
Kristin Lund Austvik kommer fra en mjølkegård på Nesna, Helgeland. Her har hun vokst opp i en 

friluftsglad familie på fem, med besteforeldrene vegg i vegg. Oppveksten har gjort sitt til at Kristin er 

den friluftspersonen hun er i dag. Med en bålgal far og en friluftsglad mor måtte det bli sånn. 

Etter videregående flyttet Kristin til Levanger for å 

ta et ”friår”. ”Friåret” skulle brukes til å gå 

friluftsliv, men resulterte i en Bachelorgrad i 

Friluftsliv, med blant annet fordypning innenfor 

natur- og kulturminneoppsyn og dagens samboer, 

Esten Sødal Skullerud.  

Esten kommer fra litt overalt i Elverum. Her har 

han vært ivrig med håndball og fotball før han 

oppdaget friluftslivet. Løpende i hælene til sin 

eldre bror har rypejakta på Røros vært et årlig 

høydepunkt sia han ble konfirmert. Etter hvert 

har han funnet ut at det er det mangfoldige friluftslivet på fjellet som virkelig er livet. Esten har 

nesten samme bacheloren som Kristin, men valgte en litt mer pedagogisk retning enn hva Kristin 

gjorde det siste året. 

Kristin har alltid hatt en drøm om å bo i Finnmark slik som foreldrene gjorde. I løpet av tre flotte år 

på Levanger begynte derfor en ny eventyrlyst å blomstre. Denne drømmen ble derfor en realitet 

etter at 4H Finnmark ansatte Kristin og barneskolen ansatte Esten som lærer. I Finnmark fikk Kristin 

og Esten mulighet til å bedrive friluftsliv i stor grad. Det ble etter hvert mange turer med fiskestang, 

hagle og telt. Det ble etter hvert til en livsstil.  

I Finnmark fikk både Kristin og Esten prøvd ut litt forskjellige jobber, og begge to fant ut hva de 

ønsket å jobbe med i framtida. Begge ønsket seg aktive og praktiske jobber, med mye tid ute i 

naturen, framfor å sitte inne hele tiden på et kontor. Kristin ble klar på at hun ønsket å bli 

naturoppsyn, mens Esten så for seg en jobb innenfor naturbasert reiseliv. Dette førte til at Finnmarka 

ble byttet ut med Østlandet, og Universitetet på Ås. Her er fortsatt begge studenter og arbeider med 

hver sin masteroppgave innen naturforvaltning og reiseliv.  

Fra dag en har det vært klart fra begge sin side at de urbane 

landbruksområdene på Ås var midlertidig. Når begge lider av 

”fjellsjuka” må man ha fjell 

og vidder utenfor stueveggen 

for å være lykkelig.     


