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Østre Randøya

Året 2006
2006 ble et aktivt år for Midt-Agder
Friluftsråd.

Midt-Agder Friluftsråd

Administrasjonen holder til i Kristiansand og utgjorde i 2006 3,5
årsverk. Daglig leder er Per Svein Holte.

I tillegg til å ha fokus på drift og
videreutvikling av eksisterende oppgaver
og engasjementer, har Friluftsrådet brukt
mye energi på å sette i gang nye prosjekter;
naturskolene i Ogge og på Østre Randøy,
dagturhytta på Sødalsmyra og Helse i
Hundremeterskogen på Kongsgård. Til tross
for at administrasjonen i perioder har vært
redusert på grunn av sykdom, er styret
meget godt fornøyd med aktivitetsnivået
og resultatene.
Midt-Agder Friluftsråd blir stadig mer
kjent i befolkningen. Medieprosjektet
har medvirket til dette, men også at
våre tiltak er målrettede og appellerer til
ulike brukere. Antall treff på www.midtagderfriluft.no viser at mange er interessert
i våre tilbud. Den kontinuerlig oppdaterte
føremeldingssida er veldig godt besøkt.

Midt-Agder Friluftsråds viktigste oppgaver er å fremme et enkelt,
allsidig og miljøvennlig friluftsliv gjennom å sikre og tilrettelegge
viktige friluftsområder i regionen for allmenheten. Friluftsrådet
skal forvalte og drifte friluftsområder og tur- og skiløyper, drive
opplæring og aktiviteter og i tillegg informere om og koordinere
friluftsmulighetene i medlemskommunene.

Styret ønsker at Midt-Agder Friluftsråd
skal framstå som en forlenget arm av
deltakerkommunenes friluftsarbeid, samt
være en interkommunal koordinator. Det
er også avgjørende at man er åpen for nye
samarbeidskonstellasjoner og vi ønsker å

www.midt-agderfriluft.no

Midt-Agder Friluftsråd bestod ved utgangen av 2006 av sju
kommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i VestAgder og Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes i Aust-Agder.
Fra 1. januar 2007 er også Lillesand blitt med i dette
interkommunale samarbeidet.
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være i forkant av nye regionale strukturer.
Også i disse sammenhenger vil styret
gi honnør til administrasjonen for god
innsats og kreativ tenkning, pågangsmot
og ekte interesse for arbeidet som utføres.
Midt-Agder Friluftsråd mottar årlig
tilskudd fra ulike offentlige aktører til
gode prosjekter. En utfordring i denne
sammenhengen er at godt gjennomførte
prosjekter ofte medfører oppgaver knyttet
til drift. Dette er en politisk sak som det er
viktig å ha fokus på.
I 2006 har vi opprettet nye og
spennende kontakter med næringslivet.
Sparebankstiftelsen DnB NOR har
bidradd med kr 1.000.000,- til vårt
naturskolekonsept, Sparebanken Pluss
har bidradd med kr 2.000.000,- til
dagsturhytte på Sødalsmyra og Stormberg
bidrar med arbeidsklær til ansatte.
Den utmerkede fadderordningen vi
har med Anleggsvirksomhet A/S om
vedlikehold i Helleviga videreføres. Vi
tolker denne interessen og velviljen som en
aksept av Midt-Agder Friluftsråds arbeid.

av organisasjonen. Nye og reviderte
vedtekter er nærmest ferdig. Det er også
satt i gang en strategiprosess som skal være
gjennomført innen utgangen av 2007.
Daglig leder har lagt ned en omfattende
innsats i dette arbeidet.
Styreleder gjennom mange år, Svein
Robstad, ønsket å trekke seg fra sitt verv i
høst. Vi takker ham for innsatsen og det
han har betydd for Midt-Agder Friluftsråd.
Denne årsmeldingen er endret i forhold
til tidligere. Det ordinære stoffet er fortsatt
med, men i tillegg lar vi ulike brukere og
samarbeidspartnere komme til orde og
vi presenterer noen utvalgte prosjekter
spesielt.
Bjørn Ropstad
Styreleder

I året som gikk har det blitt satt i gang
et omfattende arbeid med en gjennomgang

www.midt-agderfriluft.no



Skiglede i tåkeheimen
Luftige hopp, myke fall, varm kakao
og klister under skiene. To familier fra
Kristiansand trosset været og dro på skitur
til Nasbø i Vennesla i vinterferien.
- Nå har vi fri til å gå på ski, tenkte de
to klassevenninnene Solveig Strømme og
Tone Ranneberg-Nilsen fra Søm og tok de
voksne med på søndagstur i skiløypene på
Nasbø.

- Det er alltid noe gøy å finne på, sier Solveig
Strømme.

Turløyper i Vennesla
Nasbø og Moseidvarden
i Vennesla er et sammenhengende turløypenett med 35
km med oppkjørte skiløyper
vinterstid.
I finværshelger benytter opptil
4000 mennesker det flotte
turområdet.
Terrenget er lett kupert og ligger 200-300 meter over havet.
Muligheter for å ta kortere eller
lengre sløyfer.
Turløypenettet består også av
en 3,4 km lang lysløype på Sandrip og en 15 km lang turløype
på Lauvås i Hægeland.

Trygg. Snakk om skitur i tåkeheimen. De
to småbarnsfamiliene Ranneberg-Nilsen
og Strømme forsvant nesten i det hvite
landskapet hvor himmel og jord syntes
å smelte sammen. Men ingen fare. Den
oppkjørte skiløypa i Vennesla viste trygg
vei inn i eventyrland.
- Vi hadde egentlig ikke tenkt oss på tur
i dag, men jentene fikk fart på oss, forteller
de voksne.
Godt kledt og med rykende varm kaffe
og kakao på termos la de to familiene i vei.
Tåke og litt yr i lufta stoppet dem ikke.
Med litt klister under skiene ble festet
perfekt i de våte løypene. Solveig og Tone
tok tetposisjon.
- Det er artig å dra på skitur når vi er
mange. Da er det alltid noe gøy å finne på,
sier de to niåringene.
Restplass. For eksempel en
hoppkonkurranse. På platået ikke langt fra
Nasbøvarden fant turfølget den perfekte
rasteplassen. God sitteplass og kort vei til
en liten bakke. En sammenleggbar spade
var med i ryggsekken til en av de voksne i
følget. Vips var hoppbakken klar.
- Pass opp her kommer superhopperen,
utbasunerte Solveig og tok god rennfart.
Med armene ut og sprikende ski i ren
bokløvstil svevde hun et par meter - minst.
De voksne klarte ikke å dy seg, og ville
prøve seg de og. Det endte med lange
hopp og flere knall og fall.

Hannah Johnsgård:
- Jeg liker å dra på
skitur, for da får vi noe
godt å spise.
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Foreldrene Thor-Eivind og Solveig
Ranneberg-Nilsen setter stor pris på
skiløypenettet i Kristiansand og i Vennesla.
- Torsdag i vinterferien gikk vi inn til
Kulia på ski. Løypene var helt perfekte. I
dag gikk turen til Nasbø. Her oppe føler
vi virkelig at vi er ute i villmarken, sier
småbarnsforeldrene.
Tilgjengelig. De mener nærheten til
Kristiansand er et stort pluss.
- Løypene er tilgjengelige for folk flest.
Vi har ikke hytte på fjellet og er glade for
at vi har skimuligheter en kort kjøretur fra
der hvor vi bor, sier de to.
Det blir noen søndagsturer hver eneste
vinter når det er skiføre.
Nabofamilien Richard og Audhild
Strømme er også flittige brukere av
skiløypene.
- I år er første gangen uten pulk. Det var
herlig, foreller Richard.
Han har til og med prøvd seg på en
treningstur kveldstid – med hodelykt.
- Det var skikkelig artig. Jeg støtte på
flere andre lysende skiløpere i mørket
- eller mer presist - de tok meg igjen, ler
Richard.

Thor-Eivind Ranneberg-Nilsen viser barna hvordan et luftig skihopp skal se ut.

Alternativer. De to foreldreparene er
opptatt av å få barna interessert i ski og
friluftsaktiviteter og sier aldri nei til en tur
når anledningen byr seg.
- Løypenettet gjør det enkelt å komme
seg ut. På Nasbø og Moseid kan man
velge mellom flere løypealternativer, korte,
mellomlange og lange. Det passer oss
perfekt, sier de.

Skituren på Nasbø i Vennesla ble en suksess,
selv i gråvær, konkluderer (f.v.) Solveig og
Thor-Eivind Ranneberg-Nilsen, venninnene
Tone og Solveig, Richard og Audhild
Strømme med barna Ingebjørg og Øyvind.
Til høyre Carl Kaspar Strømme.

Eirik Vigsnes

Julie Johnsgård:
- Jeg brakk staven min da
jeg falt. Men jeg slo meg
ikke.

Mathea Johnsgård:
- Det er kjedelig å gå
oppoverbakker, men å
renne nedover er gøy.

Birthe Fennefoss:
- Dette er første turen i år.
Håper ikke det blir den
siste, for her er det fint.
www.midt-agderfriluft.no

Stein Johnsgård:
- Dette er fine løyper både
til tur og trening. Det
hadde vært supert med
flomlys.



Naturlig medisin
- En tur i naturen er ofte den beste
medisin, sier Åse Neset. Hun tar
pasientene ved Spesialsykehuset med
i friluftsområdene på Kongsgård i
Kristiansand så ofte hun kan.
Åse Neset hugger ved og fyrer opp
bålet mellom to gapahuker og noen
trebenker. Det er utedag for pasientene
ved Spesialsykehuset for Rehabilitering på
Kongsgård i Kristiansand.
- Så deilig det er i ute i dag, sier
spesialsykepleieren, og finner fram saft,
kaffe og sitteunderlag.
En etter en kommer pasientene. Noen
med rullator, andre i rullestol, og en
del går godt uten hjelpemidler. Dette er
pasienter som har hatt slag, operert hjerte,
kne eller hofte, blitt skadet i trafikkulykker
eller amputert et bein eller en arm.
- Det er noen unge, men flest eldre.
Felles for pasientene er at de trenes opp til
å bruke kroppen og en tur ut i naturen er
ofte den beste form for rehabilitering. Det
er godt for både kroppen og humøret, sier
Neset.
Samles rundt bålet. Til bålplassen
kommer også barn fra Kongsgård
barnehage. De synger rock n’ roll fiskeboll
og steker lapper og popper popkorn over
bålet.
Åse Neset er ildsjelen, og den som har
sørget for at uteområdene tas i bruk. Det
er ikke store plassen de har å bevege seg på,
og målet er å lage flere turstier med støtte
fra Midt-Agder Friluftsråd.
- Jeg var usikker på om prosjektet
hadde noe for seg - om det var rom for
naturopplevelser her mellom bygninger,
biltrafikk og båthavn. Men etter å ha vært
mye i området og sett gleden brukerne har
av det, synes jeg det er et kjempebra tiltak,
sier prosjektleder i Midt-Agder Friluftsråd,
Astri Gabrielsen.
800.000 kroner har Friluftsrådet fått
fra stiftelsen Helse og Rehabilitering til å
forbedre området på Kongsgård med flere
og lengre turstier. Gabrielsen håper å være i
mål før sommeren.

barnehagene, A-klinikken, omsorgssenteret
og de andre institusjonene på Kongsgård
kan bruke området. Noen stier skal lages
for rullestolbrukere, mens andre blir
vanlige turstier, kanskje med rekkverk, slik
at de med mindre bevegelseshemminger
kan ta seg fram. Vi vet ikke hvor langt
vi kommer med 800.000 kroner, men vi
håper at flere vil være med å bidra, om
nødvendig, sier friluftslivskonsulenten.
Gode dager. En kort tursti fra
Spesialsykehuset til et utsiktspunkt er
daglig i bruk så lenge snø ikke hindrer
fremkommelighet. Arild Olsen og Magne
Briseid tar gjerne en tur opp og følger med
på byggingen av den nye fotballstadion,
og ser over på Odderøya hvor de i sin tid
avtjente verneplikten sammen.
- Husker du den gangen…, begynner
Briseid, og så ler de av gamle sersjanter og
forteller skrøner fra livet på brakka i 1955.
Tiden flyr og gutta nyter å være ute i
solskinnet.
- Forrige uke var det for mye snø, så vi
kom oss ikke ut med rullestol i det hele
tatt, så dette var flott. Jeg kan leve lenge på
slike gode dager, sier Olsen.
Kirsten Ånestad Øystese
Åse Neset serverer lapper til pasienter og
barnehagebarn.

«Jeg kan leve
lenge på slike
gode dager»

Arild Olsen er
en av de som
gjerne benytter
naturen rundt
Spesiasykehuset.
Han får hjelp
av sykepleier
Elin Gabrielsen
til å komme
frem.

Arild Olsen

Flere brukere. - Vi har kalt prosjektet
Helse i Hundremeterskogen. Tanken er
at ikke bare spesialsykehuset, men også



På utsiktoppen underholder Arild Olsen (t.v.) og Magne Briseid spesialsykepleier Åse Neset med skrøner fra da de var i militæret på Odderøya.

Barna fra Kongsgård barnehage spiser lapper
med god appetitt.
www.midt-agderfriluft.no
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Drømmer om sol,
sommer og Helleviga
Elevene på Iveland skole har skogen rett utenfor
skoledøra og drar på heitur hele året. Men før
sommerferien går turen til Helleviga i Søgne.

Sommerminne juni 2006: Ulrik Pedersen i
2. klasse ved Iveland skole jakter på krabber.

Tor Håkon Thomassen i 7. klasse på Iveland skole prøver fiskelykken på holmene i Helleviga.

- Vi badet i tre timer, minst. Og jeg ble jeg
kløpet i tåa av ei krabbe da jeg vasset rundt
på stranda, minnes Karoline Engestøl (9)
fra Iveland skole.
Det midtvinters i Iveland. Karoline (9)
vasser nå også – men i dyp, våt snø som
truer med å rase ned i støvlene hennes.
Vinden river i trekronene og det fyker
tunge snøfnugg gjennom lufta. Karoline
og resten av skoleklassen fra Iveland skole,
avdeling Skaiå, har utedag. De skal til en
lavvo langt inne i furuskogen.
Bare dårlige klær. Ikke så
veldig langt forresten, men
langt nok, det dårlige været
tatt i betraktning. Ifølge lærer
og friluftsentusiast Steinar
Gjerustad er det ikke noe som heter dårlig
turvær så lenge man har riktige klær.
- Vi bruker naturen rundt oss både
sommer og vinter, enten sola skinner, det
regner eller snør, sier han.

Marius Honnemyr og Kjetil Stenberg fra Iveland skole er på vei ut med krabbeteiner.
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Gleder seg. Men når sommeren melder
sin ankomst er det tid for den årlige turen
til skjærgården og Helleviga. Hver sommer
drar alle skoleklassene ved Iveland skole
på en heldagstur til dette friområdet for
å bade, fiske og lære om livet i sjøen.
Avgangselevene i 7. klasse får en utvidet
leirtur med overnatting.
- Vi er svært glade for at vi har denne
muligheten til å ta elevene med på en
utflukt til sjøen. Resten av året drar vi jo
mye på turer i skog og mark i Iveland, sier
Gjerustad.
Ifølge lærerne på Iveland gleder elevene
seg til den årlige turen til Helleviga. Elever
og lærere drar gjerne ut fra morgenen av,
og foreldrene får muligheten til å komme
ut på ettermiddagstid.
- Vi har et kortfattet faglig program, for
mye av poenget er at elevene skal kose seg
sammen på denne turen, sier Gjerustad,

som alltid bestiller plass på Helleviga ett år
i forveien.
Fikk napp. Elevene er framme ved lavvoen
og det brenner allerede et bål i grua. John
Thomas Torjussen (8) fisker opp noen
pølser av sekken som skal godgjøre seg over
ilden. Det er rått og fuktig i lavvoen, men
bålet varmer godt. Han minnes sommeren
for ett år siden.
- Jeg fikk en fisk på stang i Helleviga.
Men ei sulten måke kom og tok den.
Dessuten plumpet jeg i sjøen og ble våt på
bena, beretter John Thomas. Han synes det
er mye artig å finne på i Helleviga. Men
hva er det artigste, mon tro?
- Å fiske etter krabber. Vi fester blåskjell
i ei klesklype som er festet til en hyssing.
Så senker vi den ned i vannet og venter på
at krabbene skal bite på. Det er spennende,
sier Thomas og varmer frosne hender mot
bålet.
Han drømmer om en ny sommerdag i
Helleviga i juni.
4600 besøkende. Midt-Agder Friluftsråd
registrerte i fjor ca 4600 besøkende ved
de tre leirstedene Helleviga, Donevann
og Gåseflå. I tillegg antar man at et
betydelig større antall besøkende ikke
registrerer seg, fordi de ikke skal benytte
undervisningsmateriell på stedet.
Friluftskonsulent Kjetil Fossheim
sier at de fleste registrerte besøkende
er skoleklasser på dagsbesøk eller
overnattingstur. I tillegg benytter
et betydelig antall lag og foreninger
fasilitetene.
Fossheim forteller at Midt-Agder
Friluftsråd i år skal oppdatere en del utstyr
i friluftsparken. I tillegg skal det arrangeres
kurs for lærere med fokus på de tilbud og
muligheter friluftsparken byr på.

- Vi synes det er gøy på dra på tur i skogen
rundt skolen, men gleder oss til å dra til
Helleviga før sommerferien, sier Karoline
Engestøl (9) og John Thomas Torjussen (8).

Helleviga
Helleviga er en del av Friluftsparken i Søgne som også omfatter
Romsviga, Lilleviga, Donevann mm.
Har lavvoleirer ved sjøen og gapahuker ved Donevann. Tilgang på
undervisningsrom, naturskoleutstyr
og toaletter.
Området er flittig benyttet både
av skoler og organisasjoner til
dagsturer, og kortere eller lengre
leiropphold.
Rike bade- og fiskemuligheter.
Turstier binder friområdene sammen.
Leirområdet og alle fasiliteter
kan benyttes gratis av skolene
og barnehagene i Midt-Agder
Friluftsråds medlemskommuner.
Tilgjengelig for rullestolbrukere.

Eirik Vigsnes
www.midt-agderfriluft.no



Ordførerne priser naturen – og Friluftsrådet
I uvante omgivelser – rundt leirbålet i en
vinterkledd skog - møttes ordførerne i
Midt-Agder Friluftsråd for å prise naturen
og rådets viktige arbeid.

- Nå er vi på tur, folkens. Er ikke dette
trivelig? Spør Evje og Hornnes-ordfører
Bjørn Ropstad, nyvalgt leder i Midt-Agder
Friluftsråd.
Seks andre ordførere nikker og strekker
hendene fram mot bålet.
Lufta er ullen av kuldegrader og hvite
snøfnugg, men varmen og hyggen brer seg
i forsamlingen – særlig når Ropstad finner
fram godsakene: Han legger elgkarbonader
i en sotet panne som han holder over ilden.
- Midt-Agder Friluftsråd er noe av
det mest meningsfylte samarbeidet min
kommune er med i, proklamerer den
ferske lederen, som har stor sans for
friluftslivets gleder.
Friluftsrådets hovedoppgave er å
gjøre naturen fra kyst til hei mest
mulig tilgjengelig for innbyggerne i
samarbeidskommunene.
Ropstad har store planer for det
interkommunale friluftsrådet. Han vil at
det skal bidra til å sikre og tilrettelegge
enda flere friluftsområder.

- Uten Midt-Agder Friluftsråd hadde landsdelen vært fattigere på utfartsområder, skiløyper og naturtilbud, fastslår ordførerne (f.v.) Arne
Thomassen, Torhild Brandsdal, Ole Magne Omdal, Bjørn Ropstad, Harald Vestøl, Eli Løite og Jan Oddvar Skisland.
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Stor gevinster. Stemningen og
trivselsfaktoren rundt bålet stiger.
Kristiansands ordfører Jan Oddvar
Skisland har vært ute en vinterdag før,
og nyter gjerne en formiddag under åpen
himmel.
- Midt-Agder Friluftsråd bidrar til at
mange barn og unge får rike opplevelser i
skog og mark. Det er kanskje noe av det
viktigste resultatet av samarbeidet, sier
Skisland.
Torhild Brandsdal, ordfører i Vennesla,
sitter på andre siden av bålet og nikker.
- Jeg kan ikke tenke meg et
interkommunalt samarbeid der vi har
fått mer igjen for pengene enn i MidtAgder Friluftsråd. Store områder er blitt
tilrettelagt for turgåere, sier hun.
Johnny Greibesland i Songdalen sier det
ikke hadde vært mulig for kommunene å
utrette så mye på egen hånd.
- Ved å løfte i flokk har vi klart å
opparbeide flotte friluftsområder i
www.midt-agderfriluft.no

nærmiljøet, på tvers av kommunegrensene,
sier han.
Birkenes’ ordfører Harald Vestøl
peker på all den gode profileringen hans
kommune har fått gjennom Midt-Agder
Friluftsråd.
- Vi har skiløyper på heia og et fantastisk
padleeldorado på Ogge, som vi nå får mer
fokus på, sier han.
Eli Løite, ordfører i Søgne, føler at også
hennes kommune har fått mye igjen.
- Friluftsområdet rundt Helleviga og
Donevannet i østre del av kommunen
er blitt et trekkplaster for besøkende fra
kommunen og hele regionen, sier hun.
Nye mål. Ordførerne nyter lyden av et
knitrende bål og duften av elgkarbonader.
De er imponert over alt det friluftsrådet
har fått til for å trekke barn og voksne
ut i naturen, enten gjennom etablering
av leirsteder, friluftsområder, turstier og
oppkjørte skiløyper. Samtidig er de opptatt
av at det må sette seg nye mål.
- Vi må ha et enda sterkere fokus på
barn og unge, også grupper som er utsatt,
og gi dem opplevelser knyttet til natur og
friluftsliv. Det må jobbes gjennom skolene
for å nå disse gruppene, sier Skisland. Han
minner om at friluftsliv ikke har noen
kommunegrenser.
Løite er hjertens enig:
- Løyper og aktiviteter som strekker seg
over kommunegrenser binder regionen
vår sterkere sammen. Det er de naturgitte
forhold i de enkelte kommunene som
bestemmer hva det skal satses på, sier hun.
Eirik Vigsnes
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Ordførerne om Midt-Agder Friluftsråd
og den store naturopplevelsen
Jan Oddvar
Skisland, ordfører
i Kristiansand:
- Midt-Agder
Friluftsråd har
utviklet et meget
godt kurs- og opplæringstilbud
til skolene, som er noe av det
viktigste arbeidet rådet kan
drive med. Det gir barn, unge
og utsatte grupper kunnskap
og opplevelse av vårt viktigste
gode, naturen omkring oss.
- Blant mine kjæreste
naturopplevelser og minner
er orreleik på Skislandsheia
i ungdomsdagene, og
løssnøkjøring i de franske alper.

Johnny
Greibesland,
ordfører i
Songdalen:
- Songdalen har
fått mye igjen
for samarbeidet i Midt-Agder
Friluftsråd. Vi har flott tursti
som går rett forbi et av våre
største boligområder, et
fantastisk friområde ved sjøen
i Helleviga og fine oppkjørte
skiløyper vinterstid på Sandrip.
- Det enkle friluftslivet i
nærmiljøet passer meg best.
Det å kunne spasere fra
stuedøra og rett ut i naturen,
sette seg ned på stubbe og bare
filosofere.

Harald Vestøl,
ordfører i
Birkenes:
- Jeg er
kjempefornøyd
med det Birkenes
har fått ut av samarbeidet.
Kommunen blir profilert
som et friluftseldorado med
skiløyper, turområder og
aktivitetsmuligheter, ikke minst
i Ogge. Dessuten får elever fra
Birkenes mulighet til å oppleve
kystidyllen Helleviga.
- Selv elsker jeg turer i mitt
eget nærområde i Birkenes for
eksempel Heimdalsknuten,
hvor jeg som liten ofte var på
turer med min far.

Torhild Bransdal,
ordfører
Vennesla:
- Aldri har vi
investert så lite
i noe som har
gitt oss så mye. Vennesla har
fått mye positiv profilering
gjennom skiløypenettet
og vi har fått mange fine
friluftsområder, takket være
samarbeidet.
- Mine favorittopplevelser
i naturen er en skitur
midtvinters i fint vær, og en tur
i skogen en varm sommerdag
og en dukkert i et kjølig
heivann.

Bjørn Ropstad,
ordfører i Evje og
Hornnes:
- Midt-Agder
Friluftsråd må
jobbe for å sikre
enda flere naturområder for
publikum og legge til rette for
at de blir brukt.
- Den fineste naturopplevelsen jeg kan tenke
meg er å dra på skitur til
Himmelsyna med familien
en fin vinterdag, og kanskje
tenne opp et bål. En vandretur
sommerstid i Setesdalsheiene er
heller ikke å forakte.

Eli Løite, ordfører
i Søgne:
- Det viktigste
Midt-Agder
Friluftsråd kan
gjøre framover er
å få flere unge mennesker til å
oppleve gledene ved det enkle
friluftslivet i nærområdet.
Kanskje må det organiseres
nye turer og aktiviteter som
kan lokke de unge ut i skog og
mark.
- Mine fineste
naturopplevelser får jeg når jeg
rusler langs kjente stier og kan
nyte natur og kulturkvaliteter.

Arne Thomassen,
ordfører i
Lillesand:
- Midt-Agder
Friluftsråd lærer
store og små å
ta naturen i bruk, gjennom
opplæring og guidede turer.
Det bør være rådets viktigste
fokus i årene som kommer.
- Mine fineste naturopplevelser henter jeg vinterstid
når jeg tar skiene fatt inn til
Sloaros.

Ole Magne
Omdal, ordfører i
Iveland:
- Flere barn
og unge må få
muligheten til
ekte naturopplevelser og få
kunnskap om naturen. Her
ligger Midt-Agders viktigste
oppgave. Gjennom å ta naturen
i bruk får folk mer fysisk
aktivitet, bedre helse og trivsel.
- Jeg kan ikke tenke meg noe
bedre enn en rusletur i skogen
en stille vårdag, gjerne om
formiddagen, kjenne lukten
av vår og lytte til stillheten og
roen.

- Et friluftsliv tilpasset dagens
rytme og livets gang
Seniorrådgiver Kjetil
Drangsholt hos
fylkesrådmannen i
Vest-Agder er spesielt
begeistret for Naturlosturene – og ønsker seg en
sammenhengende kyststi
fra Kristiansand til Søgne.
- Tenk deg en trygg og god sti som bukter
seg helt ned i vannkanten, helt fra byen til
Helleviga; du har heia på den ene siden og
havet og horisonten på den andre. For en
opplevelse. Her har Midt-Agder Friluftsråd
en utfordring!
For en som er så engasjert i og opptatt
av folkehelsa som Drangsholt, er selve
naturopplevelsen like viktig som rekreasjon
og mosjon.
- Friluftslivet er en aktivitet som må
tilpasses dagens rytme og livets gang, sier
han.
Turer hele året. For et aktivt
friluftsmenneske som Drangsholt,
innebærer det:
Hverdagsturer langs Otra, på Tangen,
rundt Odderøya eller til Wergelandparken.
Søndagsturer til Naspevarden, Møglestu
og de andre områdene Midt-Agder
Friluftsråd styrer med.
Årsturen er gjerne en vandretur på
Hardangervidda.
- Det viktigste er at det tilrettelegges
nære, reelt tilgjengelige områder for
allmennheten. Det betyr at det skal være
kort vei til friområder som kan gi oss
mosjon, opplevelser og rekreasjon – gjerne
alt på en gang, sier han og understreker at
det bør settes av lett tilgjengelige friarealer i
kommuneplanene.
Være en operatør. - Hvis ikke
kommunene har mulighet til det selv,
kan kanskje Midt-Agder Friluftsråd
være en operatør for kommunene.
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www.midt-agderfriluft.no

Kjetil Drangholt er et ivrig friluftsmenneske, uten hippe klær og dyre sko.
Folkene i Friluftsrådet vet jo hvordan
dette skal gjøres, sier Drangsholt og gir
honnør for måten de ansatte driver sin
mangfoldige virksomhet, og ikke minst,
den friluftsfaglige kompetansen de sitter
inne med.
- Personlig setter jeg stor pris på at de
tilrettelegger for et enkelt, alminnelig og
anti-kommersielt friluftsliv. Vi trenger ikke
de hippeste klærne og de dyreste skoene for
å løpe eller spasere en tur. Det i seg selv er
viktig for folkehelsa, understreker han.
- Da er vel også blandingen av natur og
kultur godt for helsa?
- Absolutt. Naturlos-turene liker jeg
særlig godt. En må gjerne sette seg i
bilen for å komme dit turene går, men
slik kommer en jo rundt til nye steder.
Konseptet er meget bra, sier Drangsholt.
www.midt-agderfriluft.no

- Ellers ser jeg gjerne at Friluftsrådet bruker
sin kunnskap og den dokumentasjon
som foreligger for å informere om
sammenhengen mellom friluftsliv og
folkehelse. Friluftsliv påvirker oss fysisk og
psykisk, det er det viktig at folk flest får
vite, sier Kjetil Drangsholt.
Vest-Agder fylkeskommune gir
økonomisk støtte til en rekke tiltak som
drives i regi av Midt-Agder Friluftsråd.
Også gjennom partnerskapet Folkehelse i
Agder yter fylket – sammen med en rekke
offentlige og private organisasjoner –
bidrag som fremmer og bedrer folkehelsen.
Ole Alexandersen
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Friluftskart
3

8
«Skal jeg komme
med et ønske, må det
være at Midt-Agder
Friluftsråd blir mer
synlige i arealdebatten.
Jeg tror deres faglige
kompetanse er vesentlig»

15

13
4
3

Tom Egerhei,
miljøverndirektør

19
9

- Et stjerneeksempel

7
8

Stimulere. - De som er glade for å være
ute i naturen, blir også naturvernere. For
å få et godt forhold til naturen, må den
være tilgjengelig for folk flest. Midt-Agder
Friluftsråd legger til rette for at alle kan
ha glede av naturperlene på Sørlandet året
rundt, sier miljøverndirektøren.
Egerhei deler Midt-Agder Friluftsråd
sitt arbeidsfelt inn i tre; drift, sikring av
friluftsområder og stimulering.
- Arbeidet på alle disse områdene må
betegnes som solskinnshistorier, sier han.
Egerhei mener det aller viktigste nå er å
stimulere barn og ungdom til å komme seg
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ut og bruke friluftsområdene.
- I dagens samfunn er det mye annet
som tar oppmerksomheten; fjernsyn og
data, blant annet. Midt-Agder Friluftsråd
må derfor være ekstra bevisst på å nå
denne gruppen ved å legge til rette med
målretta aktiviteter. Dette vil være en god
investering i de unges helse, sier Egerhei.
Naturperler. Han er opptatt av at
områder sikres for friluftsliv – spesielt i
strandsonen.
- Det gledelige er at vi har fått økte
bevilgninger til å sikre områder for
allmenheten. Midt-Agder Friluftsråd og
medlemskommunene må derfor fortsette
å utnytte tilskuddsordningene, oppfordrer
Egerhei.
Han trekker frem friluftsområdene
Helleviga og Romsviga som stjernewww.midt-agderfriluft.no
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- Midt-Agder Friluftsråd er et eksempel på hvordan en
interkommunal organisasjon bør fungere. Arbeidet som
gjøres er svært verdifullt for hele landsdelen, sier Tom Egerhei.
Miljøverndirektøren hos Fylkesmannen
i Vest-Agder, Tom Egerhei, er opptatt av
at flest mulig får et nært og godt forhold
til naturen, det er viktig for egen helse og
rekreasjon, mener han.

Aust-Agder
Vest-Agder

eksempel på godt sikringsarbeid.
- Her har allmennheten fri adgang til
skjærgårdens indrefilt.
Mer synlig. Egerhei er også begeistret for
de fine turløypene som finnes.
- Om vinteren er det mangfoldige
kilometer med preparerte skiløyper som vi
kan takke Midt-Agder Friluftsråd for, sier
Egerhei.
Han kommer med et lite hjertesukk:
- Skal jeg komme med et ønske, må
det være at Midt-Agder Friluftsråd blir
mer synlige i arealdebatten. Jeg tror
deres faglige kompetanse er vesentlig
i for eksempel spørsmål om å sikre
grøntområder i byer og tettsteder.
Anne S. T. Johnsen
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Turområder
1. Friluftsparken i Søgne:

Helleviga, Romsviga og Lilleviga,
Donevann. Øvrige deler av Friluftsparken

2. Østre Randøya
3. Otra Elvepark
4. Fjellmannsvegen
5. Hovedturløypa
6. Skråstadheia
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20
1
11 10

2
14
Prosjekter 2006

11. Helleviga naturskole
12. Donevann naturskole
13. Gåseflå naturskole
Tilretteleggingstiltak
14. Østre Randøya naturskole
15. Ogge naturskole
7. Nasjonal sykkelrute nr. 1
16. Helse i Hundremeterskogen
8. Nasjonal sykkelrute nr. 3
17. Trill rundt i Kristiansand
9. Drivenesheia og Sandripheia 18. Dagsturhytta på
Løypemaskiner
Sødalsmyra
10. Kystled
19. Ropstadknuten
Friluftsparken i Søgne

Rapport om grønne næringer og friluftsliv

20. Badebåten
www.midt-agderfriluft.no
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Årsberetning 2006

Styret
l
l
l
l

Formannskap/kommunestyre oppnevner representanter til
styret
Hver representant har personlig varamann
Leder og nestleder velges av styret
Det ble avholdt fem styremøter i 2006

Midt-Agder Friluftsråds styre i 2006:
Iveland kommune
Torstein Bærheim (Krf )
Vara: Øyvind Honnemyr (Sp)

Historikk

Organisert friluftsliv har lange tradisjoner i vår region. 17. april
1939 blei Kristiansand og Omegns Friluftsråd stiftet. Det het
da at .....Friluftsrådet er et frivillig fellesorgan for Vest-Agder fylke,
Kristiansands by, Oddernes, Randesund og Søgne herreder, samt
interesserte organisasjoner og foreninger som har sitt virke innen de
nevnte kommuner. Betegnelsen Midt-Agder Friluftsråd ble tatt i
bruk i forbindelse med reorganiseringen i 1962.
Midt-Agder Friluftsråd bestod i 2006 av kommunene
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og Evje
og Hornnes, Iveland og Birkenes i Aust-Agder.

Moseidvarden i Vennesla

Formål
Friluftsrådes oppgave er i samarbeid med medlemskommunene,
offentlige etater på ulike nivå og ulike organisasjoner å:
l Arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig
friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier
l Arbeide for å sikre og tilrettelegge regionalt viktige
friluftsområder
l Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av regionale
friluftsområder, herunder regionale turløyper og skiløyper
Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen
l Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens
friluftsmuligheter
l Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet,
herunder plansaker
l Arbeide med andre friluftssaker av regional karakter
l Verne om allemannsretten som forutsetning for friluftslivet
Midt-Agder Friluftsråd er inne i en strategiprosess. Denne vil bli
sluttført i 2007.

Greiniglo i
Helleviga
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Finansiering
l Hver kommune betalte i 2006 kr 10 per innbygger
l Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner betalte kr 3 per
innbygger for deltakerkommunene
l Prosjektstøtte fra fylkeskommunene, Fylkesmennene,
Friluftsrådenes Landsforbund, Partnerskap for folkehelse,
spillemiddelordningen, kommunene og næringslivet

www.midt-agderfriluft.no

Evje og Hornnes kommune
Bjørn Ropstad (Krf ) – nestleder, fungerende styreleder fra
oktober 2006
Vara: Endre Revsnes (Sp)

Naturforvalter Trond Johanson
Vara: Parksjef Svein Ole Breland
Songdalen kommune
Miljøvernleder Thor Skjevrak
Vara: Skogbrukssjef Terje Abusland
Søgne kommune
Avd.ing. Arnfinn Håverstad
Vara: Arbeidsleder Tor Otto Kjær
Vennesla kommune
Kultursjef Aslak Wegge
Vara: Parksjef Jürgen Orf
Evje og Hornnes kommune
Rådmann Jens Arild Johannessen
Vara: Svein Olav Ween

Birkenes kommune
Harald Vestøl (H)
Vara: Ole Tobias Haugland (Ap)

Birkenes kommune
Kultursjef Wenche Flå Eieland
Vara: Miljøvernrådgiver Anne Mette Hope

Kristiansand kommune
Jan Oddvar Skisland (Krf )
Vara: Hege Witzøe Tallaksen (H)

Administrasjonen - personalet

Songdalen kommune
Stein Vidar Eikhom (Frp)
Vara: Arna Olly Kristensen (Ap)

Friluftslivskonsulent
Kjetil Fossheim i full stilling, hvorav 50 % for Kristiansand
Folkehelseforum

Søgne kommune
Torfinn Kleivset (Krf ) – nestleder fra november 2006
Vara: Torunn Kristiansen (SV)

Friluftslivskonsulent
Astri Gabrielsen i fulltids engasjement fram til utgangen av 2008

Daglig leder
Per Svein Holte i full stilling

Sekretær
Anne-Lill Vinvand i 80 % stilling fram til august 2006
Sekretærstillingen var stort sett ubesatt resten av 2006

Vennesla kommune
Svein Robstad (H) – styreleder – til oktober
Vara: Ole Wilhelmsen (Ap) – møtt fra november 2006

Arbeidsutvalget
l
l
l
l
l
l

Gi faglige råd
Tilrettelegger saker for styret, sammen med administrasjonen
Én representant fra hver kommuneadministrasjon
Kristiansand kommune har to representanter
De enkelte kommuners administrasjon oppnevner
representanter
Det ble avholdt tre møter i arbeidsutvalget i 2006

Lederen av styret var fram til november 2006 leder av
arbeidsutvalget. Fra da er arbeidsutvalget ledet av daglig leder.
Iveland kommune
Rådmann Bente Skaare Urdal
Vara: Kulturleder Finn Terje Uberg
Kristiansand kommune
Miljøvernsjef Øystein Holvik

Vaktmester
Helge Andersen på timebasis i Friluftsparken i Søgne
IT-ansvarlig
Sevrin Robstad på timebasis
Vaktmesterassistent
Sissel Cecilie Lind, leid inn via NAV
Friluftslivsveileder
Geir Håkon Aanesland, leid inn på timebasis

Friluftsrådenes Landsforbund

Midt-Agder Friluftsråd er knyttet til Friluftsrådenes
Landsforbund. Vi betaler medlemskontingent og mottar
administrasjons- og prosjektstøtte.
Fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap) representerer Midt-Agder
Friluftsråd i Friluftsrådenes Landsforbunds styre.
www.midt-agderfriluft.no
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Turområder
Friluftsparken i Søgne

Mangfoldig friluftsområde på cirka 1000 mål. Omfatter
Helleviga, Romsviga, Lilleviga, Donevann, Paradisbukta,
Langeviga, Lauviga, Paradisholmene, Tjamsøyene, Langøyene
og andre småholmer. Området eies av Midt-Agder Friluftsråd,
Direktoratet for naturforvaltning og Vest-Agder fylkeskommune.
I tillegg er det inngått leieavtaler med grunneiere. MidtAgder Friluftsråd drifter hele Friluftsparken, utenom
bygningene i Romsviga og Lilleviga, som driftes av Vest-Agder
fylkeskommune.

Utført 2006
l Universelt utformet turvei med smijernsrekkverk fra
parkeringsplassen til Romsviga
l Arbeid med utedo påbegynt
l Arbeid med å omgjøre steinrøys til brygge påbegynt
l Stier og turveier er utbedret, opparbeidet og skiltet

Kristiansand kommunes parkvesen

Oppgaver 2007
l Ferdigstille universelt utformet utedo
l Ferdigstille steinbrygga i Lilleviga
l Utvide stinettverk
l Generelt stell og vedlikehold

Fjellmannsvegen

Donevann

Direktoratet for naturforvaltning og Midt-Agder Friluftsråd
eier områdene sør og vest for Donevannet og Donevassholmen.
Turløype rundt vannet og gapahukleir i vestenden av vannet. Se
også naturskole.
Utført 2006
l Turstier er opparbeidet, utbedret og merket
l Bygd bro langs stien
l Generelt stell og vedlikehold
l Opplagsplass til kanoer
Oppgaver i 2007
l Utvide stinettverket
l Generelt stell og vedlikehold
Fra Helleviga.

Helleviga

Gammelt kystbruk med store sjønære arealer kjøpt av MidtAgder Friluftsråd i 1973. Tilrettelagt med tanke på universell
utforming. Se også avsnittet naturskole.
Utført i 2006
l Sommerkafé drevet av politikere og administrasjon
i medlemskommunene og ansatte i friluftsrådet
l Drømmesommer og høyt kafébesøk
l Utleie av Kystled-båt
l Helleviga-dagen 27. august
l Pipa renovert og den gamle bakerovnen i kjelleren satt i stand
l Forebyggende tiltak og vakthold i forbindelse med
skoleavslutninger og fare for fyll og hærverk
l Låven malt
l Parkeringsplassen utvidet, ellers generelt stell og vedlikehold
Oppgaver 2007
l Male huset og bygge ny trapp til huset
l Nye benker og bord
l Utbedre steinbrygge
l Ny sand på alle strendene
l Generelt stell og vedlikehold

Romsviga/Lilleviga

Gammelt kystbruk kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune i 2004.
Fylkeskommunen drifter bygningene, Midt-Agder Friluftsråd
drifter uteområdene.
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Øvrige deler av Friluftsparken
Utført 2006
l Bygd opp igjen nedbrent utedo i Langeviga. Universelt
utformet
l Stell og vedlikehold

Oppgaver 2007
l Fortsette koordinatorvirksomheten
l Fortsatt sommerkafé
l Bidra til videreutvikling av øya
Tusenårig ferdselsvei fra Setesdal til kysten. Merket løype fra
Slettefet i Hornnes til Kjerrane i Kristiansand. Kartbrosjyre
selges.
Oppgaver 2007
l Se avsnittet Hovedturløypa

Hovedturløypa Kjerrane – Stemmen

21 km turløype/skiløype i bymarka, vest i Kristiansand.
Utført 2006
l Bidratt til flotte skiløyper i Hovedturløypa i 2006
Oppgaver 2007
l Større fokus på Hovedturløypa gjennom naturlostur
l Bidrag til løypekjøring
l Gjennomgå avtaler med grunneierne
l Arbeide for økt dugnadsarbeid i idrettsklubbene og etablere
vedlikeholdsavtaler
l Utrede alternativ bruk, for eksempel sykkel
Økonomisk og praktisk bidrag til løypekjøring i Hovedturløypa
fra Kristiansand kommune.

Oppgaver 2007
l Bidra til videreutvikling av området

Otra elvepark

Økonomisk bidrag til turveien mellom Kyrtjønn og
Øygardstjønn fra Kristiansand kommune, Statskog,
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder og
spillemiddelordningen.

Oppgaver 2007
l Generelt stell og vedlikehold

Omfatter naturområdene fra Kilefjorden til utløpet av Otra, med
blant annet Fjellmannsvegen, Drivenesheia, Hovedturløypa,
Bymarka vest, Nasjonal sykkerute nr. 3, Skråstadheia, Jegersberg
og Odderøya. Se Naturskole Gåseflå, Dagsturhytta på Sødalsmyra,
Hovedturløypa, Skråstadheia.

Økonomisk bidrag til Friluftsparken i Søgne kommer fra
Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune,
Direktoratet for naturforvaltning, spillemiddelordningen.
Velvillig sponsorstøtte fra Anleggsvirksomhet A/S.

Utført 2006
l Flere organisasjoner og institusjoner bidrar til kontinuerlig
utvikling av områdene
l Kartbrosjyre til utdeling

Østre Randøya

Oppgaver 2007
l Fokus på vannbaserte aktiviteter

Gammel forsvarseiendom kjøpt av Kristiansand kommune i
2004. Bygningene på øya disponeres av lag og foreninger. MidtAgder Friluftsråd koordinerer lag og foreningers felles arbeid
og kommunikasjon med kommunen. Midt-Agder Friluftsråd
disponerer Vokterboligen. Se også naturskole.
Utført 2006
l Randøya-dagen arrangert 18. juni. Alle lag og foreninger bidro
og Midt-Agder Friluftsråd koordinerte arbeidet. Mangfold av
aktiviteter, cirka 250 deltakere
l Sommerkafé fra Vokterboligen hele sesongen. Drevet på
dugnad av politikere, kommuneansatte og ansatte i MidtAgder Friluftsråd
l Nærområdene til kafeen er ryddet og tilrettelagt av

www.midt-agderfriluft.no

Fjellmannsvegen

Skråstadheia

Viktig friluftsområde mellom Vennesla og Kristiansand, omfatter
også Skråstadheia naturreservat. Midt-Agder Friluftsråd er
medspiller i forhold til utvikling av området. Se også Dagsturhytta
på Sødalsmyra.
Utført 2006
l Koordinert finansieringen av turveien mellom Øygardstjønn
og Kyrtjønn
l Bidratt til utarbeidelse av Flerbruksplan for Skråstadheia
l Kartlagt utviklingstiltak for friluftsliv

Tradisjonellt friluftsliv

www.midt-agderfriluft.no
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Tilretteleggingstiltak

l
l

Sykkel

Oppgaver 2007
l Under forutsetning av at modellen for samdrift vedtas i
eierkommunene, overtar Midt-Agder Friluftsråd driften fra
høsten 2007

Interessen for sykkel i friluftssammeheng er økende og er derfor
et av Midt-Agder Friluftsråds satsningsområder.

Nasjonal Sykkelrute nr. 3

Sykkelruta går fra Kristiansand til Hovden og Haukeligrend.
Utført 2006
l Sykkelguiden selges fortsatt, finnes på norsk, tysk og engelsk
l Ruta presenteres på norsk, engelsk og tysk på vår nettside
l Flere organiserte turer
l Skoleverket benytter ruta i leirskolesammenheng
l Midt-Agder Friluftsråd samordner interessene langs ruta og
markedsfører den i ulike sammenhenger
Oppgaver 2007
l Nye informasjonsskilt
l Ivareta friluftsinteressene i forhold til utbyggingsplaner
l Samarbeide tettere med Setesdalsbanen og andre
næringsaktører
l Medvirke til at busstilbudet for syklister blir bedre
l Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute nr. 3 som
stamme

Kystled

Sykkeltur langs Nasjonal Sykkelrute nr. 3
l
l
l
l
l

Ruta følger kystlinjen gjennom Midt-Agder regionen og er
en del av det europeiske samarbeidet North Sea Cycle Route,
Nordsjøruta.
Oppgaver 2007
l Å bidra til videreutvikling av ruta
l Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute nr. 1 som
stamme

Regionale sykkelruter
Utført 2006
Aktuelle traseer er syklet og kartlagt
l Noe finansiering er på plass
l Etablert samarbeid med Telemarksvegen
Oppgaver 2007
l Arbeide videre med finansiering og prosjektorganisering
l Inngå samarbeid med aktuelle aktører om videreutvikling av
ruter
l Utvikle regionale ruter med Nasjonale Sykkelruter nr . 1 og
nr. 3 som stammer

Ski og skiløyper

Første føremelding 02.12.2005 og siste 28.04.2006
Totalt ble føremeldingene oppdatert 102 ganger
Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til utvikling og
drift av skiløypene i Vennesla
Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til kjøp av
løypemaskin i Evje og Hornnes
Løypekomiteen i Vennesla har på dugnad opparbeidet ny flott
løypetrasé på Høversland. Vennesla kommune og Midt-Agder
Friluftsråd har bidratt med midler
Flere løypetraseer ble kjørt for flere stilarter

Følgende skiløyper i Midt-Agder Regionen er definert som
regionale skiløyper:
l Løypene på Drivenesheia
l Løypene på Lauvås
l Hovedturløype Stemmen – Kjerrane
l Gautestad-området
l Øyna-og Toplandsheia
Oppgaver 2007
l Arbeide for bedre parkeringsmuligheter ved regionale
skiløyper
l Samordne og effektivisere vedlikeholdsarbeid og drift av
regionale løyper
l Medvirke til opprusting av Lauvåsveien
l Bidra til utvidelse av løypenettet på Lauvås – muligheter for
rundløype
l Fortsette generell utbedring av løypenettet
l Vurdere nye alternativer for løypetraseer som egner seg for
sporlegging for både fristil og klassisk
l Vurdere muligheter for sammenkopling av løypenettet på
Drivenesheia med Sandripheia Fritidspark
l Drifte og videreutvikle føremeldingstilbudet
l Skaffe økonomiske midler til tiltakene

Vinteren 2005/2006 gav oss en lang og god skisesong i hele
regionen. Parkvesenet i Vennesla og Kristiansand, samt MidtAgder Friluftsråd, sto for løypekjøringen.
Media rettet et sterkt fokus på løypene med hensyn til ulike
stilarter, og det førte til at flere løyper ble kjørt opp både for
klassisk og fristil.
Utvikling og drift av regionale skiløyper er et satsingsområde.

Sandripheia Fritidspark

Utført 2006
l Drift av føremelding på vår nettside www.midt-agderfriluft.no
og på telefon 38 07 00 02

Utført 2006
l Daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd har møtt på styremøtene
i Sandripheia Fritidspark
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Fritidsparken er arena for ulike skiaktiviteter, og har hatt fine
forhold og godt besøk.
Sandripheia Fritidspark eies og drives av Kristiansand, Vennesla,
Søgne og Songdalen kommuner. Det er uttrykt ønske om at
Midt-Agder Friluftsråd blir involvert og eventuelt overtar driften
av anlegget.

www.midt-agderfriluft.no

l
l
l

1424 registrerte overnattinger 1
552 registrerte dagsbesøk 1
Stort antall uregistrerte dagsbesøk. Leiren er mye brukt som
turmål for allmennheten

Oppgaver 2007
l Forbedre undervisningsmuligheter og utvikle nye pedagogiske
konsepter
l Utvide kanotilbudet
l Kurs for lærere

Naturskole Gåseflå

Utleie av tradisjonelle bruksbåter og enkle hytter.

l

Nasjonal Sykkelrute nr. 1

Midt-Agder Friluftsråd har utført sekretæroppgaver
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med to representanter
fra hver organisasjon for å utarbeide et opplegg for videre
samdrift. Dette er lagt frem for de respektive styrene

Utført 2006
l Sekretariatet er flyttet fra Midt-Agder Friluftsråd til Bragdøya
kystlag
l Båten Lista er leid ut fra Helleviga fem ganger i løpet av
sommeren
Oppgaver 2007
l Bistå Bragdøya Kystlag
l Leie ut Lista

Gapahukleir langs Setesdalsbanen, Nasjonal sykkelrute nr. 3 og
Otravassdraget.
Utført 2006
l Mulighetsanalyse av området; ferdsel på vannet og ulike
tematiske undervisningsmuligheter
l 616 registrerte overnattinger 1
l 78 registrerte dagsbesøk 1
l Stort antall uregistrerte dagsbesøk og overnattinger
Oppgaver 2007
l Utvikle pedagogiske konsepter
l Utnytte Otra og Kilefjorden
l Skaffe kanoer, bygge kanostativ og utstyrsbu
l Skaffe undervisningsmateriell
l Kurs for lærere
l Utrede muligheter for gruvebesøk i Iveland

Prosjekter
Naturskoler

Leirsteder med overnattingsfasiliteter til cirka førti i hver leir,
undervisningsmateriell og pedagogiske opplegg knyttet til
friluftsliv, natur og lokal kulturhistorie. Gratis for skolene i
regionen, andre brukere leier for overnatting. Midt-Agder
Friluftsråd bidrar med pedagogisk og friluftsfaglig kompetanse
i ulike samarbeidsprosjekter, blant annet med Folkehelseforum
og Høgskolen i Agder. Formidling av og rådgivning i forhold til
Friluftsrådens Landsforbunds storsatsing overfor skole, Læring i
friluft.

Naturskole Østre Randøya

Planer om å bygge leir for naturskole på Østre Randøya med
tema kyst og ferdselsmuligheter på sjøen.
Utført 2006
l I gang med vurdering av leirsted og muligheter
1 Gjennomsnittsberegning med grupper på 30 personer dersom ikke nøyaktig antall er registrert.

Naturskole Helleviga

Lavvoleir med ildsteder. Låve med klasserom og utstyrsbod.
Naturfaglig undersøkelsesutstyr og steinaldermateriell.
Utført 2006
l Drenering og forbedring av leirsted
l Satt opp taubasert aktivitetsløype
l Satt opp geologisamling
l 805 registrerte overnattinger 1
l 1820 registrerte dagsbesøk 1
l Stort antall uregistrerte dagsbesøk
Oppgaver 2007
l Forbedre leirstedet og undervisningsmuligheter
l Kurs for lærere

Naturskole Donevann

Gapahukleir, utstyrsbod og kanoer. Naturfaglig og kulturhistorisk
undervisningsmateriell.
Utført 2006
l Utvikling og forbedring av sti- og veinettverk
l Utarbeidet Temahefte kano

Naturskoleleir.
www.midt-agderfriluft.no
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Helse i Hundremeterskogen

Oppgaver 2007
l Ferdigstille leiren
l Utbedre låven
l Få på plass utstyr til naturskole

Flere institusjoner innenfor omsorg, helse og rehabilitering er
samlet på Kongsgård i Kristiansand. Naturen rundt er i liten grad
tilrettelagt, men den har et stort potensial for institusjonene ved
opparbeiding av blant annet turveier og turmål.

Økonomisk bidrag til leiren på Østre Randøya fra
Sparebankstiftelsen DnB NOR.

Utført 2006
l Midt-Agder Friluftsråd tok på seg prosjektlederansvar for å
tilrettelegge områdene
l Fikk 800.000 kr fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering
l Igangsatt arbeidet, dannet prosjekt-, styrings- og
referansegruppe

Naturskole Ogge

Planer om å bygge leir for naturskole i Ogge med tema ferdsel på
vassdrag, lokal natur- og kulturhistorie.
Utført 2006
l Påbegynt arbeidet med å skaffe tomt til leiren
Oppgaver 2007
l Skaffe tomt
l Igangsette planleggingsarbeidet våren 2007

Naturlos - tur i Skrådstadheia.

Økonomisk bidrag til leiren i Ogge fra Sparebankstiftelsen DnB
NOR.

Diverse naturskoleaktiviteter
Utført 2006
l Veileder for lærere på sykkeltur i Skråstadheia
l Stand på Sørlandske lærerstevne
l To stjerneskinnsturer på Drivenesheia for skoleklasser
arrangert av praksisstudenter fra Høgskole i Agder og
praksisveiledere fra Midt-Agder Friluftsråd
l Økonomisk bidrag til naturskolene fra Fylkesmannen i VestAgder, Friluftsrådenes Landsforbund, Fylkesmannen i AustAgder, Partnerskap for folkehelse

Naturlos

Naturlosprosjektet er nå gjennomført for 11. året på rad.
Det er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder Friluftsråd,
Kristiansand og Opplands Turistforening, Skogselskapet i VestAgder og Friluftsrådet Region Mandal. Midt-Agder Friluftsråd
er sekretariat. På turene er det alltid med naturlos som forteller
om natur og lokal kultur. Ulike lag og foreninger står for
arrangementene.
Utført 2006
l 138 turer i programmet
l Totalt ca 14.100 deltakere, økning i antall yngre deltakere
l Programmet trykket i 75.000 eksemplarer
l Distribuert til alle husstander i Vest-Agder og Midt-Agder
Friluftsråds medlemskommuner i Aust-Agder, samt fra vårt
kontor til skoler og ulike organisasjoner
l God pressedekning
l Naturlos har egen nettside www.naturlos.no
l Midt-Agder Friluftsråd har stått som direkte arrangør eller
medarrangør av fem turer
Oppgaver 2007
l Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og vellykket
konsept
l Arbeide enda mer målrettet i forhold til barn og unge
l Presentere Naturlos gjennom presse og media
l Ta i bruk nye distribusjonskanaler
l Sette fokus på at Friluftsloven er 50 år i 2007
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Økonomisk bidrag til Naturlos fra Partnerskap for
folkehelse, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder
fylkeskommune, miljøvernavdelingen i Kristiansand
kommune, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i VestAgder, miljøveravdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder,
landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder,
Friluftsrådenes Landsforbund.

Friluftsliv for minoritetsgrupper
Turprogram for å inkludere minoritetsgrupper i friluftslivet som
en viktig del av norsk kultur. Bidraget til fysisk aktivitet og bedre
helse er også et viktig aspekt.
Utført 2006
l Arrangert for sjette året på rad. Svært vellykket sesong med
forbedring av opplegg, bedre friluftsfaglig forankring og turer i
nærmiljø og regionalt viktige friområder
l Samarbeid med voksenopplæringene, 380 elever og 40 lærere
deltok på i alt 11 turer
l Erfaringsutveksling med Oslo og omegn Friluftsråd
Oppgaver 2007
l Samme opplegg som i 2006
Økonomisk bidrag til friluftsliv for minoritetsgrupper fra:
Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune,
Fylkesmannen i Aust-Agder, Friluftsrådenes Landsforbund.

Oppgaver 2007
l Tilrettelegge området med turstier, turveier, utsiktspunkt,
benker og turmål
Økonomisk bidrag til Helse i Hundremeterskogen fra Stiftelsen
Helse og Rehabilitering.

Mediaprosjektet

Oppgaver 2007
l Prosjektet videreføres våren 2007, og går deretter inn i
ordinær drift.
Økonomisk bidrag til mediaprosjektet fra Vest-Agder
fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i
Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder.

Trill rundt i Kristiansand

Forespørsel fra Miljøvernenheten i Kristiansand kommune om å
utvikle et tiltak for å få folk til å sykle i nærmiljøet.
Utført 2006
l Kartbrosjyre til alle husstander med fem anbefalte sykkelruter
og system med innlevering av sykkelkort for premiering av alle
som syklet ti turer på minst én halv time.
l Egen skoleversjon
l Cirka 200 innleverte sykkelkort. Vi antar at langt flere ble
inspirert av tiltaket

Utført 2006
l Utvikling av konseptet
l Finansiering og samarbeidsrelasjoner

Økonomisk bidrag til Trill rundt i Kristiansand fra Kristiansand
kommune, Miljøvernenheten.

Oppgaver 2007
l Lansere 58°NORD i løpet av 2007

Midt-Agder Friluftsråd har i lengre tid arbeidet med planer om
å etablere ei dagsturhytte på Sødalsmyra. Sparebanken Pluss har
gitt kr 2.000.000 i gave til prosjektet.

www.midt-agderfriluft.no

Oppgaver i 2007
l Arbeide videre med prosjektet og inngå nødvendige avtaler
med grunneier og entrepenører
l Få nødvendige offentlige godkjenninger og tillatelser
l Kontaktmøter med aktuelle brukerorganisasjoner
l Utarbeide modell for drift
l Søke spillemidler og annen finansiering
l Gi hytta et innhold som gjør at den fremstår som et
informasjonssenter for naturreservatet, natur og kulturhistorie
l Arbeide mot ferdigstillelse i 2008

Utført 2006
l Bidratt med turtips, turspørsmål og Veiviser-premie hver uke i
Fædrelandsvennens helgemagasinspalteTurtips
l Flere reportasjer i Fædrelandsvennens Turtips og andre medier

Oppgaver 2007
l Vurdere mulighetene for å utvide prosjektet til Trill rundt i
Midt-Agder.

Økonomisk bidrag til 58°NORD fra Fylkesmannen i AustAgder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune,
Friluftsrådenes Landsforbund.

l
l
l
l

Mottatt gave fra Sparebanken Pluss
Etablert arbeidsgruppe med deltagere fra Kristiansand
og Opplands Turistforening, Statskog, Fylkesmannens
Miljøvernavdeling og Midt-Agder Friluftsråd. Midt-Agder
Friluftsråd er prosjekteier
Innledende samtaler med ulike aktører
Utarbeidet foreløpige tegninger
Samarbeid med AROS Arkitekter
Studietur til Jærmuseet og Friluftshuset på Orre

Nytt prosjekt for å få Midt-Agder Friluftsråd mer i media.

58°NORD

Turkonsept for barn og unge i regionen. Oppdrag skal løses og
bringe deltakerene videre til nye utfordringer og områder.

l
l

Dagsturhytta på Sødalsmyra

Utført 2006
l Planlegging av prosjektet

Trill rundt i Kristiansand.

www.midt-agderfriluft.no
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Informasjonsarbeid
og markedsføring
Informasjonsarbeid og markedsføring er viktige elementer for å
nå Midt-Agder Friluftsråds overordnede mål.

Presentasjon

Medieprosjektet – som blant annet viser hvordan man lager en
treretters på bålet.

Folkehelseforum Kristiansand

Folkehelseforum i Kristiansand leier en 50% stilling av
Midt-Agder Friluftsråd for å ta hånd om ulike aktiviteter og
lavterskeltiltak.
Utført 2006
l Opp av Go’stolen – sosial seniormosjon ukentlig i
Badmintonhallen og Sukkevannhallen
l Skolen på topp - toppturer i nærområdet for alle
ungdomsskoler i Kristiansand
l Aktiv Ute – kompetanse og rådgivning på friluftstiltak og
tilrettelegging for naturbasert fysisk aktivitet og Læring i friluft
l Trilletur – ukentlig turtilbud på dagtid for foreldre med barn
i vogn
l Stavgang – koordinering av stavgangaktivitet i Kristiansand.
l Kurs og opplæring
l Ung i Friluft – prosjekt som skal tilby arbeidssøkende
ungdommer friluftsaktivitet på dagtid

Oppgaver 2007
l Videreføre tilbudet
l Kristiansand kommune, Midt-Agder Friluftsråd og
l Destinasjon Sørlandet stiller økonomisk garanti for driften
l Driver av båten må fra 2007 selv bidra i større grad med
markedsføring og påta seg risiko
l Intensivere markedsføring
l Ny og mer sentral bryggeplass i Kristiansand

Oppgaver 2007
l Videreføre og intensivere arbeidet

Medieomtale
Utført 2006
l Midt-Agder Friluftsråd har vært omtalt flere ganger i regionale
og lokale medier
l Faglig bidrag til blant annet TV Sør, Sørlandssendinga og
Fædrelandsvennen
l Se også mediaprosjektet

Helleviga.

Oppgaver 2007
l Delta på kurs i mediehåndtering
l Bli enda mer synlig i regionale og lokale medier
l

Annonsering

Midt-Agder Friluftsråd bruker i noen grad annonsering for å
profilere våre tiltak.

Oppgaver i 2007
l Fortsette samarbeidet, videreføre og initiere
aktivitetsprosjekter

l
l

Utført 2006
l Alle naturlosturene ble annonsert, enten i lokalaviser,
regionalaviser eller begge deler

Ropstadknuten, grønne næringer og friluftsliv
Kartleggingsprosjekt for utvikling av områdene i tilknytning til
Ropstadknuten.

l

Nettside

Midt-Agder Friluftsråd lanserte i desember 2005 ny nettside.

Badebåten

Utført 2006
l Videreutvikling av nettsiden
l Alltid oppdatert føremelding med veldig gode
tilbakemeldinger

Badebåten trafikkerer i sommersesongen strekningen
Kristiansand sentrum-Østre Randøya, med enkelte stopp
underveis. Ruten har vært i drift i to sesonger. Dette gjør store
ikke-landfaste friområder i Kristiansands skjærgård tilgjengelige
for de som ikke har egen båt og for turister.
Utført 2006
l Badebåt i fast rute i sommersesongen
l Kristiansand kommune, Midt-Agder Friluftsråd og
Destinasjon Sørlandet har bidradd økonomisk til driften
l Midt-Agder Friluftsråd har drevet aktiv markedsføring
l Økning i antall passasjerer fra 2005 til 2006
l Tilretteleggingstiltak i forhold til universell utforming i 2006

Oppgaver 2007
l Fortsette videreutviklingen

Veiviseren er profilert hver lørdag i Fædrelandsvennens
helgemagasin
Midt-Agder Friluftsråd har bidratt til nytt opplag av 50 turer i
Kristiansandsregionen
Midt-Agder Friluftsråd har bidratt til utgivelse av Turguide, en
vandring på gamle ferdselsveger i Skråstadheia
Bidratt til utgivelse av Padlegleder i Sør

Oppgaver 2007
Legge konkrete planer for Veiviseren 2 (Midt-Agder Friluftsråds
l medlemskommuner i Aust-Agder)

Oppgaver 2007
l Annonsere på samme måte som tidligere

Utført 2006
l Prosjektrapport ferdigstilt
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Utført 2006
l Midt-Agder Friluftsråd har avholdt ulike typer presentasjoner
av organisasjonen til blant andre Høgskolen i Agder,
Landslaget for fysisk fostring i skolen, ulike organisasjoner og
politiske organer.

Kart

Midt-Agder Friluftsråd bidrar til utgivelse av turkart i regionen.
Vi har kartbank over o-kart i regionen.
Utført 2006
Deltatt i referansegruppe for utarbeidelse av Opplevelseskart
l Øyna- og Toplandsheia
Forbedret digitalt friluftskart over hele regionen lagt ut på
l nettsidene

Bøker
Utført 2006
l Salg og distribusjon av Veiviseren
Badebåten på vei inn til Østre Randøya.

www.midt-agderfriluft.no

www.midt-agderfriluft.no
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Driftsregnskap 2006

Deltakelse

NOTE

2006

BUDSJETT

2005

Driftsinntekter

Planarbeid
Utført 2006
l Gitt uttalelser til flere planer der regionale friluftsinteresser er
involvert
l Faglig bidrag og utleid sekretærfunksjon til Kommunedelplan
idrett og friluftsliv i Kristiansand

Turarrangementer

Oppgaver 2007
l Gi uttalelser til planer der regionale friluftsinteresser er
involvert

Åpning av Trill rundt i Kristiansand og sykkeltur i Skråstadheia
ved Jan Oddvar Skisland (Naturlostur)
Tur over Skråstadheia (Naturlostur)
Randøyadagen (Naturlostur)
Sykkeltur Evje – Kristiansand (Naturlostur)
Hellevigadagen (Naturlostur)
Nissefest i fullmåneskinn - Helleviga
Turveileder i Skråstadheia for HIA-studenter
Turveileder på Østre Randøya for KOTs seniorer

Råd og utvalg

Konferanser

Midt-Agder Friluftsråd deltar blant annet i:
Folkehelseforum i Kristiansand
Arbeidsgruppe for utviklingen i Ogge
Vassdragsrådet for nedre Otra
Tilsynsnemda for Skjærgårdsparken
Forum for natur og friluftsliv i Vest-Agder
Arbeidsgruppe for Skråstadheia
Styringsgruppe ”Stedsutvikling på Bringsvær”
Naturloskomiteen
Arbeidsgruppe for sykkelrute nr. 3 og regionale sykkelruter
Utviklingsgruppe for Romsviga
Prosjektgruppe Helse i Hundremeterskogen
Arbeidsgruppe Badebåt Kristiansand
Lokal ressursgruppe Friluftskonferansen 2007
Koordinator Randøya, lag og foreninger
Arbeidsgruppe for videre utnyttelse av Randøya
Styringsgruppe Sandripheia Friluftspark

Påbegynt arbeidet med Friluftslivskonferansen 2007
Deltatt på Friluftslivskonferansen på Jæren
Deltatt på Friluftslivskonferansen ved Høgskolen i Telemark

Vertskap

Styremøte i Friluftsrådenes Landsforbund
Omvisning i Helleviga for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden

Driftstilskudd
Andre tilskudd, prosjekter

2

1 986 840

2 596 061

1 937 800

1 456 125

3 046 622

1 391 549

Div. andre inntekter

168 847

294 030

Momsrefusjon

133 882

191 805

Sum driftsinntekter

3 745 694

5 642 683

3 815 184

1 911 194

2 239 000

2 076 659

Kjøp av varer og tjenester

932 760

3 131 000

1 061 826

Andre driftsutgifter

284 933

272 000

293 710

3 128 887
616 807

5 642 000
683

3 432 195
382 989

56 176

0

34 576

56 176

0

34 576

Renteutgifter

0

0

0

Sum finansutgifter

0

0

0

Motpost avskrivninger

0

0

0

672 983

683

417 565

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter

Sum driftsutgifter (eks. renter)
Driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter

Sum finansinntekter
Finansutgifter

Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger

672 983

Bruk av tidligere avsetninger

417 565

Sum

672 983

Regnskapsmessig resultat

417 565

0

0

0

Inverstering i bygninger, inventar og utstyr

0

0

0

Sum finansieringsbehov

0

0

0

Bruk av lån

0

0

0

Bruk av tidligere avsetninger, fond

0

0

0

Bruk av likviditetsreserve

0

0

0

Sum finansiering

0

0

0

Investeringsregnskap 2006
Utgifter

Finansiering

Skråstadheia.
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www.midt-agderfriluft.no

www.midt-agderfriluft.no
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Balanse

Driftsresultat 2006

Eiendeler

NOTE

2006

2005

Driftsinntekter

2006

BUDSJETT

2005

Kristiansand kommune

767 490

767 490

759 180

Vennesla kommune

124 950

124 950

124 100

Søgne kommune

95 990

95 990

95 320

Songdalen kommune

55 670

55 670

57 180

Birkenes kommune

43 820

43 820

43 220

Iveland kommune

11 650

11 650

11 580

Evje og Hornnes kommune

33 270

33 220

33 130

Vest-Agder Fylkeskommune

314 000

313 271

309 090

Friluftsrådenes Landsforbund

360 000

350 000

325 000

Fylkesmannens miljøvernavdeling

180 000

800 000

180 000

1 456 125

3 046 622

1 391 549

NOTE

Anleggsmidler

Driftstilskudd

Friareal Søgne

100 000

100 000

Friareal Søgne

158 794

158 794

258 794

258 794

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Momskrav (gjennom Vennesla kommune)
Kasse/bank

Sum omløpsmidler

133 882

191 805

2 538 396

1 856 569

2 672 278

2 048 374

Andre tilskudd

Sum eiendeler

2 931 072

2 307 168

2

Diverse inntekter

Sum Driftsinntekter

168 847

294 030

3 611 812

5 642 683 3 623 379

Driftsutgifter

Egenkapital og gjeld

Lønn og feriepenger

Egenkapital

1 484 832

1 799 000

1 672 600

255 711

250 000

245 550

Bilgodtgjørelse

42 810

50 000

43 644

Pensjonspremie

127 841

140 000

114 865

Arbeidsgiveravgift

Disposisjonsfond

3

2 294 542

1 621 559

Bundne driftsfond

0

0

Ubundne kapitalfond

0

0

Konsulenter

38 920

0

20 338

Bundne kapitalfond

0

0

Revisjon og regnskap

95 600

100 000

95 000

258 794

258 794

Kurser og reiser

14 874

50 000

10 401

0

0

Annonser

17 518

10 000

12 062

2 553 336

1 880 353

Kontorrekv.og utstyr

62 727

30 000

74 298

Telefon og porto

38 410

50 000

51 767

3 025

2 000

2 085

Representasjon og servering

88 561

50 000

86 415

Assuranse

20 725

40 000

18 155

Tilskudd landsforbundet

39 093

40 000

38 527

Løypepreparering/turløyper/vedlikehold

191 380

200 000

142 983

Helleviga, drift

198 433

525 000

119 310

Randøya drift

11 000

0

89 486

Kapitalkonto (EK)

4

Likviditetsreserve

Sum egenkapital

Tidsskrifter

Langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

0

0

343 736

331 815

Skilting og informasjon

6 810

0

0

34 000

95 000

Grunnleie og park.leie

22 885

8 000

8 750

Gjeld Vennesla kommune

0

0

Div.prosjekter

367 732

2 298 000

585 959

Gjeld Søgne kommune

0

0

Sum Driftsutgifter

377 736

426 815

2 931 072

2 307 168

Offentlig gjeld og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
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5 642 000 3 432 195
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Driftsresultat
Rentekostnader

482 925

683

191 184

0

0

0

Fylkesmannens miljøvernavdeling
58°NORD

35 000

Naturlos/Naturguiden

Renteinntekter

56 176

Momsrefusjon

0

133 882

Resultat

1

672 983

34 576
191 805

683

195 000

Friluftsguiden

10 000

Friluftslivet. Fremmedspråklig

25 000

Media

5 000

Sum

270 000

417 565

Kristiansand kommune

Noter

Trill Rundt

48 500

Folkehelsen

50 000

Naturlos

25 000

Fysak

100 000

Sum

223 500

Friluftsrådenes Landsforbund

Regnskapsprinsipper
Midt-Agder Friluftsråd er en interkommunal sammenslutning
(kommuneloven § 27). Regnskapet er valgt å presenteres i
henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
for interkommunale selskaper av 17.12.1999.
Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte
anordningsprinsippet: ”Alle kjente utgifter/utbetalinger i året skal

tas med i drifts- og investeringsregnskapet for vedkommende år,
enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes”.
Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres
brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter som direkte
vedrører utgiftspostene.

Naturlos

215 000

58°NORD

40 000

Naturskolen

90 000

Sum

345 000

Diverse
Aust-Agder Fylke

54 500

Songdalen, tippemidler

155 000

Radiumhospitalet

87 500

Årets resultat er ført mot disposisjonsfond.

Staten Landbr. forv

20 000

2. Spesifikasjon av inntekter og avgifter

Sum totalt

Spesifikasjon av andre tilskudd, prosjekter

Spesifikasjon, diverse prosjekt

1. Spesifikasjon av avsetninger/bruk av avsetninger

Sum

Vest Agder fylkeskommune

317 000
1 456 125

Sykkelprosjekt

Romsviga - toalett

160 625

Minoritetsgruppa

50 000

Naturlos

55 000

58°NORD

25 000

Media

10 000

Sum

300 625

16 590

Naturlos

200 624

Naturskole

38 618

Naturskole fremmedspråklig

31 908

Utsiktsp. På Topp

5 358

Kongsgård

85 625

Kioskdrift

- 67 671

Badebåt

30 267

Romsviga

25 500

Diverse

913

Sum
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3. Fond
Spesifikasjon av disposisjonsfond
Disposisjonsfond 01.01.06

1 621 559

Årets resultat

672 983

Disposisjonsfond 31.12.06

317 000

4. Kapitalkonto
Spesifikasjon av kapitalkonto
Anleggsmidler

258 794

Sum kapitalkonto

Jan Oddvar Skisland
Kristiansand kommune

Revisjonsberetning for Midt-Agder Friluftsråd for 2006

258 794

Bjørn Ropstad
Evje og Hornnes kommune

Torfinn Kleivset
Søgne kommune

Vi har revidert årsregnskapet for Midt-Agder Friluftsråd for
regnskapsåret 2006, som viser et ordinært resultat på kr 672.983 og et
regnskapsmessig resultat på kr 0. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter,
noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger. Kommuneloven med
tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap
og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal
regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet.
Årsregnskapet er avgitt av samarbeidets styre og daglig leder. Vår oppgave er
å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kommuneloven
og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og
god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder
vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter
kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen
i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god kommunal
revisjonsskikk omfatter revisjon også en gjennomgåelse av samarbeidets
økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår
revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Vi mener at:
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk
for samarbeidets økonomiske stilling 31. desember 2006 og for resultatet
i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i
Norge.

Harald Vestøl
Birkenes kommune

Stein Vidar Eikhom
Songdalen kommune

Ole Wilhelmsen
Vennesla kommune

Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Uten av det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere
at samarbeidet ikke har beregnet årets pensjonskostnad, premieavvik,
pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse etter bestemmelsene i §13 i forskrift
om årsregnskap og årsberetning.

Øyvind Honnemyr
Iveland kommune

Per Svein Holte
Daglig leder
Kristiansand 9. mars 2007
Kari Thomassen
statsautorisert revisor
KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS
Kristiansand
Søgne
Songdalen Vennesla
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Budsjett 2007
Budsjett
2007

Resultat
2006

Kristiansand kommune

778 570

767 490

Vennesla kommune

125 810

124 950

Søgne kommune

97 340

95 990

Songdalen kommune

57 100

55 670

Renteinntekter

Birkenes kommune

43 830

43 820

Renteutgifter

Iveland kommune

11 700

11 650

Sum renter

Evje og Hornnes kommune

33 120

33 270

Driftsinntekter

Sum driftinntekter

5 961 155

3 611 812

Sum driftsutgifter og prosjektutgifter

6 232 086

3 128 887

-270 931

482 925

80 000

56 176

0

0

80 000

56 172

Driftsresultat

Lillesand kommune

89 300

0

Vest-Agder fylkeskommune

320 000

314 000

Aust-Agder fylkeskommune

53 385

26 500

Friluftsrådenes Landsforbund

400 000

360 000

Fylkesmannes miljøvernavdeling i Vest-Agder

250 000

180 000

3 410 000

1 274 445

Diverse inntekter

131 000

155 180

Salgsinntekter, kafeer

160 000

168 847

5 961 155

3 611 812

Andre tilskudd, prosjektmidler

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter

Momsrefusjon

133 882

Resultat

Spesifikasjon av prosjektutgifter

Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift

1 797 623

1 523 752

255 063

255 711

Styrehonorarer

40 000

Bilgodtgjørelse

48 000

42 810

Pensjonspremie

202 800

127 841

Regnskap og revisjon

66 000

95 600

Kurs og reiser

90 000

14 874

Annonser

13 000

17 518

Kontorrekvisita og utstyr

84 000

62 727

Telefon og porto

66 000

38 410

Tidsskrifter

5 000

3 025

Representasjon og servering

6 000

88 561

Forsikring

25 000

20 725

Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund

42 000

39 093

Drift og tilskudd - løyper

200 000

191380

Drift av Friluftsparken i Søgne

294 000

198 433

30 000

11 000

Randøya - drift
Kafeene i Helleviga og på Randøya

- 191 331

672 983

2007

2006

Naturlos

250 000

58°NORD

150 000

Naturskole

300 000

Friluftsliv for minoritetsgrupper

90 000

Regionale sykkelruter

75 000

Badebåt

25 000

Helse i Hundremeterskogen

730 000

Leir Randøya og Ogge

550 000

Dagsturhytta på Sødalsmyra

650 000

Sum prosjektutgifter

2 820 000

367 732

105 000

Skilting og informasjon

10 000

6 810

Leieutgifter

21 000

22 885

Diverse utgifter

11 600

Diverse prosjektutgifter

Sum driftsutgifter

34

Finansposter
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2 820 000

367 732

6 232 086
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Friluftsliv for minoritetsgrupper – et prosjekt som Midt-Agder Friluftsråd
arrangerte for sjette gang i 2006.

Utgitt av Midt-Agder Friluftsråd
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