 
varmen godt. Skal dere derimot koke store mengder poteter, bør dere bruke større steiner. 
Det er et poeng at steinene er runde, ellers vil overflaten få en ujevn oppvarming og de vil lett 
sprekke. Oppvarmingen kan ta litt tid, så det lønner seg å begynne i god tid før steinene skal 
brukes (min. 1,5 time). Når de er rødglødende er de ferdig til bruk. Det kan være litt vanskelig å 
flytte på de varme steinene fra bålet over i kokegropa. Bruk gjerne plankebiter, vedkubber eller 
pinner.

Grav en grop i bakken der maten skal tilberedes. En flat og avlang stein eller en plankebit 
kan brukes som spade. Prøv å bevar det øverste torvstykket så helt som mulig. Stykket er fint 
å bruke som dekke/lokk til slutt. Gropa bør ha en dybde på 30-40 cm. Størrelsen ellers kan 
tilpasses maten som tilberedes. Bakken må ikke være så våt at det blir stående vann i gropa. Ei 
tørr grasmyr kan fungere, men våt grunn stjeler for mye varme fra steinene. Er det tørt, bør du 
tenke på at jorda under overflaten kan brenne. Slokk derfor skikkelig etterpå!

Det er to grunner til at maten (f.eks. fisk, kjøtt, poteter, gulrøtter) må pakkes inn. For å unngå 
kontakt med steinene og for å holde maten ren. Til innpakning kan dere bruke store blader, 
torvmose, tare, aluminiumsfolie eller avispapir. Urter eller annet krydder, som f.eks. einerbær, 
blad fra ryllik, bjørkeløv, tang fra sjøen o.l., kan legges inni. Legg noen av de varme steinene ned 
i gropa slik at de stikker litt opp langs sidene. Den innpakkede maten legges på steinene.

Dere kan ikke åpne kokegropen for å sjekke om maten er ferdig, for så å lukke den igjen for å 
la maten stå litt til. Da slipper dere ut mesteparten av varmen. Har dere nok emballasje mellom 
maten og steinene, og har hatt i nok vann, blir ikke maten brent selv om den står lenge. Det kan 
være greit å bruke en time eller mer dersom det passer. 

Det er viktig at dere rydder ordentlig opp etterpå. Gropa fylles igjen og torvlaget legges pent på 
plass der det lå. Ta det som en utfordring å unngå synlige spor. Gropa kan også brukes neste 
gang dere er på tur.

Kokegrop
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Tilberedning av mat på ulike måter

Dette er en enkel og lettvint måte å lage mat på når dere er på stranda. Finn først ut hvor høyt 
vannet står når det er vanlig høyvann. Rett ovenfor dette punktet kan dere starte arbeidet. Grav 
ei grop i sanda med hendene. 

Marker kokegropa ved å legge steiner i ring rundt hullet. Dette er viktig for at barna lettere skal 
unngå å tråkke oppi kokegropa. Legg ved eller hell grillkull i gropa. Bruker dere grillkull, så er et 
godt tips å legge hele grillkullpakka oppi gropa (emballasjen blir da brent opp, og det blir mindre 
søppel å bære med seg hjem). Lag et x-snitt fra hjørne til hjørne på pakken, og riv opp papiret 
slik at kullet blir liggende åpent. Ha på tennvæske, og la tennvæsken trekke litt inn i kullet før 
dere tenner på. La det brenne en stund før dere legger innpakket mat eller setter kjeler og 
lignende i gropa. 

Etter at matlagingen er ferdig, slukkes kokegropa helt med vann. Hell vann på steinene dere 
har brukt også, og legg steinene tilbake ca der dere fant dem. (Lar dere dem ligge, så er det 
plutselig blitt en ”permanent bålplass” på stranda, og det var ikke meningen!) Avkjølt grillkull 
fjernes fra området, og gropa fylles igjen. Det skal ikke være spor igjen etter kokegropa når dere 
forlater sandstranda. Dette er viktig både mht sporfri ferdsel, og ikke minst for å hindre at noen 
trår på kullrester som ligger og ulmer!  

Enkel kokegrop på sandstranda

Mat på grillrist/stekeplate/stekehelle

I stedet for å bruke engangsgrill, kan man ta med seg grillkull eller ved, og steke på en rist, 
gammel stekeplate eller en stekehelle. Et miljøvennlig alternativ! 
(Se forsiktighetsregler ved bruk av bål i innledning).

Dere trenger en grillrist/gammel stekeplate/ stekehelle, pose til å ha rist/plate/helle i etterpå, evt. 
olje til steiking.

Hva dere kan steke? Se under ”Mat ute” og bli inspirert! Her fins oppskrifter på alt fra lapper med 
ansikt til steinalderbrød!
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Bålkubben bør helst lages til på stedet, f.eks. ved uteplassen, leirplassen, gapahuken eller 
lavvoen, siden den er tung og lite egnet til å bære med seg på lange turer. Kubben er veldig 
effektiv til oppkok, og den brenner lenge. Ekstra stemningsfull er den i mørket!

Det kan være en fordel å plassere kubben på jord eller sandbunn, selv om det ikke oppstår 
svimerker på bakken eller gresset. Etter at kubben har brent et par timer vil det ry litt aske og 
glødende kullbiter.

Dere trenger en kubbe som er ca 40 cm høy og ca 20 cm i diameter, motorsag, tenn-væske, 
kjele og hansker eller en stokk til å fjerne kjelen når det koker.

I utgangspunktet kan man bruke hvilken tresort som helst. Det viktigste er at kubben er tørr. 
Kubbens størrelse bør være det samme som kjelen. Skjær 8 til 10 spor på toppen av kubben 
med motorsagen. Sporene sages 15-20 cm ned i kubben. Sporene må være dype for å få ekstra 
trekk til flammene. Hell en liten skvett tennvæske på toppen av kubben slik at det renner ned i 
sporene. Deretter er det bare å kaste en fyrstikk på. Flammene slår straks opp og kaffekjelen 
kan plasseres rett oppå kubben. Kjelen inkl. håndtaket blir fort veldig, veldig varm. 
Kokepunktet når man i løpet av få minutter. Bruk hansker, en stokk eller annet for å løfte av 
kjelen.

Bålkubben slukkes ved å helle på vann, grus eller sand. Resten av kubben kan brukes som 
peis- eller bålved.

Bålkubben
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Syvsteinsovn

Det å lage god mat ute på tur skaper et ekstra trivselsmoment. Hva er vel bedre enn når du 
med enkle hjelpemidler kan lage pizza, boller og andre bakevarer på tur? Det eneste du trenger 
å tenke på, er ingrediensene til maten du skal lage. Som ovn bruker man naturens egne 
materialer.

For å lage en syvsteinsovn er man avhengig av å finne noenlunde store og flate steiner. Ovnen 
heter syvsteinsovn fordi det i teorien holder med syv steiner, men som regel trenger vi flere. 
Den største av dem setter man som bakvegg. Eventuelt kan en rett vegg på en stor stein eller 
fjell være bakveggen, men soten setter stygge merker og varmen kan gjøre at fjellet sprekker 
opp. Tenk derfor på om slike spor vil skjemme omgivelsene på stedet. Resten av steinene setter 
man opp slik at vi får to rom oppå hverandre mot bakveggen. Det nederste rommet skal fungere 
som brennkammer mens vi skal bake i det øverste. Desto mindre dette rommet er, desto 
bedre effekt. En steinhelle settes foran som stekeovnsdør, og sprekker og hull tettes igjen med 
småsteiner og mose.
For at steinene skal bli skikkelig varme, tenner vi opp i begge kamrene. Det kan være greit å 
starte litt forsiktig slik at steinene ikke sprekker. Etter 1/2-1 time fjernes bålet fra bakekammeret. 
Alle glørne skrapes ut, og det blir ekstra fint om bunnplata tørkes med en fuktig klut. 

For å finne ut om ovnen er passe varm, kan vi strø litt hvetemel på bunn-plata i bakekammeret. 
Blir det mørkebrunt og svidd med en gang, er ovnen for varm, og vi må vente litt. Blir melet 
gyllenbrunt, kan vi sette bakevarene inn. Det kan også lønne seg å putte litt mel på hylla i 
ovnsrommet slik at maten ikke svir seg fast i steinen. Alternativt kan man bruke en stekepanne 
for å steke for eksempel en pizza. Aluminiumsfolie kan også brukes. Steketida er ofte kortere 
enn i vanlig ovn, og store bakevarer kan lett bli svidd. Derfor lønner det seg å bake smått (boller, 
rundstykker, pizza) eller heve bakevarene litt fra bunnplata. Bolledeig kan for eksempel legges i 
en smurt tynnbunnet kjele som settes på et par tynne vedfliser i ovnen, og vi får julekake!

Etter at vi er ferdige, er det greit å forlate stedet i den tilstand det var i. Steinene kan legges ned 
igjen med sotsiden ned.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Tilberedning av mat på ulike måter
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Røykovn

Tilberedning av mat på ulike måter

Det tar nesten en hel dag å bygge en røykovn, men det er veldig moro! Røykovnen bygges i en 
skråning med sand eller jord. (Se forsiktighetsregler ved bruk av bål i innledning). Skråningen 
bør være ca 10 m lang, og ikke brattere enn at det er lett og gå opp og ned. Grav en grøft som 
er 6-7 m lang og ikke dypere enn en hånd-lengde. Knyttnevestore steiner legges langs kantene. 
Plukk kvister som legges oppå steinene på tvers av grøften. Det er viktig at kvistene nærmest 
ovnen er helt ferske, slik at de ikke begynner å brenne. Legg deretter mose oppå kvistene hele 
veien. Dere har nå laget en røykkanal. 

Lag bålet nede i gropa og la det brenne til det bare er glør igjen. For at det skal begynne å ryke, 
må dere legge ferskt einerbar eller ferskt løv oppå glørne. Røyken skal nå trekke inn i kanalen 
og følge den opp til fisken. Dersom kanalen lekker røyk tettes sprekkene igjen med mose.

Fisken er ferdig når fiskekjøttet slipper beinet. Dette tar flere timer. Innimellom må bålet fyres 
opp igjen og ferskt løv eller einer legges oppå på nytt.

Husk å slukke bålet skikkelig 
etter dere. Etter at dere er 
ferdige, er det greit å forlate 
stedet i den tilstand det var i. 
Steinene kan legges ned igjen 
med sotsiden ned.

Øverst oppe på røykkanalen må dere lage en liten 
kasse av stein hvor fisken skal henge. Salt fisken godt 
og tre den inn på en pinne. 
Grav en grop i bakken ved bunnen av røykkanalen. 
Nede i denne gropa skal dere tenne et bål, så det kan 
være lurt å luke unna alt som kan brenne. Legg opp 
en ring av stein rundt gropa og bygg gjerne en ring av 
sand og jord på utsiden av steinene igjen.
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Ulike typer brennere

Det som er det aller viktigste når vi skal lage mat med barn på tur, er at vi finner et trygt sted 
som kan fungere som kjøkkenkrok. Barn skal springe og leke – det er derfor viktig at vi kan 
sette brenneren på et sted som det ikke er naturlig å springe over eller komme borti ved lek. 
Det optimale kjøkkensted ute er i le for vinden og kan være en oppbygd bålplass. Eller som har 
en stor stein eller fjellvegg som danner bakkant i kjøkkenet. Det er også positivt om underlaget 
ikke er brennbart (stein, sand eller fjell). For enkelte brennere vil du hente masse effekt og 
stabilitet ved å lage til en plate som er isolert på den ene siden og bruke denne som underlag for 
brenneren.

Husk at det største varmetapet/effekttapet får du om vinden blåser flammen bort fra kjelen/
panna. Finn derfor et sted for brenneren som er mest mulig i le for vinden og bruk vindskjerm 
– eller ta med en ekstra tjukk aluminiumsfolie som du kan sette opp rundt kjelen når den står på 
brenneren. (En slik aluminiumsfolie til vindskjerm vert solgt separat på enkelte sportsbutikker)

Det finnes mange ulike typer brennere på markedet. Tenk på hva brenneren skal brukes til, hvor 
den skal brukes, og hvem som skal bruke den. Finn en brenner som er pålitelig og stabil. Det 
er fint om brenneren ikke har for mange bevegelige deler og koblinger som kan lekke eller bli 
defekte.
Alle brennere trenger vedlikehold: Pakninger og dyser bør sees over slik at de ikke lekker. 
Generelt kan de fleste brennere bruke flere typer drivstoff, men sjekk med bruksanvisningen. 
Under nevnes noen hovedtyper av brennere:

Multifuelbrenner
Drivstoff: Multifuel brenner kan brenne flere typer drivstoff. For eksempel bensin, parafin            
  og gass. NB! I noen modeller må en skifte dyse mellom ulike typer drivstoff. For   
  eksempel er det en dyse for bensin og en anne dyse for parafin
Fordeler: Fleksibelt, men vi tilrår at du bestemmer for deg en type drivstoff og bruker mest   
  denne typen. Dette er nye og ofte effektive gode brennere.
Ulemper: Å skifte mellom ulike drivstoff krever litt arbeid (skifte dyse i noen modeller) og   
  kunnskap.

Stormkjøkken:
Drivstoff: Rødsprit eller gass(krever gassinnsats)
Fordeler: Krever lite forkunnskap og er lett å bruke. Lite vedlikehold
Ulemper: Rødsprit og gass egner seg dårlig i kaldt vær, og det tar uansett temperatur lang   
  tid å få varmet opp vann etc

Gassbrenner:
Drivstoff: Gassbeholder med brennerhode
Fordeler: Krever lite forkunnskap og er lett å bruke. Lite vedlikehold
Ulemper: Kan lett velte. Fungerer dårlig i kaldt vær

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Tilberedning av mat på ulike måter
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Primus med parafin:
Drivstoff: Parafin ofte anbefalt (men kan også bruke renset bensin)
Fordeler: Effektiv, men man trenger en del øvelse for å bruke den
Ulemper: Må forvarmes med annet brennstoff (eller veke og parafin), og taper fort trykket   
  (må pumpes ofte). Trenger lengre forvarming enn en bensinbrenner

Bensinbrennere:
Drivstoff: Renset bensin
Fordeler: Effektiv, men man trenger en del øvelse for å bruke den
Ulemper: Man må være nøye med vedlikehold: Bensin er eksplosivt!

Litt om drivstoff:
Bensin: Ingen begrensning i kulde, og soter lite (gjelder renset bensin)
Parafin: Klumper seg i sterk kulde; under 15 minus. Soter mye
Gass:  Renslig og trenger ingen forvarming. Fungerer bra ned mot +5 grader; under   
  dette mister gassen sin effekt drastisk
Rødsprit: Soter mye, tar lang tid uansett temperatur og fungerer dårlig i kaldt vær. 
  Man trenger mye rødsprit i forhold til effekten man henter ut

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Tilberedning av mat på ulike måter
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2.6. Tau, knutar og surringar

Vi kan dele inn tau i 4 kategoriar:
Kategori 1: Toslått sisalgarn eller 3 mm kunstfibertau
        Kjekt å ha. Til dømes på lauvkratthytter. Ingen tryggleiksrisiko om tauet ryk!
Kategori 2: Treslått sisalgarn eller 5 mm kunstfibertau
        Arbeidsknyting. Til dømes til trefot, gryteoppheng, og skjelettet i ein gapahuk. Tauet  
                   bør halde, men utgjer liten risiko dersom det ryk!
Kategori 3: 10 mm kordelslått kunstfibertau eller 7 mm klatretau
        Konstruksjonstau. Tauet er ein del av bærekonstruksjonen og skal ikkje ryke.
Kategori 4: Minimum 16 mm kordelslått kunstfibertau eller 9 mm eller tjukkare klatretau
        Sleng og klatretau. Fare for personskade dersom tauet ryk under bruk

Sisalgarn er svært billig, og er lettast å få tak i hos ein skipshandel eller liknande. Sisalgarn er å 
få kjøpt som to- eller treslått tau. Det vil seie at tauet består av to eller tre trådar som er tvinna. 
Sisalgarn er forutan å vere varmebestandig, og laga av naturfiber og vil difor rotne og forsvinne 
etter ei tid. Hampetau eller bomullstau er andre naturfibertau som og er mykje brukt.
Av andre tau kan vi nytte billig kunstfibertau som du kjøper på jernvare/skipshandel, eller dyre 
klatretau i sportsbutikkane. Har du tilgang til skipshandel, så bruker skipsflåten meir tjukke tau 
enn tynne, og der får du kjøpt eit tjukkare tau billigare enn eit tynt!

Knutar og surringar
Kjekke knutar å kunne:

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland

• Teltstikk: Knute som kan brukast til gryteoppheng og bardunering av telt. 
• Dobbelt halvstikk: Berre ein arbeidsknute og må ikkje brukast som siste knute i    
       klatre og slengtau.
• Pålestikk: Løkke som kan brukast til mykje.

Teltstikk: Pålestikk:Dobbelt halvstikk:

Tau, knutar og surringar

Tau
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Når ein skal feste to eller fleire stokkar til kvarandre, bruker ein ulike surringar:

•    Vinkelsurring:  Vert nytta for å knyte saman stokkar i 90 graders vinkel.

•     Rundsurring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Tau, knutar og surringar

•     Dansk speiderpikesurring:
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2.7  Litt om gapahuk, lavvo mm

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd

Litt om gapahuk, lavvo mm

Gapahuk
Gapahuken er et enkelt og praktisk krypinn, som egner seg godt til overnatting. En helt grei 
variant av gapahuken er å bruke presenning. Før dere går i gang med å sette den opp, så se 
etter:

Trær å feste presenningen i. Fire trær som danner et kvadrat er gjerne et godt utgangspunkt 
for en gapahuk.
Hvor renner vanet når det regner? Velg et sted der vannet ikke samles når det regner. Er det 
en liten helling eller opphøyning på stedet du velger, er det ofte også tørrere på bakken. 
Utnytt plassen. Unngå store steiner og røtter, de opptar mye av plassen under duken.
Vindretning? Velg et sted som ikke er for vindutsatt, og ha åpningen på lesiden.

Spenn opp  tau mellom to trær, og legg så presenning over som et enkelt skjermtak, slik at duken 
går ned til bakken på den ene siden (se figur). Dra presenningen 30-50 cm over tauet i forkant 
(eller stokken om dere velger å bruke stokk). Da utnytter du presenningen bedre, og hindrer at 
regnet kommer skrått inn forfra. Fest presenningen godt med tau på alle kanter! Det er lurt å 
lage løkker av tau til pluggfester istedet for å slå pluggene ned i ringfestene på presenningen (da 
disse veldig fort blir ødelagt!). 
Kongler eller steiner kan brukes til å lage festepunkt andre steder enn i hjørnene:
legg en stein eller kongle på undersiden av duken på det stedet du ønsker å lage et feste. Brett 
presenningen rundt, og fest med et tau. Lag høyeste festepunkt på midten av duken, og stram 
presenningen slik at vannet renner av. Høyeste punkt midt på duken gir også god utnyttelse av 
plassen. 

•

•

•
•
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En mer permanent løsning er å lage en ramme med rette stokker som surres sammen med tau. 
Begynn med å surre fast en ganske kraftig stokk, bærestokken for gapahuken, mellom to trær 
med vinkelsurring (se figur under surringer). Det er viktig å passe på at surringene ikke har løse 
tauender eller løkker som slenger. I slike tilfeller vil surringene løsne i løpet av kort tid. Fest så 
stokker fra bærestokken på skrå ned mot bakken, og deretter stokker/rajer på tvers av disse 
igjen. Rammen kan man enten dekke til med granbar eller man kan legge en duk/presenning 
over reisverket. 

Høyden på gapahuken avhenger av formål, og om den skal brukes til overnatting. Generelt er 
det lurt å ha lavere høyde når det er kaldt eller mye vind. Ca 1,5 m (sittehøyde) gir bedre varme.

For at det skal bli lunt å ligge eller sitte inne i gapahuken kan man legge granbar eller bjørkeris i 
bunn med reinsskinn/sitteplater over. Vil man bygge en ramme til gapahuk som kan brukes om 
igjen år etter år, kan det være en fordel å bruke kunstfibertau som ikke råtner, til surringene.

En avgrensingsstokk kan legges på bakken mot bålet. Denne er også fin å sitte på mens man  
lager seg noe bålsnacks!

Viktig: Spør alltid grunneier om lov til å felle trær for å bygge gapahuk, eventuelt felle et 
grantre for å få granbar til gapahuken. Og når gapahuken tas ned igjen- om det er en 
presenninggapahuk for en natt eller en vi har hatt i lengre tid - fjerner vi alle spor etter oss.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd

Litt om gapahuk, lavvo mm
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Både indianernes tipi og samenes lavvo (samisk: lavvu) har tradisjonelt hatt et kjegleformet 
reisverk av rajer, kledd med skinn eller seilduk. Samene brukte egentlig to typer: Den vi først 
og fremst forbinder med lavvo, og en mer forseggjort familieutgave med taksperrer, på samisk 
kalt goahti. Den lette lavvoen ble - og blir - brukt til jakt, fangst og gjeting av rein. Flyttsamene i 
tidligere tider kunne faktisk ha lavvoen som helårsbolig - under alle værforhold og temperaturer. 
Som husvære var lavvoen rask å sette opp og enkel å frakte med seg. Ildstedet i en lavvo er i 
sentrum, og røyken forsvinner ut gjennom en åpning i toppen. På gulvet brukes ofte bjørkeris, 
evt. med tørkede (ikke garvede) reinsdyrskinn på toppen. Samisk tradisjon stiller egentlig 
ganske så detaljerte krav til innredningen. Korrekt inndelt skal veden ligge foran bålet ved 
inngangen. Rett innover og bak bålet, ligger kjøkkenet - eller boassi. De to halvsirklene som 
da gjenstår, er avsatt til ligge- og oppholdsplass. Her hadde familiemedlemmer og gjester faste 
plasser. Områdene kunne være avgrenset med stokker.

Å sette opp en lavvo går normalt raskt - litt avhengig av type. På en tradisjonell lavvo trenger du 
5 til 15 stenger - eller rajer - på omkring 3 - 5 meters lengde, avhengig av dukstørrelsen. Rajene 
settes opp rundt en ferdig målt sirkel (se trefot), og duken trekkes over. Akkurat dette er litt av en 
treningssak, og dere må være to. Fest to lange tau i de to øverste hjørnene og gå på hver deres 
side av lavvoen mens dere trekker duken fram og tilbake (se figuren). Det er lokaliseringen, 
kappingen og renskingen av rajer som tar tid. Frakter du ikke stengene med deg, blir du 
naturligvis avhengig av skog i nærheten av leirplassen - og tillatelse fra grunneieren.

En enstangslavvo kan settes opp på to måter. Du kan legge duken flatt på bakken med glide-
låsen igjen, sette pluggene i alle pluggfestene, montere topphatten og dytte opp toppen med 
stanga. Dersom pluggfestene er justerbare, lønner det seg å løsne disse, for så å stramme 
duken hele veien rundt når stanga er kommet opp. Den andre måten er rett og slett å gå inn 
med stanga, lukke glidelåsen og la medhjelper sette pluggene i passe avstand etter hvert. 
Sistnevnte framgangsmåte kan være brysom i vind og hvis man er alene!

Pakkingen gjøres enkelt å greit ved å legge lavvoen ut i vifteform og brette kantene inn mot 
midten i etapper. Så kan tuppen 
brettes inn mot nedkanten, slik at 
det blir et rektangel. Stangdeler 
og plugger legges inn etter hvert 
som lavvoen rulles sammen. På de 
lavvoene som har syntetisk duk, er 
det lurt å rulle mot åpningene, slik at 
du ikke stenger luft inne.

Litt om gapahuk,  lavvo mm

Lavvo 
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Litt om gapahuk,  lavvo mm

Saltak

Utstyr: 10 mm tau, stor presenning 4 x 6 m, kniv, sag og øks

Det hender at det regner når vi er på tur. Har man medbrakt tak er det ikkje noko problem. Då 
får ein prøvd sine ingeniørevner nok ein gong. Dessutan gir det å bygge et tak utfordring for meir 
enn hjernen. Spenn eit langt tau (gjerne 20 meter eller meir) opp mellom to tre eller liknande i 
ei høgde på 3-4 meter over bakken. Stram opp tauet. Heng presenningen over tauet slik at 12 
kvadratmeter henger ned på kvar side. Fest småtau i kvart hjørne og gjerne et par plassar til på 
kortsidene, spenn opp sidene og fest i tre, busker, stein, nedgravne ankarar eller parkerte biler. 
Dermed er eit saltak med plass til 30 ungar klart til skydd mot nedbør. Du kan sjølvsagt lage 
mindre saltak med ein mindre presenning.

Lauvkratthytte og Hjortetråkk

Utstyr: 2 slått sisaltau, kniv eller saks.

Du treng eit område som har vokse til med tett ung lauvskog. Typiske plassar er der enger gror 
att eller litt eldre hogstfelt. Finn ein passelig plass inne i lauvkrattet. Ta tak i tuppen av eit ungt tre 
og bøy tuppen ned mot bakken. Der knyt du tuppen fast i eit anna tre. Gjenta dette til du sit inne 
i ein litt tett hytte. Du kan bruke alle verdens knutar, og kjerringknute er like bra som noko anna.
På same måte kan du lage spennande hjortetråkk og labyrintar som koplar saman hyttene.
Gi borna nokre gode knivar eller saks dersom dei har lite erfaring med kniv. Kjøp inn masse tau 
og la borna styre – då blir det eit kjempespennande område!
Dersom du gjer dette i april/mai når lauvet på treet er stort som museøre, så vil det skje ei 
radikal forandring med hyttene og hjortetrakka. Omtrent over natta kjem lauvet ut og hyttene 
som før hadde litt innsyn/utsyn blir heilt tetta av eit grønt ugjennomtrengeleg teppe!

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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En presenning er en vanntett duk til beskyttelse av saker og ting mot vind og vær, mest regnvær 
og sne. For eksempel når taket lekker, er det hendig å ha en presenning for hånden for å dekke 
til lekkasje-stedet. Hvis du ikke kommer deg på taket kan du henge presenningen opp under 
taket for å samle opp regnvannet som lekker gjennom taket. Eller du kan legge presenningen på 
golvet slik at oversvømmelsen holder seg på en etasje! Og presenning som tak i gapahuk, lavvo 
og liknende er jo tidligere beskrevet.

Og dermed er vi igang med «nesten tusen måter å nytte ei flat og kjedelig presenning». Først; 
når  du går til anskaffelse av ei presenning så ikke velg de tynneste eller minste. Erfaringsmessig 
er det best med grønne, rimelige (ca kr 150,-) armerte duker på ca 4 m x 6 m. Voilà, så har du 
24 kvadratmeter å boltre deg med. Presenningen er grei å brette sammen, både alene eller som 
oppgave sammen med en makker. Presenninger finnes forøvrig i alle fasonger og størrelser. De 
største brukes ofte som sirkustelt.

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

En presenning - tusen muligheter

2.8 En presenning - tusen muligheter

Hengekøye                 
Brett ut presenningen i full bredde og lengde. Brett den så dobbelt to ganger i lengde og 
bredde slik at du får en duk som er 3m x 1m. Knytt et tau rundt hver av endene slik at du kan 
feste innretningen mellom to trær, hus, berg, 
telefonstolper eller to kraftige basketspillere. 
Hengekøya egner seg for en person, men kan 
varieres uendelig med forskjellige deltakere, 
større eller mindre presenning, kortere eller 
lengre tau. I kombinasjon med strikk eller to 
trær med spenst kan innretningen brukes som 
katapult. To lag kan bygge hver sin borg i sne, og 
så kan en begynne å katapultisere sneklumper 
eller lette barn frem og tilbake. Lagene kan 
etterhvert gjette hvem som kommer flyvende 
neste gang!

Eskimoisk Himmelfart
Det trengs en del folk og en fullt utbrettet presenning. Alle fordeler seg rundt kanten av 
presenningen og tar et godt tak; rull gjerne kanten litt innover slik at grepet blir bedre. En 
forsøkskanin uten skarpe sko eller gjenstander på seg, blir bedt om å legge seg i midten av 
presenningen. På et gitt signal rykker alle i hver sin kant, duken strammes opp og kaninen drar 
til himmels. Vedkommende får ikke kom ned før han har gjort en salto i luften. OBS: Husk å 
holde duken stram når kaninen lander. Prinsippet er det samme som et brannseil, bortsett fra i 
omvendt rekkefølge.

Vindtunnel
En må være flere og presenningen brettes dobbelt på langs. Deltakerne stiller seg på rekke 
og tar tak i presenningen langs bretten. En utvalgt frivillig skal så prøve å kravle gjennom 
«Vindpølsa», mens de andre rister og skaker på presenningen. Etterpå kryper de andre gjennom 
i tur og orden. Leken er bra for å bli varm, og som pausegymnastikk med innlagt terapi for de 
med angst for trange rom og mørke.
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Rutsjebane/sklie/nødutgang
Brett presenningen til den blir ca 2m x 6m. Fest tau i hvert av hjørnene på den ene enden og 
rundt hele presenningen i den andre enden. Finn et berg eller et tre hvor presenningen festes 
slik at den blir ei stram sklie med ca. 45 graders helling. Velger du et tre kan presenning-
rutsjebanen kombineres med taustige. Så klatrer man opp stigen og over greina hvor den 
øverste delen av presenninga er festet, for deretter å skli ned med hode eller ben først. Kan med 
fordel benyttes som team-work oppgave og som element i hinderløype.

Tulipanen
Brett presenningen dobbelt. De som vil reise med tulipanen setter seg midt i presenningen i en 
sirkel med beina fletta sammen for å sitte stødig. Brett inn kantene over personene og så tar de 
et godt tak i hver sin flik av presenningen. Skyv så utfor en passelig bratt bakke uten hindringer. 
Minner om å ake med UFO-akebrett i blinde... God moro for de som er med og de som ser på.

Bobsleigh
Til denne olympiske aktivitet kreves en eller flere presenninger, noen spader og ei snedekt 
skråning; jo brattere og lengre skråningen er, dess bedre. Litt fintenking og befaring i 
skråningene kan være bra før en bestemmer endelig trasèvalg. Når dette er oppe og avgjort, 
begynner dere å spa ei grøft i sikk-sakk nedover skråninga; husk på å dosere godt i svingene 
og ikke gjøre disse for krappe. Er sneen kram ligger det an til fartsrekorder, og svingene kan 
doseres til å tåle opp mot supersonisk fart. Når bob-banen er klappet og klar uten humper og 
klumper, bretter dere preseningen dobbelt til ca 6m x 2m. Inntil 6 personer setter seg så tett 
som mulig etter hverandre på presenninga med føttene i fanget på den foran. Noen må holde 
igjen presenninga imens, ettersom starten er øverst i skråninga. Når alle er på plass, pakkes 
presenninga over beina til førstemann og innover de andre, slik at sluttproduktet ligner en 
lang, grønn mark. Det går fortere og fortere, og snart kommer hylene i kurvene etterhvert som 
sentrifugalkraften begynner å virke. Vanligvis stopper bobben når bakken flater ut, man treffer en 
busk eller sneen blir for dyp. God lagkonkurranse hvis en tar det på tid eller stilkarakter.

Levegg
Det hender at man savner litt le når man for eksempel er ute og fisker på isen. Har du en  
presenning er ikke hjelpen langt unna. Skjær blokker av sne eller is, og bygg søyler eller sett 
stokker fast i isen. Legg presenningen dobbelt, og fest den i søylene eller stokkene. Legg sne 
nede på kanten av duken. Dermed har du fått en vegg på 6 meter som er 2,5 meter høy. Det kan 
være lurt å forme veggen som en bue mot vindretningen slik at vindfanget blir minst mulig.

Pulk/kano/flåte
For å lage en pulk eller slede av en presenning må du starte med å brette presenningen dobbelt, 
slik at den blir 4m x 3m. Plasser det som skal fraktes tett sammen i midten av duken og knyt 
sammen hver av endene med to tau. Det ene tauet skal slavene bruke for å trekke med, og 
det andre er for å holde opp akterskottet. Neste mulighet er en kano: Bruk tau og greiner for 
å lage et kanoskjelett, sett skjelettet midt på en utbrettet presenning og brett alle sidene inn i 
kanoen. Lengere havferder anbefales ikke. Flåtekontruksjon med presenning er enklere enn 
kano. Fire trær felles og knytes sammen i en firkantet rammekonstruksjon med målene 2m x 
3m. Legg rammen inn i en dobbeltbrettet presenning og brett opp alle sidene til rammen er 
pakket inn. Konstruksjonene legges opp ned på vannet, og en person plasseres varsomt i 
midten. Flåten kan forsterkes med ymse tauverk som strammer opp duken på undersiden av 
flåten. Flåtebygging er praktisk matematikk og fysikk og kan nyttes for å plukke ut potensielle 
ingeniørkandidater i klassen.

En presenning - tusen muligheter



69

Friluftsliv

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

Snerenne/snefrakter
Det hender ofte under bygging av sneborger, sneskulpturer eller andre snebyggverk, at du har 
behov for mer sne enn det som fins i nærmeste nærhet. Da blir det til å frakte sne slik de gjorde 
det med malmvogner under NM på ski i 1951 i Narvik (digresjon). Har du en presenning for 
hånden så er du godt hjulpet. Presenningen er glatt og rommer mye. I utgangspunktet har du 
24 kvadratmeter presenning som kan fylles. La oss si en meter i høyden. Det blir tilsammen 24 
kubikkmeter som igjen er 24.000 liter eller ca. 12 tonn hvis vi antar at den kramme sneen har et 
vanninnhold på 50%. Selv ikke en hel skoleklasse klarer å trekke 12 tonn på flat mark. Derimot, 
hvis det er litt nedoverbakke, så vil tyngden hjelpe til å skyve. Hvis den ene eller andre enden av 
presenninga blir snurpet sammen og forsynt med et trekktau, så kan du lett frakte store mengder 
sne på en effektiv måte. Med høydeforskjell fra det stedet du henter sneen til det stedet du 
trenger sne, kan du også grave en renne og fore denne med flere presenninger etter hverandre 
med omskøyt. Slik blir det mulig å la snøen frakte seg selv på grunn av tyngden sin og den 
lave friksjonen på plastduken i renna. Med lav helningsgrad må en være særlig påpasselig 
med å slette underlaget i renna. I gamle dager var det vanlig med isrenner fra frosne innsjøer til 
nærmeste kai for å forsyne frakteskip med isblokker.  

Råseiling
Om det er en rå aktivitet, eller fordi presenningen ligner et råseil, skal være usagt. Uansett er 
dette gøy når det er litt (eller gjerne mer) vind, og dere har ei slette med snø eller is. Forhold for 
verdensrekorder blir det når det er rundt null grader, islagt vann med slett is og vann ovenpå. 
Også kalt speilholke. Man kan være en eller flere deltakere med ski, skøyter, akebrett eller 
spark. Bruk staver, tau eller stokker og spenn ut presenningen. La vinden ta tak, og så er dere 
i gang. Her kan det eksperimenteres mye så la ungene få holde på i fred. En ting er sikkert; når 
du sitter på et akebrett uten bremser i over hundre kilometer i timen på vei mot ei åpen råk og 
isvann, da blir din evne til å improvisere satt på en alvorlig prøve. 
 

Badestamp
Dette er en sommeraktivitet med presenning, men kan også utprøves om vinteren, for å se 
om det virkelig er slik at snøen isolerer. Du begynner med å lage en fordypning i bakken eller 
snøen som har form som et badekar/basseng/yaccuzzi. Parallelt med dette fyres det bål som 
det legges runde steiner i for varming. Badeanlegget bør anlegges i nærheten av rennende 
vatn eller innsjø. Når badekaret er ferdig og steinene har ligget i bålet i et par timer, legges 
presenningen dobbel ned i badekarformen og festes rundt kantene med sand, stein, jord eller 
annet. Ta noen bøtter eller lag hengekøye av en annen presenning og hent vann for å fylle i 
karet. Når karet er rimelig fylt opp kan du ha i de varme steinene (de vil ofte være så varme at 
det lønner seg å bruke spade/ ildtang/ kjepper/votter/hansker for å flytte dem fra glohaugen til 
badekaret. Her kommer vi til det punkt hvor du må bruke skjønn eller fingerspitzgefühl; kjenn 
etter temperaturen etterhvert som du legger flere stein i karet. Plutselig kan det bli for varmt og 
vit da at kjøttet løsner fra beinet etter to timer i 70 grader!

Indiansk badstue
Denne har likhetstrekk med badestampen. Mens bålet fyres og mange runde steiner varmes 
opp, bygger man et lite reisverk av det man har for hånden. Byggverket skal ligne en liten igloo; 
tilstrekkelig takhøyde er 1 1/2 m. Utenpå rammeverket legger man presenningen, og fester den 
mot bakken med stein, jord, sne eller torv. Siden det er fort gjort å legge på presenningen, kan 
det være greit å først legge alle de varme steinene i midten av «teltet». Legg så på duken, ta 
med en bøtte vann, kryp inn i saunaen og skvett vann på steinene til rommet er pakket med 
varm damp. God badstue!

En presenning - tusen muligheter


