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Friluftslivets år - Medlemsoppfølging

Styret

Ole Goderstad (Tvedestrand kommune) har vært styrets leder.
Robert Myhren (Arendal kommune) har vært nestleder.
Valgkomitèen har bestått av Samuel Arnt Larsen (Gjerstad kommune) og Bjørn Gunnar Baas (Åmli kommune).
Øvrige styremedlemmer:
Ingunn Fjærbu Roppestad (Froland kommune), Anne Gurine Hegnar (Grimstad kommune), Tori Fretland
Tveit (Nissedal kommune), Tine Bang (Risør kommune) og Kirsten Helen Myren (Vegårshei kommune).

Ansatte

Geir Henning Waagsnes har vært daglig leder siden Friluftsrådet Sør ble etablert i 2002.
Vibeke Svantesen har vært rådgiver (pedagogisk aktivitet) siden 2006.
Eirik Johansen Dobbedal har vært rådgiver (fritidsaktivitet og informasjon) siden 2014.

Møtevirksomhet

Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 32 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte.
Styreleder og daglig leder deltok på nasjonal ledersamling på Gardermoen 12.-13. februar.
Styreleder, daglig leder og styremedlem Ingunn Fjærbu Roppestad deltok på friluftskonferansen
og årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund i Mo i Rana i juni.
Daglig leder har hatt møter med Forum for Natur og Friluftsliv og Agderpostens sommeravis
og konstruktive utviklingssamtaler med sine medarbeidere.
Eirik Johansen Dobbedal deltok på erfaringssamling for Friluftsskolen i Oslo i oktober.
Vibeke Svantesen deltok i oppstartsseminar for revidering av idépermene i regi av
Friluftrådenes Landsforbund på Gardermoen i desember.
Friluftsrådet Sør deltok for første gang med egen stand under Arendalsuka. Vi var svært heldig med
plasseringen (Syrdalens hjørne) og sykkelsmoothien fungerte utmerket som trekkplaster på alt fra små
barn til besteforeldre og statsråder. Vi serverte smoothie av friske bær og frukt til mer enn 1 000 personer.
Standen ble bemannet av administrasjonen og styret, slik at vi alltid var to tilstede.
Stand under Arendalsuka 2015

I 2015 ble Friluftslivets år arrangert for 3. gang. Det var da ti år siden sist.
Syv av ni medlemskommuner fattet vedtak i by-/kommunestyret om
å være en Friluftslivetsårkommune. I tillegg fattet Telemark fylkesting 
vedtak om å være en Friluftslivetsårfylkeskommune.
Friluftsrådet Sør var medarrangør av åpningsarrangementet 13. januar sammen med Arendal kommune,
Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder, på Sam Eydes plass,
og på åpningsarrangementet til Grimstad kommune på Dømmesmoen, samme dag.
Daglig leder har deltatt fast i Arendal kommunes arbeidsgruppe og deltatt i tilsvarende arbeidsgrupper i
Risør kommune og Tvedestrand kommune. Daglig leder deltok i «bålsamtaler» med kommunenes ø
 verste
politiske ledelse i Arendal, Froland, Tvedestrand og Åmli, og hadde en orientering om friluftsrådet og
friluftslivets år for bystyret og øvrige politikere i Risør kommune. Arendal kommune utgav temaavis i
anledning Friluftslivets år i samarbeid med Froland kommune, Aust-Agder Turistforening og Friluftsrådet Sør.
Syv av ni medlemskommuner arrangerte ordførerens tur. Disse arrangementene ble annonsert gjennom
Naturlosbrosjyren. Vi håper at ordførerens tur har kommet for å bli, og oppfordrer alle ordførerne til å
arrangere en ny tur hvert år.

Informasjonsvirksomhet
Telleapparat fra SafeZone

Digital informasjon

Hjemmesiden www.friluftsrådet.no oppdateres jevnlig. Nettsidene utvikles fortløpende.
Nyttige tips og viktige informasjon spres fortløpende via vår facebookside.
I løpet av 2015 har antall følgere steget til 535.
Vi har i 2015 lagt ut 149 turforslag på http://friluftskart.no/. 26 i Arendal,
7 i Froland, 17 i Gjerstad, 24 i Grimstad, 15 i Nissedal, 23 i Risør, 17 i Tvedestrand og
20 i Åmli. Erfaringene med utprøving av turmålregistrering på www.telltur.no av de
20 toppturene i Åmli, viser at det ikke er mange som velger å registrere seg
elektronisk i forhold til antallet som skriver seg inn i turbok samme sted.
Utprøving av GPS-sporing av 10 løypemaskiner på www.skisporet.no ble en suksess.
Til tross for at sesongen ble svært kort, fikk vi mange positive tilbakemeldinger.
Styret fattet i sak 21/15 vedtak om å videreføre og utvide løsningen på permanent basis.
Med bakgrunn i en henvendelse fra folkehelsekoordinator i Grimstad kommune om mulighet for å registrere
antall brukere av lysløypa på Dømmesmoen, inviterte friluftsrådet SafeZone til felles møte med oss, Arendal
kommune og Grimstad kommune i slutten av mars. Alle var enige om at det var et stort behov for å vite mer
om bruksfrekvens av de viktigste friluftsområdene. Arendal kommune valgte å kjøpe ett mobilt telleapparat
og installerte det i lysløypa ved Birkenlund kort tid etter. Det finnes ikke tilskuddsordninger å søke på til dette
formålet. Stor usikkerhet knyttet til finansiering av vår satsning i Friluftslivets år gjorde at daglig leder i tillegg
søkte Sparebankstiftelsen SR-bank om midler. Det skulle likevel vise seg at vi fikk god uttelling på våre
søknader. Dessuten 250 000 kr av Sparebank1 i tillegg til tilskuddet til arbeidet med kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder for Tvedestrand kommune. Styret vedtok i sak 20/15 at friluftsrådet skulle
bruke 300 000 kr til innkjøp av 11 telleapparater i 2015. Telleapparatene ble bestilt og montert, og ble satt i
drift fra 15. desember. Tellerne sender ut en infrarød stråle som registrer varme fra forbipasserende, tellerne
har en GSM-enhet som hver natt overfører data til et dataprogram. I tillegg ble det investert i en offentlig
publiseringsløsning hvor resultatene til enhver tid er tilgjengelig for o
 ffentligheten;
http://www.eco-public.com. Vi har nå utplassert tre tellere i Grimstad, to i Arendal og en i hver av de andre
kommunene (Gjerstad og Nissedal har en mobil enhet på deling).
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Turkart og turbøker

Vi har gitt ut tre turbøker, Elvelangs (2010); en sykkel- og
padleguide for Nidelva, Turbok Grimstad (2010) og Turbok
Froland (2012). Salgstallene viser at det er forholdsvis liten
etterspørsel etter turbøker. I 2011 begynte arbeidet med en
kommunevis turkartserie i målestokk 1:25.000. Først ut var
Risør og Tvedestrand i 2012, Arendal i 2013, og Grimstad
og Vegårshei i 2014. Kartene/guidene lages uten at
kommunene betaler egenandel. Kart med guide har en
utsalgspris på 120 kr. Se www.friluftsrådet.no for å få
oversikt over salgsstedene. Totalt omsatte vi for 77 090 kr i løpet av året.
Arbeidet med turkart Nissedal øst og Nissedal vest, med guide ble litt
forsinket på grunn av omfattende navnekorrektur. I alt 131 stedsnavn
og/eller plassering av disse ble endret etter vedtak i kommunestyret.
Kartene og guiden trykkes i januar 2016 og selges samlet for 200 kr.
Den siste tredjedelen av Gjerstad kommune ble synfart i løpet av
sommeren. Turkart Gjerstad med guide kommer ut før sommeren 2016.

Naturlos

Naturlosbrosjyren utgis av Friluftsrådet Sør, men er et samarbeid mellom 50-60 lag,
foreninger og kommuner. Vi har gitt ut Naturlosbrosjyren siden år 2000. I år ble
brosjyren trykket i 52 000 eksemplarer og fulldistribuert til alle husstander i Aust-Agder
og i Nissedal kommune i Telemark. Den publiseres på våre nettsider og Google-kalender.
Antall datofestede turer og friluftsarrangement var 210, og fylte 40 sider. Av disse var
43 arrangementer spesielt rettet mot barnefamilier, 36 turaktiviteter for barn,
2 arrangementer var sykkelturer, 6 var spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, 9 var
trilleturer beregnet på dem som har med barnevogn, 20 var for seniorer,
9 var padleturer og 7 fiskearrangement. Det ble også arrangert 22 overnattingsturer.
Deltakelsen på turene varierer fra under 10 til langt over 200,
mens arrangementer som Gøy på landet og Naturens dag hver for seg kan få to til tre
tusen barn/foreldre/besteforeldre ut i naturen.
Trykk og distribusjon kostet 172 806 kr.
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Planarbeid
Kartlegging og verdisetting

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, Prop. 1 S (2013-2014) har som målsetning at flest mulig av landets
kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Videre er det en ambisjon
om at det i alle byer og tettsteder skal være maksimalt 500 meter fra bosted til sammenhengende
nettverk av ferdselsårer. Alt areal med friluftsverdi skal kartlegges. Særlig viktig er områdene der
arealbrukskonfliktene er størst, som i sentrum, tettsteder og i strandsonen.
Det er mange gode grunner for å kartlegge og verdsette friluftslivsområder:
• Sikre god tilgang til friluftsområder og et godt turtilbud for befolkningen
• Sikre skolenes og barnehagenes leke-, tur- og uteskoleområder
• Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
• Hindre bit for bit utbygging og fragmentering
• Sikre de viktigste områdene for et mangfold av aktiviteter
• Danne grunnlag for sikring/oppkjøp av friluftsområder
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder skal skje etter Miljødirektoratets veileder M98
og danne et grunnlag for arbeidet med kommuneplanen. Tvedestrand kommune mottok totalt 250 000
kr i tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder til kartlegging og verdsetting
av sine friluftslivsområder. Friluftsrådet Sør utførte arbeidet som konsulentoppdrag. Timeprisen vi bruker
som utgangspunkt tilsvarer det vi betaler kartfirmaet Fossøy for arbeid men de kommunale turkartene vi
produserer (600 kr/t eks. mva.) Daglig leder brukte 480 timer og friluftsrådet fikk 230 000 kr for jobben.
Bidraget er derfor å betrakte som et tilskudd til arbeidet. Kunnskapsgrunnlaget for arbeidet er hentet fra:
Turkart Tvedestrand, kommuneplanen, kommunedelplan for kystsonen og alle reguleringsplanene. I tillegg
er det innhentet viktig lokalkunnskap fra skolene, barnehagene, idrettslagene, velforeningene, turlaget
og turistforeningen. Kommunes miljøvernrådgiver brukte om lag ett ukesverk på å kvalitetssikre arbeidet
sammen med daglig leder. Daglig leder har to ganger deltatt i planfaglig nettverk Agder, siste gang som
foredragsholder sammen med Tvedestrand kommune, fylkeskommunen og Miljødirektoratet.
Friluftsrådet Sør har også bistått Arendal, Froland og Grimstad på forespørsel fra Aust-Agder fylkeskommune
i grovkartlegging av de viktigste friluftsområdene i forbindelse med felles areal- og transportplan. Daglig
leder deltok også i møte mellom Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune 19.oktober.

Sikring

I følge Miljødirektoratet er Tvedestrand eneste kommune som har foretatt registrering av eiendomsforhold og
vurdert behovet for sikring parallelt med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene. Dette vil også bli
utført i andre kommuner der friluftsrådet engasjeres til å styre hele prosessen med kartlegging og verdsetting.

Skiltplan

Skilting og merking

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der GjensidigeStiftelsen og fylkeskommunene i
fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til
turruter. O
 rganisasjoner, lag og foreninger kan søke, og friluftsråd på vegne av medlemskommuner.
Tiltakene skal være i overensstemmelse med retningslinjene for prosjektet. Detaljert informasjon om
ordningen og betingelsene finner på www.turskiltprosjektet.no og www.merkehandboka.no.
Gjensidigestiftelsen stiller krav om at det skal være en ressurs-/ fagansvarlig person i hvert fylke,
som kan bistå frivillige lag og organisasjoner i arbeidet som skal gjennomføres etter malen
i merkehåndboka. Friluftsrådet Sør, ved Eirik, ivaretar nå denne funksjonen på vegne av Aust-Agder
fylkeskommune. Eirik deltok på en dagsamling på Værnes i starten av februar.
Aust-Agder fylkeskommune dekket utgiftene til reise og opphold. Eirik gjennomførte et kurs med til
sammen 3 lag og foreninger i 2015. Aust-Agder fylkeskommune avslutter Turskiltprosjektet i 2016.
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Arendal kommune ønsker å få skiltet og merket delstreknig 7 av Kyststi Arendal, det vil si strekningen
fra Vippa bru til Grimstad grense. Friluftsrådet ble spurt om vi kunne hjelpe til. Geir og Eirik befarte
strekningen på 4 km og utarbeidet straks en skiltplan fra begge utgangspunkt. Vi laget en detaljert plan
med koordinatfestede punkter for skilt og infotavler. Det ble også forfattet et informasjonsskriv beregnet
på alle grunneiere langs den foreslåtte kyststien, samt et utkast til brev der man ber om tillatelse til å sette
opp skilt hos de berørte grunneierne. Vi har videre foreslått av Nedenes ungdomsskole, friluftsliv valgfag
bør være aktuelle som samarbeidspart for gjennomføringen.

Raet nasjonalpark

Friluftsrådet har avgitt en utfyllende høringsuttalelse knyttet til vernebestemmelsene av nasjonalparken
og tilstøtende landskapsvernområder. Med henvisning til vår friluftsundersøkelse og det sårbare fugle- og
dyrelivet i disse viktige friluftsområdene har vi bedt om at det innføres båndtvang hele året (istedenfor
differensiering) og at bålbrenning kun tillates på tilrettelagte plasser. Dessuten har vi påpekt at det virker
uforståelig at etablering av stier er noe av det man ønsker å verne seg mot. Vi har poengtert at
kanalisering og tilrettelegging sannsynligvis blir enda viktigere ved nasjonalparkstatus.
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Skoleskogdager

Natur og miljø

Vi har deltatt med aktivitetsstasjoner ved skoleskogdagene for alle elevene ved 5. trinnet i Grimstad
kommune og alle elevene ved 8. trinnet i Froland kommune.

Mat og helse

Marinbiologi

Marinbiologikurset Livet i fjæra er svært populært blant skoler
og barnehager i alle våre medlemskommuner. Fra slutten av
mai til begynnelsen av september har til sammen 700 barn og
unge og 110 lærere/førskolelærere deltatt på marinbiologikurs.

Marinbiologi

Krabbeforskning
Matematikk

Pedagogisk virksomhet
Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager.
Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring.
Vi vektlegger aktivitet som fører til arbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehager og
læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at
friluftsaktivitet kan brukes som en pedagogisk metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling er
positive tilleggseffekter, men er ikke alene mål for aktiviteten.
I 2015 deltok totalt 435 pedagoger på aktivitetskurs i regi av Friluftsrådet Sør.
Vi arrangerte aktivitetsdager for totalt 1 920 elever i grunnskolen og 55 barn i barnehagene.

Samarbeid med Den Norske Turistforening

8. mai hjalp vi Aust-Agder Turistforening med gjennomføringen av årets Opptur til Rossefjellet
i Grimstad kommune. Ca. 900 8. klassinger fra Arendal, Grimstad og Froland deltok. (Dette er ikke regnet
med i totalantallet.)

Samiske aktivitetsdager

Stor etterspørsel har gjort at vi har fått innarbeidet aktivitetsdag med fokus på samisk kultur i Den
Kulturelle Skolesekken som et av våre faste, årlige tilbud. I år har Arendal og Nissedal kommuner hatt
tilbudet på DKS-plakaten sin, mens enkeltskoler i Grimstad og Froland har benyttet seg av tilbudet.
Totalt deltok 72 lærere og 395 elever i løpet av januar, februar, oktober og november.
Samiske dager fører til høy aktivitet i de månedene av året hvor det normalt foregår lite aktivitet utendørs.
Lærerne uttrykker at innenfor dette emnet er det behov for kompetanseheving og at de er positive til
måten friluftsrådet gjør dette på; gjennom praktiske aktiviteter for både elever og lærere.

Havforskningsinstituttet og Friluftsrådet Sør utarbeidet i 2011
et undervisningsopplegg knyttet til fanging, merking og
gjenfangst av strandkrabber i forbindelse med Tvedestrand
kommunes prosjektarbeid for en bærekraftig utvikling av
marine verdier. Elevene får drive utforskende aktivitet og
bruke naturvitenskapelige metoder i læringen. De kartlegger
gjenfangstrater og bestandssvingninger. Elevene får innføring
i strandkrabbenes biologi og betydningen arten har for andre
arter. Prosjektet startet i 2011 og avsluttes i 2016. Elever på
mellomtrinnet ved skolene i Tvedestrand kommune deltar i
prosjektet. Følgende habitater er med i undersøkelsen:
Bertesnes, Furøya og Langesand. Holt-, Tvedestrand- og Dypvåg
skole foretok registreringer i august og september.

Aktivitet for etniske minoriteter

Vi søkte Miljødirektoratet via Friluftsrådenes Landsforbund og fikk delvis støtte til å introdusere
nye innvandrere til lokalt friluftsliv. Målet er at deltakerne skal:
• Bli kjent med vårt språk, natur, friluftsliv og kultur på Sørlandet.
• Bli fortrolig med riktig bekledning for aktivitet ute gjennom alle årstider.
• Få trening i sosial samhandling i naturen.
Prosjektet er en del av arbeidet med integrering i lokalsamfunnet og på denne måten et bidrag til
utjevning av sosiale forskjeller mellom innvandrere og etnisk norske. Vi ønsker at deltakerne skal få bli
kjent med lokale friluftsområder og det norske turbegrepet. Vi gjennomførte 4 aktivitetsdager for
elevene ved kvalifiseringstjenesten i Grimstad kommune, totalt 180 innvandrere / personer med
utenlandsk bakgrunn. Vi tilbød det samme til Virksomhetstjenesten i Risør Kommune, som omfatter
innvandrere i Gjerstad, Risør og Vegårshei. De takket ja til en dag med aktivitet knyttet til matlaging på bål
og allemannsretten. Vi gjennomførte også et møte med Arendal flyktningetjeneste der vi delte våre
erfaringer og lånte bort utstyr til deres aktivitetsdager i høstferien.
Livet i fjæra

Lassokasting på samisk vis

Bålsamtale om samisk kultur
Ski- og akedag på Øynaheia
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Vi forsker på strandkrabber

Matlaging på bål
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Fritidstilbud barn og unge
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Ferieleiren Søruga

Vintercamp

Vintercamp ble gjennomført i regi av Aust-Agder Røde Kors. Leiren gikk over 5 dager. Overnattingene
skjedde på Kiland i Grimstad, inne på selve senteret og en overnatting i friluft. Dette er et tilbud for en
utsatt gruppe barn, - ”gråsonebarn” i ressurssvake familier. Tilbudet ”markedsføres” direkte til
barna/familien via skolen eller andre kontaktpersoner i kommunen. Friluftsrådet Sør betaler barnas
egenandel på 2000 kr/barn. 35 barn fra våre medlemskommuner deltok på leiren.
Arendals tidende kom på besøk for å lage en artikkel til sitt helgemagasin. Det som skulle bli en gladsak,
ble dessverre en uheldig vinkling mot barnefattigdom. Evalueringen etter årets Vintercamp er at
Friluftsrådet Sør finner det mer formålstjenlig å etablere og drive friluftsskoler i alle kommuner gratis for
alle deltakere, enn å risikere at barn utsettes for stigmatisering gjennom et eget opplegg for en spesiell
gruppe barn. Samarbeidet med Røde Kors om Vintercamp avsluttes derfor etter 4 år.

Ferieleiren Søruga ble gjennomført i uke 26, den første hele uka i skoleferien. Da påmeldingsfristen gikk ut
var leiren fulltegnet, det vil si 45 deltakere. I tillegg hadde vi en lang venteliste. Deltakerne bodde på Røde
Kors senteret på KilandSenteret i Grimstad under campen. Her fikk deltakerne fem spennende dager med
blant annet fisking, kanopadling, klatring, bading, leker og aktiviteter.
Leiren finansieres ved deltakeravgift, tilskudd fra Miljødirektoratet, Friluftsrådenes Landsforbund og
Aust-Agder fylkeskommune.

Vinterferietilbud

Vi arrangerte 2 aktivitetsdager i vinterferien. Friluftsrådet Sør betalte inngangsbilletten for alle barn til
Arendal kunstisbane onsdag 25. februar. 304 barn var på kunstisbanen i løpet av dagen. Barn og familier
fra 6 medlemskommuner + Kristiansand, Lillesand og Kvinesdal kommune deltok.
På Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter betalte vi dagskort i skitrekket for alle under 18 år fredag 27. februar.
130 barn fra 8 medlemskommuner + Kristiansand kommune deltok. Sola skinte over et ellers snøfattig
landskap, med mye aktivitet i bakken.

Snøhuletur

Fredag 6. mars reiste vi med Marka Fritidsklubb og 5 ungdommer på alpin- og snøhuletur til Rauland.
Lørdag var det aktiviteter i alpinbakken, før vi på ettermiddagen pakket sekken og gikk inn i fjellet. Lørdag
kveld gikk med til å grave nattens bolig. Søndag morgen bar det tilbake til hytte og frokost, før vi kjørte
hjem. Du finner bilder fra turen på vår facebookside.

Friluftsskoler

I uke 26 arrangerte vi vår første friluftsskole i Nissedal. Friluftsskolen ble lagt inn som del av vårt etablerte
samarbeid med Nissedal kommune om Aktive sommardagar. Friluftsskolen er en nysatsing fra DNT og
Friluftsrådenes Landsforbund. Målet er å gi barn i alderen 10-13 et lystbetont møte med natur og
uteaktivitet. «Skolen» skal i tillegg formidle kunnskap om allemannsretten, kartforståelse, rast og leirplass
og tur/ekspedisjon. Ut over dette står arrangøren fritt til å velge innhold. I Nissedal ble uka fylt med
klatring, sykling, topptur og padletur med overnatting.
Vi hadde planlagt en fjellskole for ungdom, med 2 overnattinger og vandring fra Tovdal til Gjøvdal, og
tilbake med en ny gruppe. Denne skulle gjennomføres siste uka i sommerferien, men på grunn av for få
påmeldte innen fristen, besluttet vi å gjennomføre en ordinær friluftsskole i Åmli i høstferien (uke 40)
isteden. Strålende og varmt høstvær satte en flott ramme for uka. I løpet av fire dager deltok barna på
terrengsykling, bekkevandring, kanopadling, laget mat og overnattet under åpen himmel. Om lag 40 barn
deltok på våre 2 friluftsskoler. Totalt mottok vi 205 000 kr til planlegging og gjennomføring.

Naturens dag

Friluftsrådet Sør arrangerer Naturens dag på Bjørnebo i Arendal kommune sammen med Skogselskapet i
Agder og 4H Aust-Agder. I år ble Naturens dag arrangert for 30. år på rad, med aktiviteter, mat og
opplevelser for hele familien søndag 31. mai. Fjorten ulike lag og organisasjoner bidro med ulike stands
og aktiviteter for barnefamilier. Arrangementet passer best for barn og barnefamilier.
I strålende sol la omlag 2 500 personer til Bjørnebo denne søndagen.
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Høstferietilbud

Familiens tur

Marka Fritidsklubb

Månedens tur er en presentasjon av et turforslag med en turmålpostkasse. I denne kassa legges en bok
som alle besøkende oppfordres til å skrive sitt navn i. Det trekkes vinnere på hvert turmål (som regel våre
turkart og turbøker). Etter ca. to måneder flyttes kassa til neste turmål.

Om lag 300 barn deltok på åpen aktivitetsdag første søndag i høstferien. Det var flere ulike aktiviteter
rundt den 4,5 km lange lysløypa ved Birkenlund i Arendal. I år la vi ut laminerte bilder av fugl, blomster
og pattedyr. Barna skulle sammen med foreldrene plassere totalt atten laminerte navnelapper på riktig
art. Oppgavene var forholdsvis enkle. Så vel barn som voksne så ut til å kose seg, og gikk videre med
styrket selvtillit. Det var 4. gang vi deltok i dette opplegget som koordineres av Arendal kommune.
Etter høstens kommunevalg ble Terje Eikin varaordfører i Arendal kommune. Han henvendte seg til
Friluftsrådet Sør med forespørsel om vi kunne bistå med gjennomføring av Marka Fritidsklubb å
gjennomføre en ukentlig aktivitet fra slutten av oktober til desember. Prosessen med ferdigstilling av
turkartene og guiden for Nissedal kommune tok lenger tid enn forventet, så Eirik hadde både lyst og
anledning. Friluftsrådet fikk et tilskudd på 10 000 kr for å dekke deler av Eiriks arbeid med planlegging og
gjennomføring av sju tirsdagskvelder og en helgetur.
21.-22. november arrangerte vi tur i samarbeid med Marka Fritidsklubb til Flaten. Vi tok toget fra Arendal til
Flaten og vandret inn i skogen. Her laget vi bål, satte opp telt og laget middag. Ut over kvelden var det aktivitet
med hodelykter i skogen. På turen deltok åtte ungdommer, hvorav fire var Afghanske flyktninger fra Hove.

Friluftslivets år hadde som arbeidstittel: Nå er det din tur. Inspirert av dette søkte vi om midler til
Familiens tur – en videreføring av samarbeidet om Månedens tur og matlaging på bål med Grimstad
kommune og Arendal kommune, og arbeide med tanke på etablering av tilsvarende i en ny kommune.
Til dette prosjektet fikk vi 50 000 kr.

Kommunenes folkehelsekoordinator er drivkraften i dette. Friluftsrådet sør bidrar med turtips, utstyr og
premier. Vi har skaffet Arendal, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei nye turmålkasser med
bøker. Månedens tur ble i Friluftslivets år 2015 etablert i Froland og Risør.
Vi har på forespørsel fra frisklivssentralen i Grimstad kommune gjennomført en aktivitetsdag med
matlaging på bål på Dømmesmoen. Målgruppen var barnefamilier fra gruppa Full Rulle. Når man er ute
er det fint å kombinere aktivitet og læring. Den største utfordringen var å få foreldrene til å engasjere seg
sammen med barna. Mat på bål-kurset ble gjennomført med 23 deltakere.

Psykisk helse - Lukkede turgrupper

Det var et sterkt ønske fra Vegårshei kommune, Nissedal kommune og Risør kommune om å videreføre
satsningen på et lukket turgruppetilbud for målgruppen også etter 2014. I tilligg ville vi forsøke å få til
tilsvarende i flere kommuner, slik at mennesker med psykiske utfordringer av enklere til middels grad gis
mulighet for tilhørighet i en trygg turgruppe.
Vi søkte vårt landsforbund om midler til dette og fikk tildelt 100 000 kr. Friluftsrådet Sør deltok i et eget
møte med Gjerstad kommune om saken i slutten av august. Alle kommuner unntatt Tvedestrand takket ja
til 15 000 kr fra Friluftsrådet Sør for å videreføre eller etablere et slikt tilbud i sin kommune, - dvs. forplikte
seg til å arrangere ukentlige lukkede turer i perioden april - oktober (minst 15 turer totalt), for innbyggere
med psykiske utfordringer.
Vanlig deltakerantall på turene lå på 4–5 per tur i de minst folkerike kommunene, og 2–3 ganger så mange
i de mest folkerike kommunene.

Folkehelse
Samarbeid med frisklivssentraler

Friluftsrådenes Landsforbund ønsket å iverksette to -tre pilotprosjekter for å kunne utvikle en veileder
for etablering og bruk av aktivitetspakker til lite aktive grupper. Friluftsrådet Sør og Midt-Agder friluftsråd
søkte og ble valgt ut til å delta i prosjektet. Vi fikk 100 000,- til vårt prosjekt:
Besøke frisklivssentralene vår, sommer og/eller høst og introdusere brukerne til:
•
•
•
•

Turkart med guide for sin kommune, og dele ut kart og turbøker gratis
http://friluftskart.no/ med mange turforslag i sin kommune
www.telltur.no med mulighet for å registrere sin turaktivitet og vinne premier
Naturlosbrosjyren. Dele den ut og oppfordre til å bli med på organiserte turer

I løpet av året besøkte vi frisklivssentralene i Arendal, Grimstad og Tvedestrand. Det møtte mellom 5-10
deltakere på hver introduksjon. Prosjektet har bare fått positive omtale, men det er krevende å dra i gang
noe nytt i flere kommuner parallelt. Nyansettelser og sykemeldinger ved enkelte frisklivssentraler førte til
avlysninger og utsettelser. Prosjektet søkes videreført.
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