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MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
Midt-Agder Friluftsråd skal gi muligheter for alle i friluft.
I samarbeid med våre eierkommuner og andre aktører tilrettelegger
vi for opplevelser i friluft hele året.
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder fylke og
Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes og Lillesand i Aust-Agder fylke
eier Midt-Agder Friluftsråd som et interkommunalt samarbeid.
Ved utgangen av 2015 var det 141 057 innbyggere i denne regionen.
Administrasjonen holder til i Rådhusgata 6 i Kristiansand og
utgjorde seks årsverk i 2015. Daglig leder er Per Svein Holte.
Foto: Midt-Agder Friluftsråd ved Per Svein Holte, Kjetil Fossheim, Monica Roland,
Janne Johnsen, Erlend Falkgjerdet og Kine Skomakerstuen.
Elever fra Tangen vg skole ved Thomas Johnsen Gardasevic og Henrik Tambs Frid.
Design og produksjon: Bjorvand & co
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ÅRET 2015
Midt- Agder Friluftsråd er en
organisasjon med høy og god
aktivitet, noe som årsmeldingen for
2015 også gjenspeiler. Du vil se at
vi favner bredt, sikter høyt og jobber
for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv, derunder også aktiviteter med lav
terskel, for alle mennesker
i regionen vår.
Midt-Agder Friluftsråd (MAF) består av åtte eierkommuner;
Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Evje og Hornnes,
Iveland, Birkenes og Lillesand. Gjennom vårt interkommunale samarbeid om tilrettelegging for friluftsliv, ønsker vi at det
skal bli enklere for kommunenes innbyggere å komme seg
ut i naturen. Samtidig søker friluftsrådet å få til en mest mulig
optimal drift. Vi tror friluftsliv blir viktigere og viktigere, og
friluftsliv har utvilsomt en sentral plass som en helsefremmende aktivitetsarena i et folkehelseperspektiv.
Det er derfor viktig at kommunene aktivt bruker friluftsrådets
aktiviteter, tiltak og kompetanse.
2015 var året da MAF også kom på facebook og det var
ikke lenge før «likes’ene» begynte å ramle inn. Det er viktig
at vi følger med i måter å nå ut til vårt publikum på, men det
krever også at vi setter av ressurser til å følge opp.
Vi får mange gode tilbakemeldinger som er med på å
bekrefte at vi legger til rette for at flere får lyst til, mulighet til
og kunnskap om å komme seg ut i naturen. Dette gjennom
tilbakemeldinger i forbindelse med kart og turbøker, Naturlos
og naturskoletilbud, facebook og ikke minst i forbindelse
med føremeldinga og tilrettelegging for tilgjengelighet for
alle - viser at vi når mange og har mange tilhengere.
Ny rekord 24. januar 2015 - over 3000 treff på føremeldingen i løpet av døgn.
Styret og administrasjonen følger økonomien tett og er
opptatt av at midlene brukes riktig. MAF mottar årlig tilskudd
fra ulike offentlige aktører til gode prosjekter. Vi bruker også
mye ressurser på å søke andre finansieringskilder som
stiftelser, fond og private aktører. Det er stor rift om denne
typen midler. Men med gode prosjekter, gjennomarbeidede
søknader og god gjennomføringsevne har vi flere ganger
kommet igjennom disse nåløynene.
«Underskuddet på kr 689.327,- i 2015 har sammenheng med
det store overskuddet i 2014 og avsetninger på kr 1.547.679,til bundet fond. Det er i løpet av året benyttet kr 900.000,til opprusting av låven i Helleviga. Reelt sett er derfor årets
resultat et overskudd på kr 210.673,-.»
I 2014 mottok MAF en gave på kr 900.000,- fra Spareskillingsbankens Skillingsfond til opprustning av låven i
Helleviga. Mai 2015 stod låven ferdig og den ble offisielt
åpnet av ordfører i Søgne, Åse R. Severinsen og
administrerende banksjef i Spareskillingsbanken, Kenneth
Engedal. Låven fremstår nå som flott og moderne og er
enda bedre rustet til å ta imot skoleklasser, barnehager og
andre brukere.

I 2015 fikk MAF ytterligere to storslagne gave - denne
gangen fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen SRBank. Gjensidigestiftelsen dro til med hele kr. 820 000,- til
aktivitetsanlegg ved våre naturskoleleire i Helleviga, Donevann, Gåseflå og Ogge. Sparebankstiftelsen SR-bank har
gitt rause kr. 200 000,- til tilrettelegging i Vestre Paradis
i Friluftsparken i Søgne. Disse prosjektene gleder
administrasjonen seg til å ta fatt på til neste år.
En stor og gledelig sak som endelig ble landet i 2015, var
den statlige sikringen av store områder i Jegersberg til
friluftsformål. Vi har ventet på at forsvaret skulle bli ferdig
med å rydde opp etter seg før eiendommen på 6500 dekar
kunne avhendes til Miljødirektoratet. Eiendommen ble så
overført til Kristiansand kommune vederlagsfritt og endelig
kan arbeidet med å få etablert dagsturhytta ved Kyrtjønn
starte opp igjen.
Godt gjennomførte prosjekter, særlig med hensyn på sikring
og tilrettelegging, medfører også en driftsfase. Dette er en
av MAF’s største utfordringer, da midler til dette er adskillig
vanskeligere tilgjengelig enn til selve etableringene. MAF
jobber stadig med å tydeliggjøre dette og her er det viktig
at også politikerne ser behovene. Det er derfor gledelig at
Vest-Agder fylkeskommune har tatt dette til etterretning og
avsatt en egen pott som det kan søkes om midler til drift fra.
I fra 2014 ble samarbeidet med Universitetet i Agder utvidet
- dette har fortsatt med suksess i 2015. Vi deltar både i
selve undervisningen og med praksisplasser for friluftsstudentene. Dette er en bekreftelse på at MAF står for
kvalitet, noe som styret vet å sette pris på.
Midt-Agder Friluftsråd ble i 2015 partner i USUS, næringsklynge for reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen i
landsdelen. MAF er opptatt av friluftsopplevelser som en
del av det regionale reiselivstilbudet. MAF vil også bruke
kompetansen i USUS til å bedre den digitale
kommunikasjonen med gjestene/brukerne våre.
Jeg vil igjen trekke frem at, uten kommunenes, fylkeskommunenes og Friluftsrådenes Landsforbunds faste
kontingenter, hadde det ikke vært mulig å hente inn så mye
prosjektmidler som vi gjør nå. Jeg er også trygg på at de
midlene MAF forvalter kommer allmennheten til gode på en
meget god og kostnadseffektiv måte.
Til slutt vil jeg takke de ansatte med Per Svein Holte i
spissen, for den jobben som gjøres. Jeg er stolt over å være
styreleder i en organisasjon med høy kompetanse blant våre
ansatte og ikke minst «stå på viljen». Friluftsrådets arbeid
bemerker seg i hele regionen og løfter friluftslivet på en god
måte. Det vises en stor vilje til samarbeid på alle plan.
Min oppfatning er at vi har et meget godt og dynamisk
arbeidsmiljø som skaper trivsel og engasjement.
2015 var Friluftslivets år - noe som har vært med på å sette
fokus på og løfte betydningen og verdien av friluftsliv.
Men for oss er det friluftslivets år hvert år!
Da håper jeg du vil få en hyggelig lesning av årsmeldinga
for 2015 og ønsker deg et godt friluftsår i 2016!
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PENSUM DANNELSESREISEN

I FARTA: Henriette H. Strøm (FORAN) og Linn Diana Aabel gir jernet i kanokonkurransen på Donevannet.

DANNELSESREISEN
Noe av det viktigste i Friluftsåret 2015 er å gjøre ungdommen kjent med
turmulighetene i nærmiljøet. Avgangsklassene på linjene for studiespesialisering,
media og design ved Tangen videregående skole i Kristiansand dro derfor på
overnattingstur til Donevann i begynnelsen av mai. TEKST OG FOTO: Jan Ole Mikalsen

«C

ome on, girls!» kommer det, nesten tostemt.
Jais Ford fra USA og Jannis Theune fra
Tyskland, friluftlivsstudenter ved Universitetet i
Agder (UiA), motiverer Henriette H. Strøm og Linn
Diana Aabel til innsats. Jentene padler så vannet
spruter. Kanokonkurransen er i gang.
Vi befinner oss innerst i bukta ved Donevann, i
vannkanten nedenfor Roligheda, gapahukleiren
som er reist av det sørligste av Norges 24 friluftsråd,
Midt-Agder Friluftsråd (MAF). Her har den drivende
kraften Kjetil Fossheim i MAF lagt spesielt til rette
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for at elevene ved Tangen videregående skole skal få
oppleve naturens gleder.
Navnet Donevann kan fra gammelt av komme
fra lyden og vibrasjonene som «donet» mellom fjellene når isen knakk. Muligens er det avledet av det
tyske «donner», altså torden. Tors hammer slipper vi
unna, men været er skiftende og regnbygene mange.
Det legger likevel ingen demper på stemningen i den
lune bukta innenfor Donevannsholmen, den store
holmen midt i vannet. Latter og godt humør preger kanoøkta, som innledes med grunnleggende

DANNELSESREISEN PENSUM

teknikktrening før den avrundes med
prestisjefylt konkurranse.
Kulturlandskap

Sammen med Direktoratet for Naturforvaltning eier MAF den såkalte Friluftsparken i
Søgne kommune, noen kilometer utenfor
Kristiansand. Området, som er på omtrent
tusen mål, består av Helleviga, Romsviga og
Donevann.
Helleviga, kjøpt i 1973 og i 1999 kåret til
årets friluftsområde i Norge, er et gammelt
kystbruk som har blitt omgjort til sommerkafé og samlingssted for naturskolerettet
aktivitet. Det er også et yndet utfartssted for
sørlendingene sommerstid. Romsviga, som
er en gammel losstasjon fra 1700-tallet, ligger
også naturskjønt til, forbundet med Helleviga
gjennom en sti langs sjøen.
Donevannet ligger på nordsiden av riksvei
456. Det tar om lag en liten times tid å gå med
sekk på ryggen innover stien langs vannet til
Roligheda. Under Nomeheia (85 m.o.h.), noen
hundre meter før bestemmelsesstedet, ligger
Paulines heller. Ifølge «Friluftsparken» (2008),
en brosjyre utgitt av Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med MAF, bodde det en
tidligere husmannsjente under helleren i sommerhalvåret mot slutten av 1800-tallet. Hun
holdt etter sigende en sau, og livnærte seg ellers
ved strøjobber på gårdene i distriktet. Vinterstid flyttet hun til slektninger i Kristiansand.
Roligheda var opprinnelig er en gammel
husmannsplass i nærheten av gården Berge.
Der bodde og virket det folk fram til på
1700-tallet. Stiene rundt vannet ble brukt
som ferdselsåre fra og til Søgne gamle kirke,
bygd på midten av 1600-tallet.
I dag har Roligheda bålplass og toalett, og
er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Gapahukleiren er vår base camp, og utgangspunktet for aktivitetene elevene skal prøve ut, både
gruppevis og individuelt. Det er fem-seks
elever i hver gruppe.
Praktisk læring

I alt skal elevene gjennom ti ulike aktiviteter,
med to studenter som instruktører på hver

post. Studentene kommer fra USA, England, Tyskland og flere andre europeiske
land. Under suveren ledelse av friluftslivslærer Leonard H. Atkinson fra UiA får de
prøvd kunnskapen i praksis. Bålkunnskap,
orientering, tauverksbåre, kanopadling og
rappellering er noen av utfordringene de stiller elevene overfor.
Sveitseren Flurin Rade har, sammen med
Luke Head fra England, ansvaret for rappelleringen. Han har vært i Norge i flere
måneder, og kurset ved UiA går inn i masterstudiet hans i hjemlandet. «Dere skal være
stolte av allemannsretten og friluftslivssatsingen i Norge. I Sveits er det ikke samme
trykk, spesielt ikke i forhold til å involvere
barn og ungdom,» sier han. Planen hans er
å starte friluftsbarnehage i hjemlandet etter
endt studium.
UiA-studentene og elevene fra Tangen
videregående skole har gjensidig nytte av
hverandre. Studentene får verdifull erfaring
og innblikk i norsk naturforvaltning, mens
elevene får kunnskap om å ferdes i naturen.
Begge parter lærer å samarbeide i grupper,
men ikke minst får de kjennskap til lokale
kulturtradisjoner. Erfaringshorisonten utvides også når turens arbeidsspråk er engelsk.
Bak Friluftsåret 2015 står Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Norsk
Friluft, tidligere FRIFO, men det er lokale
og regionale organisasjoner som står for
gjennomføringen. I Kristiansand, og spesielt ved Tangen videregående skole, er vi
heldig som kan dra nytte av organisasjoner
som MAF.
Målet med Friluftsåret 2015 er å øke
andelen aktive brukere av naturen. Når
friluftslivet knyttes opp mot nærmiljø,
helse og opplevelse, blir resultatet ofte vellykket. Som elev Rikke A. Årdal sa under
oppsummeringen: «Jeg var skeptisk før
turen, men opplegget med studentene fra
UiA viste seg å være gøy og lærerikt. De
har vært kjempeflinke!»

KLOKKA ER 08.00: Sven Heaps fra England
leser opp hvilke aktiviteter elevgruppene skal begynne
dagen med. Leonard H. Atkinson står i bakgrunnen.

UNDERVISNING: Eirik A. Gevelt skal
transporteres på taubåre av Thea Robertsen (FORAN
TIL VENSTRE), Maren R. Knutsen og Torhild Nygård (i
gapahuken), samt Benjamin Langeland (foran til høyre).
Katja Weigl (sittende) fra Tyskland og Sharon Ward fra
USA instruerer.

HENGER HØYT: Malin H. Haddeland har full
kontroll på rappelleringen.

SOMMER 2015 | FRILUFTSLIV

47

Årsberetning 2015 5

ORGANISASJON
Bakgrunn
Organisert friluftsliv har lange tradisjoner i vår region.
17. april 1939 ble Kristiansand og Omegns Friluftsråd stiftet.
Det het 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 brukt fra
reorganiseringen i 1962. Midt-Agder Friluftsråd (MAF)
bestod i 2015 av kommunene Kristiansand, Søgne,
Songdalen og Vennesla i Vest-Agder fylke og Evje og
Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder fylke.
Formål
Midt-Agder Friluftsråd skal i samarbeid med eierkommuner og andre aktører tilrettelegge for friluftsliv.
Dette medfører at MAF skal:
• Arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og 		
miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og
kulturverdier
• Arbeide for sikring og tilrettelegging av regionalt 		
viktige friluftsområder
• Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av 		
regionale friluftsområder, herunder regionale
turløyper og skiløyper
• Informere om og koordinere friluftsmuligheter i 		
regionen
• Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i
regionens friluftsmuligheter
6

• Gi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet,
herunder plansaker
• Arbeide med andre friluftsaker av regional karakter
• Verne om allemannsretten som forutsetning for 		
friluftslivet
Finansiering
Hver kommune betalte i 2015 kr 16,17 per innbygger.
Vest-Agder fylkeskommune betalte kr 3,61,- og
Aust-Agder fylkeskommune betalte kr 4,- per innbygger
i eierkommunene.
Friluftsrådet har i 2015 også mottatt:
• Adm.støtte fra Friluftsrådenes Landsforbund
• Skjøtsels- og tilretteleggingsmidler til Friluftsparken i
Søgne fra regionalavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune og til Ogge naturskole og Slåttholmen i
Lillesand fra regionalavdelingen i Aust-Agder
fylkeskommune
• Prosjektstøtte fra Aust- og Vest-Agder
fylkeskommuner, Fylkesmannen i Vest-Agder,
Friluftsrådenes Landsforbund, Partnerskap for
folkehelse, Vassdragstyret for Nedre Otra,
spillemiddelordningen, kommunene og næringslivet,
samt Miljødirektoratet.
• Stiftelsesmidler til tilrettelegging og aktivitetshjelpemidler fra Gjensidigestiftelsen, Sparebanken Sør og
Sparebankstiftelsen SR-Bank

Styret
Formannskap/kommunestyre oppnevner representanter
til styret. Hver representant har personlig vararepresentant. Leder og nestleder velges av styret.
Det ble avholdt to styremøter i 2015.

Arbeidsutvalget
Én representant fra hver kommuneadministrasjon med
unntak av Kristiansand kommune som har to
representanter. De enkelte kommuners administrasjon
oppnevner representanter. Det ble avholdt ett møte
i arbeidsutvalget i 2015.

Midt-Agder Friluftsråds styre 2015:
Midt-Agder Friluftsråds arbeidsutvalg 2015:
Kristiansand kommune
Nestleder: Terje Næss (Ap)
Vara: Randi Haukom (H)
Vara: Atle Drøsdal (Krf)
Søgne kommune
Torfinn Kleivset (Krf)
Vara: Per Kjær (Sv)
Songdalen kommune
Reidar Heivoll (Sp)
Vara: Stein Vidar Eikhom (Frp)
Vennesla kommune
Eivind Drivenes (Sp)
Vara: Bjørn Egil Haugland (Krf)
Evje og Hornnes kommune
Styreleder: Bjørn Ropstad (Krf)
Vara: Finn Bjørn Rørvik (H)
Iveland kommune
Rolf Christensen (Ap)
Vara: Odd Ivar Aasen (Krf)
Vara: Olaf Engestøl (Krf)
Birkenes kommune
Gunnar Høygilt (H)
Vara: Eva Aabel Retterholt (Sp)
Lillesand kommune
Arne Thomassen (H)
Vara: Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)

Iveland kommune
Kulturleder Finn Terje Uberg
Vara: Næringssjef Egil Mølland
Kristiansand kommune
Miljøvernsjef Øystein Holvik
Naturforvalter Trond Johanson
Vara: Parksjef Svein Ole Breland
Songdalen kommune
Turstiansvarlig Dagfinn Lassen
Vara: Kommuneplanlegger Thor Skjevrak
Søgne kommune
Avdelingsingeniør Arnfinn Håverstad - Steinar Sunde fra
høsten -15
Vara: Arbeidsleder Tor Otto Kjær
Vennesla kommune
Park- og idrettssjef Jürgen Orf
Vara: Seksjonssjef Aslak Wegge
Evje og Hornnes kommune
Plan- og miljørådgiver Siv Therese Kile Lie
Vara: Enhetsleder Torgeir Hodne
Birkenes kommune
Kultursjef Wenche Flaa Eieland
Vara: Kulturkonsulent Bjørg Senum Lie
Lillesand kommune
Avd.ing. plan Ole Martin Aanonsen
Vara: Ing. Samferdsel, havn, friluftsliv
Audun André Larsen
Midt-Agder Friluftsråd
Daglig leder Per Svein Holte, leder for utvalget
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PER SVEIN HOLTE
DAGLIG LEDER

KJETIL FOSSHEIM

JANNE JOHNSEN

MONICA ROLAND

FRILUFTSKONSULENT

FRILUFTSKONSULENT

FRILUFTSKONSULENT

ERLEND FALKGJERDET

HELGE ANDERSEN

FRILUFTSKONSULENT

VAKTMESTER

ADMINISTRASJON - PERSONALE
Daglig leder: Per Svein Holte
Friluftskonsulenter: Kjetil Fossheim, Janne Johnsen, Monica Roland og Erlend Falkgjerdet
Vaktmester: Helge Andersen på timebasis i Friluftsparken i Søgne
I tillegg leier MAF inn eksterne medarbeidere på timebasis til:
friluftsveiledning, IT, bildebehandling, vaktmestertjenester, sommerhjelp og renhold.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Midt-Agder Friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes Landsforbund.
Vi mottar administrasjons- og prosjektstøtte, og betaler årlig medlemskontingent.
Landsforbundet bistår i ulike friluftsfaglige spørsmål.
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TUROMRÅDER
Friluftsparken i Søgne
Mangfoldig friluftsområde på cirka 1000 mål. Omfatter
Helleviga, Romsviga, Lilleviga, Donevann, Østre- og Vestre
Paradisbukt, Langviga, Lauviga, Paradisholmene, Tjamsøyene, Langøyene og andre småholmer. Området eies av
MAF, Miljødirektoratet og Vest-Agder fylkeskommune.
I tillegg er det inngått servituttavtaler med grunneiere.
MAF har driftsansvar for hele Friluftsparken, bortsett
fra bygningene i Romsviga og Lilleviga, som driftes av
Vest-Agder fylkeskommune.

Helleviga
Gammelt kystbruk med store sjønære arealer kjøpt av
MAF i 1973. Området er i svært stor grad tilrettelagt med
tilgjengelighet for alle (universell utforming). Spareskillingsbankens Skillingsfond ga i 2014 en stor pengegave til
opprustning av låven i Helleviga. Juni 2015 var låven
nyrestaurert og klar for åpning. Den fremstår nå som flott
og innbydende og er et løft for tilbudet i friluftsparken,
samtidig som den fremdeles er et naturlig element i
området. I 2015 fikk Helleviga tildelt kvalitetsstempelet
Nordic Green Space Award - Nordens 16. og Norges 7.
tildeling av utmerkelsen.
Se også naturskole og utmerkelser.
2015
• Sommerkafé drevet på frivillig basis av politikere og
ansatte i eierkommunene. Sommeren 2015 var en
normal sesong, noe som også avspeiler seg i
omsetningen.
• Fem minoritetsgruppeturer til Helleviga med totalt
468 deltakere
• Hellevigadagen (Naturlostur) 7. juni i samarbeid med
Kristiansand Jeger og Fiskerforening, Søgne Røde Kors
og Søgne Dykkerklubb - ca 130 barn og voksne deltok
• «Friluftsnisser i Helleviga» (Naturlostur) 10. desember ca. 150 barn og voksne deltok
• Oppgradering og renovering av låven - offisiell
åpning juni 2015

• Sikker adkomst til svabergene ved Donestranda
• Skiftet alle søppelkurver, rustet opp hellegangen
foran hovedhuset, montert sikkerhetsstige på ytre
svaberg
• Skiltplan for Helleviga, Romsvig Varehei og over til
Romsviga - arbeidet fortsetter i 2016
• Ryddet og remerket på Romsvig Varehei - arbeidet
fortsetter i 2016
• Hogd, ryddet, merket løyper, stelt og vedlikeholdt til
beste for folk i regionen
• Godkjent for og tildelt Nordic Green Space Award
Vegen videre
• Generelt stell og vedlikehold
• Gjennomgang av skilting, reparere og lage nye skilt
ved behov
• Arrangementer/turer i forbindelse med Naturlos og
minoritetsgrupper
• Se også naturskole

Romsviga og Lilleviga
Gammelt kystbruk kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune i
2004. Fylkeskommunen har driftsansvar for bygningene,
MAF drifter uteområdene på vegne av fylkeskommunen
og Miljødirektoratet.
2015
• Generelt vedlikehold av grøntområdene og tilsyn av
Romsdassen (friluftstoalett)
• Romsvigadagen - arrangement i samarbeid med 		
Naturvernforbundet i Søgne og Kystlaget
• Tynnet i eikeskogen - eikestokkene er blitt til flotte
hvilebenker
• Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting
ved behov, samt nye og flere skilt
• Remerking og rydding av tursti fra Lilleviga til
Romsvig Varehei
• Fulgt opp kystledbåten, som er stasjonert i Romsviga
Vegen videre
• Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting
ved behov
• Generelt stell og vedlikehold
• Videre remerking og skilting fra Romsviga/Lilleviga
og opp på Romsvig Varehei

Donevann
Miljødirektoratet og MAF eier områdene sør og vest for
Donevann og Donevannsholmen. Turløype rundt vannet
og gapahukleir i vestenden av vannet.
Se også naturskole.

Juni 2015 var låven nyrestaurert og klar for åpning.
Den fremstår nå som flott og innbydende og er et løft for
tilbudet i friluftsparken.

2015
• Restaurert og gruset opp turveien fra Berge og inn til
Roligheda
• Ryddet/tynnet langs vei, ved leiren og ned mot vannet
• Skiftet ut dekkbord på gapahuker
• Generelt stell og vedlikehold
• Remerket og utskifting av skilt - løypa rundt Donevann
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Vegen videre
• Generelt stell og vedlikehold av området og turstiene
• Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting
ved behov
• Utbedre landingsmuligheter for farkoster
• Se også naturskole

Vestre Paradis
I 2014 kjøpte Vest-Agder fylkeskommune med støtte fra
Miljødirektoratet en eiendom i Vestre Paradis. Eiendommen grenser til allerede sikrede områder i bukta og inngår
som en del av MAF sin skjøtselsportefølje i Friluftsparken. I
bakkant av eiendommen vil det bli oppført to hytter. Hytteeierne har fått tillatelse til å grave ned et minirenseanlegg
på friluftsområdet. Dette under forutsetning av at anlegget
blir helt skjult under bakken og at det etableres en sti over
området, samt at masser tilbakeføres til opprinnelig nivå.
2015
• Ferdigstilt arbeidet med oppgradering av p-plass
• Påbegynt tynning og rydding
• Gave fra Sparebankstiftelsen SR-bank til tilrettelegging
i Vestre Paradis til glede for allmennheten
Vegen videre
• Benytte gaven fra Sparebankstiftelsen SR-bank til å
tilrettelegge det nye området med benkebord,
bålgruer, ly for vær og vind, samt ny trapp - den
eksisterende er svært bratt og farlig
• Utbedre adkomst fra p-plass og opp til området, samt
ut mot bryggene
• Følge opp hytteeiernes utbygging slik at det skjer i
tråd med tillatelsene fra fylkeskommunen
• Reparere/ruste opp eksisterende toalett ved p-plass

I sommersesongen trafikkerer badebåten strekningen
Kristiansand sentrum - Østre Randøya - Dvergsøya Bragdøya. Dette har stor betydning for at friområdene
på øyer i Kristiansands skjærgård blir tilgjengelig for
fastboende som ikke har egen båt og for turister.
2015
• Sommerkafé i Vokterboligen hele sommersesongen,
drevet på dugnad av politikere og ansatte i
kommunene. En gjennomsnittlig sommer ga en
brukbar omsetning i kaféen.
• Randøyadagen 21. juni - ca. 230 deltakere.
• Kriminalomsorgen/WayBack har disponert Vokterboligen utenom sommersesong til sine turer og
aktiviteter. De har gjort noe vedlikehold på huset.
• Gjennomført kurs og turer
• Kompetanseutveksling med skolene og UiA
Vegen videre
• Fortsatt koordinatorvirksomhet for samarbeidet
mellom organisasjonene og skolene som holder
til på Østre Randøya
• Vurdere om kafédrift skal fortsette i Vokterboligen
• Arrangere den årlige Randøyadagen i samarbeid med
skolene, lag og foreninger
• Bidra til videreutvikling av Østre Randøya som
friluftsområde for allmennheten
• Fortsette samarbeidet med WayBack/kriminalomsorgen

Betydelig økonomisk bidrag til Friluftsparken i Søgne fra:
Vest-Agder fylkeskommune og Miljødirektoratet, samt fra
Spareskillingsbankens Skillingsfond, Sparebankstiftelsen
SR-bank og Gjensidigestiftelsen.
I de siste årene har det vært et tiltagende problem med
søppeldumping i Friluftsparken, og da særlig på
parkeringsplassene. MAF har fra 2009 anmeldt denne
type miljøkriminalitet.

Andre friluftsområder
Østre Randøya
Østre Randøya var opprinnelig en gammel forsvarseiendom kjøpt av Kristiansand kommune i 2004. Store
arealer på øya og en rekke forsvarsbygninger er
nå del av et offentlig friområde med vekt på friluftsliv,
som er godt tilrettelagt for alle. Bygningene på øya
disponeres av ulike lag og foreninger. MAF koordinerer
lag og foreningers felles arbeid og samarbeidet med
kommunen. Vokterboligen disponeres av MAF. Her er det
kafé i sommersesongen. Allerede da MAF inngikk leieavtale, ble det påpekt store feil og mangler overfor utleier.
Dette har ikke medført nødvendige tiltak, og bygningen
er nå i en så dårlig forfatning at det vurderes om det kan
gjennomføres sommerkafé der kommende sesong.
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Dvergsøya
Dvergsøya ligger idyllisk til i skjærgården utenfor
Kristiansand. Øya eies av Kristiansand kommune, og er et
mye besøkt friluftsområde. Der finner du tilrettelagte
badeplasser, brygger og toalettfasiliteter. Fra og med
sommeren 2011 har MAF drevet sommerkafe i vaktmesterboligen. Adkomsten til øya er med båt, enten privat eller
med badebåten i sommersesongen.
Sommerkafé sommersesongen igjennom, som blir drevet
på dugnad av politikere og ansatte i kommunene.
Badebåten som går innom Dvergsøya i sommersesongen,
gjør at fastboende som ikke har egen båt og turister kan
komme seg ut hit. Sommeren 2015 var en gjennomsnittlig sommer, noe som også avspeiler seg i omsetningen i
kaféen. Det er gledelig å se at besøkstallet har holdt seg
stabilt i kaféens femte sesong.

Fjellmannsvegen

Skråstadheia

Tusenårig ferdselsveg fra Setesdal til kysten. Merket løype
fra Slettefet i Hornnes til Kjerrane i Kristiansand.
Kartbrosjyre selges.

Viktig og svært mye brukt friluftsområde mellom Vennesla
og Kristiansand som også omfatter Skråstadheia naturreservat. MAF er medspiller i forhold til utvikling av
området og har arbeidet med planer om etablering av en
dagsturhytte på Sødalsmyra i mange år. Dagsturhytta er
tenkt som et knutepunkt for friluftsliv og et bilfritt turmål
inne i marka. Prosjektet har vært satt på vent i flere år
på grunn av forsvarets opprydningsarbeid i området.
Dette arbeidet ble endelig avsluttet i 2015. Miljødirektoratet kjøpte eiendommen i henhold til avhendingsloven.
Eiendommen ble så overført til Kristiansand kommune
vederlagsfritt og er statlig sikret til friluftsformål.

2015
• Arrangert naturlostur på deler av Fjellmannsveien
Vegen videre
• Deler av traseen inkluderes i regionale sykkelruter
• Arrangere naturlostur i 2016 på deler av Fjellmannsveien
• Vurdere muligheter for at frivillige kan ta på seg
rydding og oppmerking
• Se også Hovedturløypa

Hovedturløypa Kjerrane - Stemmen
21 km turløype og skiløype i bymarka vest i Kristiansand,
via Songdalen til Stemmen i Vennesla.

I sin tid gav Sparebanken pluss et tilsagn på
kr. 2 000 000,- til prosjektet. Banken har vært tålmodig
og gaven står fremdeles til disposisjon. Arbeidet med å få
realisert dagsturhytta starter endelig opp igjen på
nyåret 2016.

2015
• Sesongen 2014/2015 hadde begrensede snøforhold
grunnet en kort snøsesong
• Nødvendig vedlikehold og kantklipping er utført med
innleid hjelp fra entreprenører
• Idrettslagene Torridal og Oddersjaa har utført et stort
dugnadsarbeid og Nils Aurebekk har bistått med 		
maskiner
• Grunneieravtalene gikk ut i 2014. Grunneierne gikk
med på å videreføre eksisterende avtaler med ett år.
Reforhandlinger gjennomføres til neste år.
Vegen videre
• Arbeide for økt dugnadsarbeid i idrettsklubbene
• Reforhandling av leieavtaler med grunneierne
• Arbeide for finansiering av utbedringer og
oppgraderinger

Otra Elvepark
Omfatter naturområdene fra Kilefjorden til utløpet av
Otra, med blant annet Fjellmannsvegen, Drivenesheia,
Hovedturløypa, Bymarka vest, Nasjonal Sykkelrute Nr. 3,
Skråstadheia, Jegersberg og Odderøya.
2015
• A3ressurs videreførte oppgaver med rydding/tynning.
• Flere organisasjoner og institusjoner bidrar til
kontinuerlig utvikling av områdene
• Flere organiserte naturlosturer og turer med
minoritetsgrupper
Vegen videre
• Arbeide videre med tilrettelegging for vannbaserte
friluftsaktiviteter
• Arbeide for flere friluftsaktiviteter i Elveparken
gjennom Vassdragsrådet for Nedre Otra
• Gjennomføre organiserte turer
• Stimulere organisasjoner som merker og vedlikeholder turløyper
• Utbedringer på Tangen og tilstøtende p-plass i
Evje og Hornnes sluttføres i 2016

2015
• Forsvaret avsluttet opprydningsarbeidet
• Miljødirektoratet kjøpte eiendommen og overførte
den vederlagsfritt til Kristiansand kommune
Vegen videre
• Starte opp prosjektet igjen, herunder få etablert 		
arbeidsgruppe, oppdatere tegninger, beregne
kostnadsrammer, offentlig anbud, prosjektleder/
entreprenør som følger prosjektet med byggfaglig
kompetanse, få ytterligere finansiering på plass,
etablere kontakter med samarbeidspartnere som kan
bidra inn i prosjektet, m.m.
• Dispensasjonssøknad for bygging av dagsturhytta
som ble innvilget av Kristiansand kommune i 2013 har
gått ut, denne må fornyes
• Bidra til videreutvikling av området
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SIKRING OG TILRETTELEGGING
SIKRING
Sikring av områder for friluftsliv er en viktig oppgave for
friluftsrådene. Allemannsretten gir folk rett til å ferdes
hensynsfullt i utmarka, men den gir ikke rett til merking,
eller andre tilretteleggingstiltak uten samtykke fra grunneier. Der man ønsker tilretteleggingstiltak hvor allmennhetens friluftsbruk overstiger rettighetene hjemlet i
friluftsloven, eller områder med særlig store friluftskvaliteter, er det ønskelig at det offentlige sikrer/erverver
arealet ved kjøp eller inngår servituttavtale (evigvarende
bruksavtale) med grunneier. De sikrede områdene er
viktige arealer hvor vi kan tilrettelegge for allmennhetens
friluftsmuligheter. Det kan være badeplasser, båtutfartsområder, turutgangspunkt, turveger eller nærfriluftsområder m.m.
I 2015 arbeidet MAF med to sikringssaker: Jegersberg
i Kristiansand og Sandripheia i Vennesla. Arbeidet med
sikring på Sandripheia gjennomføres i samarbeid med
Sandripheia fritidspark og fortsetter i 2016.

Prestneset Friluftsområde
Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune
engasjerte MAF til å ha prosjektansvar for tilrettelegging
av en turvei på Prestneset i Songdalen. Et friluftsområde
har som en del av denne prosessen blitt statlig sikret.
Prestneset og Staveneset er et flott område som er i
privat eie og ligger idyllisk til langs Songdalselva, og er
en viktig del av Songdalens identitet. Grunneiere har vært
positive til å la allmennheten få lov å benytte området til
friluftsformål, og har inngått avtaler med kommunen om
leie av grunn for 40 år.
Området ligger fint til i forhold til mange av kommunens
institusjoner både for eldre, for mennesker med
funksjonsnedsettelser og for barn og unge. I tillegg er
det et nærområde til mange av kommunens innbyggere.
Turveien, som har blitt etablert og tilrettelagt på til sammen
1350 meter, har blitt enda mer tilgjengelig via den nye
gangbroa fra Nodeland sentrum til Rismyr.
2015
• Forsterket turvei på et par spesielt flomutsatte steder
• Ny bro har knyttet sammen turvei med Nodeland
sentrum
• Kommunen har overtatt drift og vedlikehold av
turveien
Vegen videre
• Forsterke turvei på ytterligere et flomutsatt sted
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TILRETTELEGGING
Sykkel
Sykling er en aktivitet i vekst, både nasjonalt og i vår
region. Agder er en sykkelregion med mange muligheter
og stadige flere bruker sykkel som transportmiddel til jobb
og skole, idrett og ikke minst til tur og rekreasjon.
Sykling er en velegnet og viktig aktivitet i det norske
friluftslivet. Vi får gode naturopplevelser og bedre helse.
Sykkelen gir større aksjonsradius og dermed adgang til
flere områder for utøvelse av friluftsliv.
I vår region er det i dag to etablerte nasjonale sykkelruter og mange flotte, lokale tur-traséer som er velegnet
for sykling. Pågående utbygging og forbedring av
sykkel- og gangstinettet bidrar også til sunn og
miljøvennlig transport til attraktive friluftsområder.

Nasjonal Sykkelrute nr. 3
Sykkelrute langs vassdraget Otra fra Kristiansand til
Hovden og Haukeligrend. Se også naturskole - Gåseflå.
2015
• Sykkelguide selges. Finnes på norsk, engelsk og tysk
• Ruta presenteres på norsk, engelsk og tysk på vår
nettside
• Sykkelruta er tilknyttet naturskoleleiren på Gåseflå
• Grunnskolene benytter ruta i mobil leirskole,
et samarbeid mellom MAF og Bringsvær leirskole
• MAF samordner interessene langs ruta
• MAF markedsfører ruta i ulike sammenhenger

Vegen videre
• Ivareta friluftsinteressene i forhold til utbyggingsplaner
• Medvirke til god standard og vedlikehold
• Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute Nr. 3
som stamme
• Flere utbedringer langs aksen
• Følge opp forventet oppgradering av skilt/merking

Nasjonal Sykkelrute nr. 1
North Sea Cycle Route, Nordsjøruta. Den knytter sammen
flere områder som er særlig aktuelle for MAF.
2015
• MAF har ulike tiltak i tilknytning til traséen
• Salg av kartbrosjyre og markedsføre ruta i ulike
sammenhenger
• Involvert i utbygging av gang- og sykkelsti Lillesand Birkeland og turvei i området, se regionale
sykkelruter
Vegen videre
• MAF ønsker å bidra til videreutvikling av ruta
• Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute Nr. 1
som stamme

mens løypelaget på Øyna- og Toplandsheia kjører
løypene der. På Årstøl i Søgne kjører kommunen på
ukedager og Søgne Skiklubb supplerer i helgene. De
frivillige gjør også en stor innsats i mange av løypene.
MAF bidrar med midler til en del av løypekjøringen,
samt noe tilskudd til utbedringer og vedlikehold av løypetraseene. Løypekjørerne og frivillige gjør en fenomenal
innsats for skifolket i regionen. Utvikling og drift av
regionale skiløyper er et satsingsområde.
2015
• Drift av føremelding på egen nettside
www.midt-agderfriluft.no
• Det ble produsert daglige føremeldinger i tidsrommet
1. desember til 15. april 2015.
• MAF har bidratt med midler til skjøtsel, utvikling og
drift av skiløypene i Vennesla, Høgås i Evje og
Hornnes, på Øyna- og Toplandsheia i Birkenes og
Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane i Vennesla og
Kristiansand
• Mange skiløyper ble kjørt for begge stilarter
• Samarbeid med Otra IL og Otra Tur og Løypeservice AS
vedrørende skilting og merking av skiløyper på Evje

Regionale sykkelruter
Sykkelruter som gir innbyggere og tilreisende mulighet til
regelmessige sykkelturer i trygge rundløyper.
Traséene skal være av god kvalitet og gi allsidige naturog kulturopplevelser. De regionale sykkelrutene skal være
for vanlige mennesker med vanlige sykler. Prosjektet er et
partnerskap med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.
2015
• Gitt ut kartbrosjyre for regional sykkelrute
Jegersberg-Justvik
• Gjennomført Naturlos tur Jegersberg-Justvik
• Åpningsarrangement for 5-6.trinn i JegersbergJustvik
• Arbeidet med prosjektet har fortsatt, påbegynt
kartbrosjyre Søgne-Songdalen
• Deltatt i ressursgruppe for Regionplan Agder 2020
Vegen videre
• Gjennomføre hovedprosjektet Regionale Sykkelruter
• Gjennomføre delprosjektet Søgne/Songdalen og 		
Birkeland/Lillesand
• Prosjektledelse ved MAF
• Avtaler med grunneiere og kommuner
• Finansiering av de ulike tiltakene
• Opparbeide traséer
• Informasjon og markedsføring
• Delta i ressursgruppe for Regionplan Agder 2020

Ski og skiløyper
Vinteren 2014/2015 var en skisesong med varighet på det
jevne, men den var svært ujevn snømessig. I Kristiansand
og Vennesla er det ansatte i kommunenes parkvesen som
kjører skiløypene. I Evje og Hornnes er Otra IL ansvarlig,

Følgende skiløyper i Midt-Agder Regionen var i 2015
definert som regionale skiløyper
• Løypene på Drivenesheia
• Løypene på Lauvås
• Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane
• Høgås- og Gautestadområdet
• Øyna- og Toplandsheia
Vegen videre
• Vurdere nye alternativer for løypetraseer som egner
seg både for fristil og klassisk
• Arbeide videre for sammenkopling av løypene på
Sandrip og løypenettet på Drivenesheia
• Drifte og videreutvikle føremeldingstilbudet
• Skaffe økonomiske midler til tiltakene
• Arbeide aktivt for at kommuner skal inngå langvarige
avtaler med grunneiere - noe som gir muligheter til
midler blant annet gjennom spillemiddelordningen
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Sandripheia Fritidspark

Kystled

Sandripheia fritidspark er et interkommunalt samarbeidsprosjekt. Selskapet skal tilrettelegge og drive anlegg
for vinter- og sommeridretter, samt fremme friluftsaktiviteter for allmennheten på Sandrip i Vennesla
kommune. Selskapet skal ikke ha kommersielle formål.
Sandripheia fritidspark eies av kommunene Kristiansand,
Vennesla, Søgne og Songdalen.

Kystled er basert på tidligere tiders ferdsel langs kysten
med tradisjonelle ro- og seilbåter. Formålet er å gi
alle mulighet til å være på sjøen, og å ferdes på en
miljøvennlig måte. Kystled består også av utleie av
tradisjonelle bruksbåter og ulike overnattingstilbud
langs kyst og skjærgård i Norge.
2015
• Sekretariatet ligger hos DNT Sør
• Kystled-gapahuken i Helleviga ble ofte benyttet
til overnatting
• MAF deltar i arbeidsgruppen for Kystled Sør
• Båten Lista er stasjonert i Romsviga
Vegen videre
• MAF skal fortsatt delta i arbeidsgruppa for Kystled Sør
• Informere om tilbudet på våre nettsider
• MAF vil vurdere hvordan etablering av kyststier kan
kobles opp mot Kystled
• Slåtteholmen i Lillesand ble sikret i 2014 og tenkt inn
som en mulig del av Kystled-tilbudet i det videre 		
arbeidet

2015
• MAF har siden 2008 hatt den daglige administrasjon
av anlegget
• Styret i Sandripheia fritidspark består av oppnevnte
representanter fra respektive eierkommuner, samt en
representant fra skikretsen
• Årlig brukermøte for å ivareta de ulike brukergruppenes interesser
• Vennesla kommune og Kristiansand kommune har
vært ansvarlig for løypekjøring og snøproduksjon
• Vaktmestertjenester kjøpes av Vennesla kommune
• Omfattende oppgradering og utbygging av anleggsmasse på Sandripheia har blitt gjennomført i perioden
2010-2015, og flere prosjekter har blitt ferdigstilt
• Diverse utbedringsarbeid i hoppbakkene
• Det er bygget nytt garderobe- og lagerbygg til
hopperne - mye arbeid er utført på dugnad
• Forprosjekt for å etablere/flytte skiskytteranlegg er
igangsatt
• Arbeid med å lage områdeplan for Sandrip er satt i
gang
Vegen videre
• Sikre at anlegget har lav terskel for bruk, og at
området er tilrettelagt for alle
• Nye grunneieravtaler er utformet, og prosess
vedrørende kjøp av eiendom ved statlig sikring pågår
• Forprosjekt vedrørende etablering/flytting av
skiskytteranlegg lager en plan for videre utvikling og
fremtidige investeringer
• Fortsette arbeidet med å se på muligheter for
utbedring av veien inn til Sandrip
• Arbeide videre for sammenkopling av løypene på
Sandrip og løypenettet på Drivenesheia
• Tilrettelegge for friluftsliv i fritidsparken, blant annet
bygge gapahuker
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PROSJEKTER
Friluftslivets år 2015
Friluftslivets år 2015 (FÅ2015) har hatt fokus på friluftsliv i
nærmiljøet, fritidsfiske og på opplevelse av kulturminner
i naturen. Gjennom et slikt år ønsket man å øke bevisstheten om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse
og bidra til økt bevissthet og kunnskap om allemannsretten.
MAF har, i tillegg til arrangementer øremerket FÅ2015,
gjennom hele året hatt et ekstra fokus på allemannsretten,
markert med flyers og beachflagg på alle arrangementer.
2015
• 13. januar - åpningsarrangement på torvet med
aktiviteter og stand hele dagen. Samarbeid med 		
flere andre organisasjoner, Kristiansand kommune og
Vest-Agder fylkeskommune.
• Åpning av regional sykkelrute - Jegersberg - Justvik
• Trykket egen kartbrosjyre for sykkelruta, delt ut 		
på åpningen
• Eget punkt i Naturlosbrosjyren om FÅ2015
• Kurs for lærer i samarbeid med LFF - eget tema om
«Allemannsretten for lærere»
• Flere arrangementer øremerket FÅ2015 rundt i
regionen
• Helleviga fikk status som Friluftsport - en av satsingene
til FL i FÅ2015

Informasjonssenter i Rådhusgata 6
Høsten 2014 flyttet MAF fra lokaler i 3. etasje i Dronningens gate 2 til lokaler på gateplan i Rådhusgata 6. Et av
formålene ved flyttinga var å bli mer synlige og mer
tilgjengelig for publikum og samarbeidspartnere. Som en
del av denne prosessen har MAF også inngått en
samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Vest-Agder og
Verneområdeforvaltningen om å lage et informasjonssenter i deler av lokalene. Informasjonssenteret skal være
med å presentere ulike tur- og verneområder, og
informere om friluftsmuligheter i regionen.
2015
• MAF har etablert en midlertidig utstilling og
publikumsmottak i de aktuelle lokalene
• Ei forprosjektgruppe har arbeidet med å lage ei
skisse til utstilling som skal være i lokalene
Vegen videre
• Forprosjektet skal munne ut i ei skisse til utstilling
i 2016
• Etablere utstilling i MAF lokaler i 2016
• Videreutvikle informasjonssenter med presentasjon
og informasjon av friluftsmuligheter

Naturskole
Naturskole er MAF sin hovedsatsing for barn og unge.
Konseptet består av leirsteder, kurs, elevaktiviteter og
veiledning.
Leirstedene har overnattingsfasiliteter for ca. 30 elever i
hver leir, undervisningsmateriell og pedagogiske opplegg
knyttet til friluftsliv, natur og lokal kulturhistorie. Det er
gratis for skolene i regionen å bruke leirene. I Friluftslivets
År 2015 fikk også alle andre interesserte benytte disse
tilbudene gratis.
Leirstedene kan brukes av alle såfremt de ikke er
reservert. Kursene retter seg mot personell ved
utdanningsinstitusjonene i regionen, fra barnehage til
universitet. Temaene er valgt på bakgrunn av gjeldende
læreplaner og skal styrke og inspirere alminnelige lærere/
pedagogisk personale til tverrfaglige læringsaktiviteter i
natur og friluft. MAF bidrar med pedagogisk og friluftsfaglig kompetanse i ulike samarbeidsprosjekter, herunder
Folkehelse Kristiansand og Universitetet i Agder (UiA).
Formidling av og rådgivning i Læring i friluft - Friluftsrådenes Landsforbund satsing mot barn og unge.
Økonomiske bidragsytere: Aust- og Vest-Agder
fylkeskommuner og Friluftsrådenes Landsforbund.

Naturskole Helleviga
Helleviga er en del av Friluftsparken i Søgne. Her ble
det første leirstedet til friluftsrådet etablert på midten av
90-tallet. Leiren består av gapahuker, stor samlingsplass,
ildsted, benker og bord, utstyrsrom og utsiktspunkt med
benker. Hele leiren er tilgjengelig for rullestoler. Leiren
har også utstyr innen temaer som naturfag, kyst, friluftsliv,
fysisk aktivitet, mat ute og noe geologi.
Låven i Helleviga ble i løpet av 2015 totalrenovert og
fremstår nå som et naturlig og funksjonelt samlingspunkt
for naturskolen i Helleviga. Hovedrommet er nå velegnet
til samlinger og undervisning og har nydelig utsikt til havet.
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2015
• Fullført prosjekt låve
• Åpningsarrangement, Naturskole Helleviga - ny låve
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikling - oppgradering av materiell
• Kurs og elevaktiviteter
• Registrert bruk: 3433 skoleelever og lærere
• 54 utlån av leir til skole
• 1386 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 36 utleie til forening/lag/firma
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk
• Benyttet av UiA som del av studentpraksis ved
friluftsstudiet og andre kurs
• Benyttet av Universitetet i Hamburg som del av
internasjonale friluftsstudier
Vegen videre
• Videreutvikle naturskolekonseptet for læringsaktiviteter
• Utvikle og bygge aktivitetsanlegg
• Utvikle fasiliteter i kjeller, hovedhus
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Kurs for pedagogisk personell

• «En nøkkel - hundre båter», påbegynt samarbeidsprosjekt med Søgne og Songdalen Jeger og fiskerforening
• Benyttet av Universitetet i Hamburg som del av
internasjonale friluftsstudier
Vegen videre
• Utvikle aktivitetsanlegg
• Nye og flere farkoster (kano) og kanostativ
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
• Kurs for pedagogisk personell

Naturskole Gåseflå
Idyllisk leirsted i vannkanten ved Otravassdraget.
Gapahukleiren har kanoer og ligger i tilknytning til
Setesdalsbanen, Nasjonal Sykkelrute Nr. 3 og elva Otra.
2015
• Kurs og elevaktiviteter
• Utskiftning av forheng gapahuker
• Benyttet under Naturlos-sykkeltur
• Planlagt som del av regional sykkelrute
• Utskiftning og rehabilitering av aktivitets- og
undervisningsmateriell
• Registrert bruk: 438 skoleelever og lærere
• 17 utlån av leir til skole
• 414 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 17 utleie til forening/lag/firma
• Ukjent antall uregistrerte dagsbesøk og overnattinger,
mye benyttet av lokale barnefamilier
Vegen videre
• Utvikle aktivitetsanlegg
• Rehabilitering/utskiftning av farkoster
• Markedsføring av tilbud
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
• Kurs for pedagogisk personell
• Forbedre adkomst til toalett

Naturskole Ogge
Naturskole Donevann
Naturskolen ligger tilbaketrukket innerst i Donevann i
Friluftsparken i Søgne. Leiren ligger ved et historisk og
naturlig knutepunkt hvor flere turstier og turveier møtes.
Her finner vi gapahukleir, utstyrsbod, utedo, kanoer og
robåter, samt naturfaglig og kulturhistorisk undervisningsmateriell.
2015
• Kurs og elevaktiviteter
• Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og materiell
• Registrert bruk: 1403 skoleelever og lærere
• 30 utlån av leir til skole
• 391 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 24 utleie til forening/lag/firma
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk, fritid.
• Benyttet av UiA som del av studentpraksis ved
Friluftsstudiet og andre kurs
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Naturskoleleiren ligger pent til i vannkanten på Dikesholmane, sør i Ogge. Det er kort gangavstand fra vei og
parkering. Leiren består av tre gapahuker, samlingssted
med bålplass og toalett med utstyrsbod.
Det er ulike typer undervisningsmateriell og leirmateriell
tilgjengelig, samt kanoer og robåter. Leirstedet har
bryggeanlegg tilrettelagt for rullestoler og kano/kajakk/
robåt, både ved parkering og ved selve leiren. Motorbåt
med nedfellbar baug kan lånes ved spesielle behov. Stier
i leiren, gapahuker og toalett er også tilgjengelig for alle.
I tillegg er det et utsiktstårn på fastlandet med flott utsikt til
leir og utover Ogge. Dette er kun tilgjengelig for gående.
2015
• Kurs og aktivitetsdager
• Utbedringer av utstyr til undervisning og vannaktiviteter
• Registrert bruk: 919 skoleelever og lærere
• 25 utlån av leir til skole

• 471 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 36 utleie til forening/lag/firma
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk, og sannsynligvis
overnattinger
Vegen videre
• Utvikle aktivitetsanlegg
• Rehabilitering av kanoer og kanostativ
• Flere kanoer, reparere båter
• Forbedre stier i og ved leir
• Markedsføring av tilbud
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
• Kurs for pedagogisk personell

Øvrig formidlingsaktivitet er rettet mot elever og studenter.
I Friluftslivets År 2015 hadde vi særlig fokus på «Friluftsskole US» i samarbeid med UiA og skolene i regionen.
Dette resulterte i at mer enn 600 ungdomsskoleelever og
24 friluftsstudenter fikk 16 lærerike dager i Friluftsparken i
Søgne. Den ene av disse dagene var forbeholdt
ungdommer med funksjonsnedsettelser og særlige
behov for tilrettelegging og individualisering.
2015
• Markedsført tilbud gjennom ulike kanaler
• Gjennomført ordinære og spesialtilpassede kurs
• 14 kurs med 190 deltakere fra skole/barnehage
• 22 aktivitetsdager/økter med 2261 elever og lærere
• 9 kurs/undervisning for høgskole/universitet med
264 studenter/deltakere
• Medarrangør på DNT sitt ungdomsarrangement Opptur 2015 (ca 1450 ungdomsskoleelever på tur)
Samarbeid med Universitetet i Agder:
• Pedagogisk praksis for 24 friluftslivsstudenter UiA:
16 friluftsdager for omlag 600 ungdomsskoleelever
og lærere i regionen, samt fire vinterdager for
minoritetsgrupper med ca. 480 deltakere
• Veiledere på diverse feltkurs
• Livredningskurs skolepersonell med UiA og
Landslaget Fysisk Fostring (LFF)
• Innleid som foredragsholder innenfor friluftsfaglige
emner
• Utleie av friluftsveileder/lærer 30% stilling til UiA

Aktivitetsanlegg naturskoleleir
Midt-Agder Friluftsråd skal kontinuerlig videreutvikle
tilbudet ved våre fire leirsteder. Naturen er en utmerket
arena for fysisk aktivitet og læring. Med ulike tilrettelegginger kan vi likevel øke aktivitetsmulighetene og gjøre
områder enda mer attraktive for opphold og aktivitet. Ved
utgangen av 2015 fikk vi støtte av Gjensidigestiftelsen til
å utvikle aktivitetsanlegg ved alle våre leirsteder. Dette
arbeidet er påbegynt og skal fullføres i løpet av 2016.

Vegen videre
• Markedsføre tilbudet i regionen
• Gjennomføre kurs og aktiviteter
• Videreutvikle kurs og aktivitetstilbudet, blant annet
sammen med UiA og andre fagmiljøer
• Fortsette samarbeid med UiA, Tangen VGS, DNT Sør
og andre

2015
• Prosjektskisse for aktivitetsanlegg Naturskole
• Tilsagn på støtte fra Gjensidigestiftelsen
• Påbegynt planlegging av anlegg/tilrettelegginger/		
konsept
Vegen videre
• Utvikle og ferdigstille prosjektet og aktivitetsanleggene
• Ytterligere finansiering
• Markedsføring av tilbud
• Kurs for pedagogisk personell

Kurs og veiledning - læring i friluft
MAF tilbyr kurs i friluftstemaer rettet spesielt mot ansatte
ved undervisningsinstitusjoner i regionen i hele spennet
fra barnehage til universitet. Temaene er utvalgt med
bakgrunn i gjeldende læreplaner, og skal hovedsakelig
styrke og inspirere alminnelige lærere og SFO/barnehagepersonell til tverrfaglige læringsaktiviteter i natur og friluft.
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Diverse naturskoleaktiviteter
2015
Informasjon
• Markedsført informasjon på nettsiden
www.midt-agderfriluft.no
• Informasjonsutsendinger til skoler og andre
institusjoner i regionen
• Markedsført permen «Læring i friluft» i regionen
Rådgivende virksomhet
• Rådgivende virksomhet for Oppvekstsektoren i
Kristiansand kommune
• Rådgivning, montering og opplæring i aktivitetsløyper,
for andre skoler og barnehager i regionen
• Friluftsfaglig rådgivning og veiledning ved
henvendelser fra lærere og skolepersonell i regionen
Utstyr
• Gratis utlån av leir- og undervisningsmateriell til skoler
og organisasjoner i regionen, herunder klassesett med
matlagingsutstyr, lavvoer, truger og ski
• Anskaffet og utviklet spesialutstyr for barn og unge
med funksjonsnedsettelser

Naturlos
Naturlos er en samling av organiserte turer eller
arrangementer med naturlos/guide. Naturlos er et
samarbeidsprosjekt mellom MAF, DNT Sør, Skogselskapet i Agder, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og
Lister Friluftsråd. MAF har sekretariat og er ansvarlig for
alt praktisk arbeid og koordinering, i tillegg til å arrangere
egne turer.
Naturlosprosjektet er et tradisjonsrikt tiltak som ble startet
for 20 år siden. Ca.70 ulike lag og foreninger melder inn
sine turer til MAF, som igjen samler turene i en brosjyre/
turkalender. Prosjektet er rettet mot allmennheten, og
turene skal være åpne for alle. På turene skal det være
med en lokalkjent naturlos som gjerne forteller om ulike
temaer underveis. Arrangøren skal sørge for at alle
deltakere ferdes trygt og finner frem på turen. Turene
har stor variasjon i forhold til tema, lengde og målgruppe.
Hver tur er merket med ulike ikoner som viser hvem turen
passer spesielt for. Turene skal i utgangspunktet være
gratis, men noen turer har tilbud om transport og annet
for en rimelig penge. Naturloskalenderen inneholder turer
fra hele regionen og ble distribuert til alle husstander i
Vest-Agder og i kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland
og Evje og Hornnes i Aust-Agder.

2015
• 160 ordinære turer + 8 ukentlige turer gjennom
hele året
• Totalt ca. 14 200 deltakere
• Brosjyren ble trykket i 95 500 eksemplarer
• Naturlos har egen nettside; www.naturlos.no
• Alle turene ble lagt ut på www.godtur.no
• MAF var arrangør/medarrangør på 11 turer
Vegen videre
• Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og
vellykket konsept
• Oppfordre arrangører til å lage flere turer spesielt
rettet mot ungdom.
• Gjøre naturlosturene bedre kjent for mennesker med
minoritetsspråklig bakgrunn
• Presentere Naturlos via fylkeskommunene og
kommunene i deres folkehelsearbeid
• God bredde i distribusjonen
• Bruke Naturlos til å synliggjøre allemannsretten
Økonomisk bidragsytere: Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune v/ By- og samfunnsenheten, Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Landbruksavdelingen og Friluftsrådenes Landsforbund.

Friluftsliv for minoritetsgrupper
MAF har i 14 sesonger arrangert Friluftsliv for minoritetsgrupper. I forhold til folkehelse kommer mange
mennesker med minoritetsbakgrunn dårlig ut. Friluftsliv er
en god innfallsvinkel til integrering, og er forebyggende i
et folkehelseperspektiv. Den overordnede målsettingen
med prosjektet er å få flere mennesker med minoritetsbakgrunn til å bli kjent med norsk kultur- og turtradisjon,
slik at de selv kan ta naturen i bruk til rekreasjon og livsutfoldelse. Ved å legge til rette for at flere mennesker med
minoritetsbakgrunn kan få oppleve spennende aktiviteter
i naturen og få gode opplevelser i friluft, bidrar det også til
økt forståelse for hva barn og unge deltar på i skolen, og
ellers i lag- og foreninger.
Vi ønsker å formidle norske tradisjoner og fortelle om
mulighetene og pliktene vi har gjennom allemannsretten
til å ferdes i skog og mark. Målet er at deltakerne skal
kunne gjenskape turer på egenhånd, gjerne sammen med
venner og familie. Lavterskel, integrering og folkehelse er
nøkkelord i tilrettelegging og ved gjennomføring av turer.
Planlegging og gjennomføring av turer er vårt primære
arbeid i prosjektet, men vi har også i stadig større grad
blitt involvert i planarbeid i forhold til friluftsliv, folkehelse
og integrering.
2015
• Voksenopplæringer og læringssentre i eierkommuner
er viktige samarbeidspartnere. Vi har også vært på
turer med andre organisasjoner.
• 1350 deltakere på tur
• Gjennomført 16 turer med forskjellige aktiviteter og et
variert faglig innhold

18

• Videreført samarbeidet med Kongsgård flyktningbarnehage i Kristiansand
• Svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og
samarbeidspartnere

Folkehelse og friluftsliv i Midt-Agder
regionen
Begrepet «folkehelse» er blitt mer og mer aktualisert de
senere år. I folkehelselov som trådte i kraft 01.01.12 legges
det opp til nye og utvidede oppgaver for kommuner og
fylkeskommuner. MAF ønsker å være proaktive i dette
arbeidet og ha fokus på friluftslivets betydning for folkehelsa. Naturen har et unikt potensial for vår fysiske,
psykiske og sosiale livskvalitet. Folkehelsevisjonen til
Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner er «God helse og
livskvalitet for alle i Agder». Det har i den senere tid
kommet tydelig frem hvilken viktig rolle friluftsliv har for
folkehelsa i befolkningen. MAF ønsker å være med på å
legge til rette for at den enkeltes helse kan fremmes
gjennom en aktiv og helserelatert livsstil i friluft.

Folkehelse i Kristiansand

Vegen videre
• Bygge videre på våre erfaringer og videreutvikle
samarbeid vi har med forskjellige brukergrupper
• Prøve å legge til rette for samarbeid på tvers av ulike
grupper
• Målsetting om å kunne tilby et minst like godt
turtilbud i 2016 som i 2015

Folkehelse Kristiansand har vært en del av kommunens
satsing for livsstilsendring og bedre helse for innbyggerne
de siste 10 år. Kommunen har de siste årene vært i
prosess med omorganisering og videreutvikling av denne
tjenesten. I 2015 ble det langvarige samarbeidet mellom
Kristiansand kommune og MAF reetablert med ny avtale
og handlingsplan for kommende år. MAF skal i denne
avtalen delta i, lede og utvikle konkrete tilbud som svarer
på folkehelseutfordringene i kommunen.

Økonomiske bidragsytere: Kristiansand kommune,
Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune,
Miljødirektoratet og Friluftsrådenes Landsforbund.

Merking og skilting av skiløyper i
Evje og Hornnes
Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt
der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap
gir økonomisk støtte til merking og skilting av turløyper i
tråd med Merkehåndboka. Visjonen til turskiltprosjektet er:
Det skal merkes i hele landet!
Otra IL og Otra Tur og Løypeservice AS på Evje
involverte MAF og satte i gang et prosjekt med
klassifisering og gradering av skiløyper på Evje, samt
planlegging av skilt og infotavler til skiløyper som skal
merkes og skiltes:
Prosjektet så langt
• I 2013 og 2014 ble det gitt tilsagn om tilskudd til skilting
og merking av åtte skiløyper på Høgås og på Evje
• I 2015 ble dette arbeidet videreført med tilsagn til
skilting og merking av ytterligere 12 ski- og sommerløyper på Høgås på Evje, i tillegg til infotavler for både
sommer og vinterløyper
• Skilting og merking for 2014 midler ble utført av
samarbeidspartnere på Evje
Vegen videre
• Lage skilter og infotavler til nye løyper som har fått
tilsagn om midler og sette disse ut i terrenget

2015
• Opp av Go’stolen - sosial seniormosjon ukentlig i 		
Badmintonhallen, Sukkevannhallen, Spring Vågsbygd
og Aquarama. MAF har prosjektledelse.
• Utemiljø skole og barnehage - kompetansebistand og
rådgivning på friluftstiltak og tilrettelegging for naturbasert fysisk aktivitet og Læring i friluft, herunder
kursing i og montering av anlegg med tau
• Ung i Friluft - samarbeidsprosjekt med videregående
skole
• Aktivitetsløft Kløvertun/Kongsgård - koordinering og
aktivitetstiltak
• Områdeløft Grotjønn - aktivitetstiltak
• Kompetanseutveksling Frisklivssentralen - rådgivning,
kurs, friluftsfaglig opplæring av personell og klienter
• Annet - faglig bistand i øvrige prosjekter og tiltak i regi
av Folkehelse Kristiansand
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Vegen videre
• Arbeide med overnevnte i tråd med handlingsplanen
• Utvikle nye tiltak og prosjekter inn i samarbeidet
• Årlig evaluering av samarbeidet

Samarbeid med Frisklivssentraler
I 2012 startet MAF opp et prosjekt for å få etablert
samarbeid med frisklivssentralene i eierkommunene. Det
ble gjennomført oppstartsmøter med samtlige kommuner
i 2012 og 2013. I 2015 ble det i samarbeid med seks av
kommunene gjennomført ulike tiltak i regi av frisklivssentralene. Målsettingen er å få frisklivssentralene til å ta
i bruk naturen som aktivitetsarena i sine tiltak i samarbeid
med og gjennom veiledning av MAF. Samarbeidet består
både av rene aktivitetstiltak overfor brukere av frisklivssentralene og kompetanseheving for både brukere og de
som leder aktivitetene.

• Markedsføring av naturskolekurs for nye brukergrupper
hos frisklivssentralene
• Arrangere samling for friskliv-/folkehelsekoordinatorene/ansatte i aktivitetstiltak
• Pilotprosjektet: videreføring og utvikling av konseptet til
flere av eierkommunene
Økonomisk bidragsytere: folkehelsemidler fra
Friluftsrådenes Landsforbund.

Piloter - Frisklivssentraler
I 2015 ble MAF tildelt et av to pilotprosjekter gjennom
Friluftsrådenes Landsforbund. Målsettingen til pilotprosjektene var å finne ut mer om hva som skal til for å
informere og motivere brukere av frisklivssentraler
generelt og barn og unge spesielt til et mer aktivt
(frilufts)liv. MAF fikk oppdraget i forhold til barn og unge.
Prosjektet rettet seg mot barn og unge som faller utenom «vanlige» organiserte aktiviteter. Gjennom prosjektet
ønsket vi å finne frem til ungdommer som er lite aktive og
møte dem på deres egen arena, legge opp til aktiviteter ut
fra deres ønsker og vise alle de muligheter som finnes
i deres nærmiljø. Vår «kontaktkanal» ble en kommunal
ungdomsklubb som i samarbeid med MAF arrangerte
aktivitetskvelder hvor lokale lag og foreninger stod for
aktivitet, utstyr og instruktører. Det er utarbeidet en egen
veileder som kan fås ved henvendelse til MAF.
2015
• Oppfølgingsmøter/samtaler med alle frisklivssentralene
• Tiltak i samarbeid med frisklivssentralene i Birkenes,
Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla
• Tilbud om førstehjelpskurs til ansatte på sentralene
med fokus på de utfordringene som man kan møte når
man er aktiv ute
• Pilotprosjektet - Lillesand kommune:
		 Vannsportsdag: padling, seiling, SUP og sosial
		
hygge. I samarbeid med Lillesand speider		
gruppe, Lillesand Røde Kors, Lillesand
		
seilforening, Lillesand Padleklubb og
		 Redningsselskapet.
		 Skatekveld: åpen kveld i skatehallen med 		
		
ungdommer fra Lillesand skateklubb som
		
instruktører og sosial hygge.
Vegen videre
• Videre oppfølgingsmøter med alle frisklivssentralene
• Motto for samarbeidet videre i 2016 er Friluftsliv inn i
aktivitetstiltakene ved frisklivssentralene i kommunene
• Gjennomføre nye tiltak i samarbeid med frisklivssentralene i alle eierkommunene
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Ung i Friluft
Ung i Friluft (UiF) er et prosjekt for ungdom i videregående
skole. MAF ønsker å nå ungdom som gruppe og bidra til
at også disse får muligheter til gode opplevelser og
aktivitet i friluft. Vi vil skape mer liv i friluft - av og med
unge.
2015
• Samarbeid med Tangen VGS og Videreføring av
prosjektet/konseptet «kroppsøvingsglede/
bevegelsesglede»
• Fortsatt samarbeidet med Tangen VGS, media &
kommunikasjon om studentprosjekter (foto/film/grafisk)
• Stab med UNG-veiledere (tidligere friluftsstudenter
fra UiA)
• Planlagt og forberedt begynnerkurs turski med
20 deltakere (avlyst pga. snømangel)
Vegen videre
• Rekruttere til generell fysisk aktivitet ute og UiF turer
spesielt
• Gjennomføre aktivitetsøkter for utvalgte klasser/
grupper Tangen VGS
• Rekruttere til og gjennomføre regelmessige fritidsaktiviteter for utvalgte ungdommer/spesialgrupper
• Gjennomføre spesielle aktiviteter og kurs
• Gjennomføre studentprosjekter,
media & kommunikasjon
• Realisere studentprosjekter hvis mulig (reelle produkter,
kampanjer osv.)

Springvannsheia i Lillesand og
Involveringsprosjektet
Springvannsheia er en tidligere vannkilde til Lillesand.
Området har storslagen utsikt over byen og skjærgården.
Første trinn bestod av fysisk tilrettelegging med trinnfri

adkomst for rullestoler og barnevogner. Der er gapahuker,
nytt handikaptoalett, bålgruer, benker og sammenhengende lyssatt sti rundt hele vannet. Springvannsheia er ett
av syv pilotprosjekter i Miljødirektoratet sin nærmiljøsatsning.
Vi ser ofte at fysisk tilrettelegging alene ikke er nok for å
nå de minst aktive gruppene. Det resulterte i Involveringsprosjektet i Lillesand som startet opp våren 2012.
Prosjektet har utviklet en modell for involvering og økt
deltakelse blant inaktive og lite aktive i Lillesand. Dette i
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og andre
kommunale instanser. Det har vært gjennomført aktivitetstiltak i samarbeid med organisasjoner/instanser, og
tilpasset de enkelte målgruppene. Tilbakemeldingene
viser at denne typen samarbeid har potensiale i forhold til
å øke aktiviteten blant de som er lite aktive.
Miljødirektoratet sin nærmiljøsatsning ble sluttført i 2015.

Aktivitetstiltak for barn og unge med
funksjonsnedsettelse
Vår erfaring er mange barn med funksjonsnedsettelser
er mer inaktive enn nødvendig, og blir ofte holdt utenfor
aktiviteten. Målsettingen vår har derfor vært at flere av
disse barna skal få glede av friluftsliv og oppleve mestring
i forhold til aktivitet. Ved hjelp av enkle tilrettelegginger
kan barn med funksjonsnedsettelser ofte delta i aktiviteten
på lik linje med andre. Vi har i flere år hatt et samarbeidsprosjekt med Krossen skole, som har mange elever med
særskilte behov. Vanlige diagnoser er cerebral parese,
down syndrom, autisme, psykisk utviklingshemming og
ADHD. Vi har prøvd ut mange ulike friluftsaktiviteter i godt
egnede turområder.

2015
• Involveringsprosjektet har gjennomført flere
aktivitetstiltak
• Planlagt og søkt om midler til tilrettelegging på
Reveåsen og rundt Nystem
• Bidratt til sluttrapport og evaluering av prosjektet
Økonomisk bidragsytere: Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Spillemidler, Aust-Agder fylkeskommune,
spillemidler, Lillesand kommune via folkehelsemidler
og Miljødirektoratet.

På Topp
Turkonsept for hele familien. Deltakerne besøker inntil
24 utvalgte topper i regionen ved hjelp av et turhefte eller
egen nettside som beskriver turene og toppene.
Ved besøkte 15 topper vil hver enkelt motta premie.
Det er et eget premieopplegg for barn og unge der åtte
av toppene har egne oppgaver for barna. På Topp ble
lansert i desember 2012 og ble godt mottatt. Forut for
dette ble det gjort et betydelig arbeid med produksjon av
kart, foto, tekst og oppgaver til hefte og nettside.
2015
• Distribusjon, markedsføring
• Premieringsavslutning 31.12.15
Vegen videre
• På Topp skilt og annen merking ryddes i løpet av 2016
• Delta i samarbeidsprosjekt «Ti På Topp» med
Vest-Agder Bedriftsidrettskrets og DNT Sør

2015
• Planleggingsmøter med lærere fra Krossen skole
• Utprøving av ulike friluftsaktiviteter i egnede
turområder som Helleviga og skolens gapahukplass
• Sammensatte elevgrupper fra 8-14 år, med ulike typer
funksjonsnedsettelser
• Flere av elevene har vært med på aktiviteter som de
sjeldent eller aldri deltar på. For eksempel fisketur med
båt, trekking av teiner, koking av krabber, disseksjon
av fisk, innsamling av insekter og småkryp, matlaging
på bål m.m.
• En og samme aktivitet ble tilrettelagt på ulike måter
for å imøtekomme den enkelte elevs mestringsevne
• Små tilrettelegginger som skal til for at alle skal kunne
delta i aktiviteten
• Spesialtilpasset materiell og utstyr
• Høy voksentetthet
• Med finansiering fra Kommunal og moderniseringsdepartementet har vi tilrettelagt et turområde og
bygget en gapahuk ved Krossen skole. Den stod ferdig
i mai 2015 og skolen har fått et flott nærfriluftsområde
som er godt tilrettelagt for sine elever.
• Holdt kurs for lærere ved Nygård skole som også har
barn med spesielle behov.
Vegen videre
• Videre utprøving av aktiviteter for barn og unge med
funksjonsnedsettelse
• Lage et idéhefte med beskrivelser av alle utprøvde
aktiviteter og tilrettelegginger
• Holde kurs i friluftsliv for de som jobber med barn som
har funksjonsnedsettelse
Økonomisk bidragsytere: Vest-Agder fylkeskommune
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INFORMASJONSARBEID
OG MARKEDSFØRING
Informasjonsarbeid og markedsføring er viktige elementer
for å nå Midt-Agder Friluftsråds overordna mål.

Utmerkelser

Medieomtale

Helleviga ble godkjent og tildelt utmerkelsen Nordic
Green Space Award - et kvalitetsstempel for god og
miljøvennlig tilrettelegging, samtidig som de gode
opplevelses- og naturkvalitetene i området er bevart.

2015
• MAF og vår virksomhet har vært omtalt flere ganger i
regionale og lokale medier.
• Faglige bidrag til og omtale i blant annet
NRK Sørlandet, Fædrelandsvennen, Kristiansand Avis,
Lillesandsposten, Budstikka, Birkenes Avis og
Sørlandsavisa

Dommerkomiteen skrev følgende om Helleviga:

I Helleviga står naturen i fokus og her finner vi
både skjærgård, glattslipte svaberg, gressletter,
uberørt natur og stier/turveier i skog og mark.
De naturgitte mulighetene er godt utnyttet og
tilrettelegging har skapt mange rom som
fremhever og ivaretar områdets karakteristiske
preg. De ulike naturtypene er i tillegg godt i
ivaretatt i overenstemmelse med områdets visjon:
«Muligheter for alle i friluft».

Presentasjoner
2015
• Videreutviklet presentasjon av friluftsrådet
• MAF har avholdt ulike typer presentasjoner av
organisasjonen ulike frivillige organisasjoner og
politiske organer
• Holdt innlegg/foredrag på blant annet Stikonferansen
i Oslo og på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg,
Danmark
• Deltatt på ulike åpne arrangementer med stand og
aktiviteter
• Presentasjon av MAF sitt arbeid i forhold til friluftsliv
for mennesker med funksjonsnedsettelser
• MAF har etablert profil på Facebook - god respons og
mange følgere
Veien videre
• Videreføre og intensivere formidlings- og
presentasjonsarbeidet
• Videreutvikle metoder og teknikker for formidling
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Veien videre
• Være synlige og tilgjengelig friluftsrådgivere i
regionale og lokale medier
• Profilere friluftslivet for allmennheten

Annonsering
2015
• MAF brukte i 2015 annonsering for å profilere flere
tiltak. Mange av naturlosturene blir annonsert, enten i
lokalaviser, regionalaviser eller begge deler.
Alle turene blir også lagt ut på www.godtur.no
Veien videre
• Annonsere utvalgte produkter/tiltak ved passende
anledninger
• Benytte redaksjonelle formidlinger av blant annet
naturlos turer, åpningsarrangementer og viktig
folkeopplysning, som f.eks. føremeldinga

Nettside

Bøker

MAF har nettside med adresse; www.midt-agderfriluft.no
Dette har til nå vært vår fremste informasjonskanal til
publikum og samarbeidspartnere i regionen. I 2015
etablerte MAF en profil på Facebook. Etter hvert kan dette
bli viktig informasjons- og kommunikasjonskanal for MAF.

2015
• Salg og distribusjon av «På Topp», «Veiviseren»,
«Veiviseren - 50 turer på hjul» (2. utgave),
«Veiviseren - 25 turer på hjul» og «Utenfor allfarvei»
• Salg og delvis distribusjon av relevante bøker for
friluftsliv i regionen.

2015
• Regelmessig oppdatering av ulik informasjon
• Lagt inn aktuelle nyhetsartikler
• Kontinuerlig oppdatert føremelding i vintersesongen
• 284 542 unike treff på nettsiden i 2015. Dette er en
formidabel økning på hele 37 % i forhold til 2014.
Økningen skyldes sannsynligvis en noe lengre
skisesong enn forrige sesong og hyppigere utlegging
av nettsaker, samt kobling fra facebook til artikler på
nettsiden.
Veien videre
• Forbedre og videreutvikle digital info og dialog
• Utvikle nye nettløsninger, tilpasset dagens og
fremtidens digitale plattformer
• Øke intern kompetanse i digital teknikk og
kommunikasjon
• Arbeide for økt antall brukere av nettsiden og følgere
på Facebook

Veien videre
• Bidragsyter og støttespiller i relevante bokprosjekter
for regionenes friluftsliv

Kart
MAF bidrar til utgivelse, distribusjon og salg av turkart i
regionen.
2015
• Salg og distribusjon av turkart i regionen
• Ny infotavle med kart i Vestre Paradis, Søgne
• Kartbrosjyre for Regionale sykkelruter Agder
Jegersberg - Justvik, Kristiansand
Veien videre
• Utvikle informasjon om regionale sykkelruter,
herunder «Tursykkelkart i Midt-Agder»
• Bidra og delta i relevante kartprosjekter i regionen

Kartbrosjyre for
regionale sykkelruter
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DELTAKELSE
Planarbeid
2015
• Gitt skriftlig uttalelse 6 planer/saker der regionale friluftsinteresser har vært involvert
• Sittet i arbeidsgruppen til revidering av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv,
Vennesla kommune
Vegen videre
• Gi uttalelser til og delta i arbeidet med planer og saker der regionale friluftsinteresser
er involvert
• Følge opp forvaltningsplaner for områder hvor MAF har skjøtsel, drift og
forvaltningsansvar
• Tydeliggjøre vår kompetanse ovenfor eierkommunene

Råd og utvalg
MAF deltar blant annet i:
• Folkehelseforum i Kristiansand, samt i arbeidsutvalget i Folkehelseforum
• Vassdragsrådet for Nedre Otra
• Tilsynsnemda for Skjærgårdsparken
• Arbeidsgruppe for Kystled Sør
• Koordinator for organisasjonene på Østre Randøya
• Styret for Bergstølveien
• Naturloskomiteen
• Nasjonal Sykkelrute Nr. 3
• Klimaforum Kristiansand
• Styret i Sandripheia fritidspark
• Medlem i USUS - næringsklynge for reiseliv, opplevelse og kulturnæring i landsdelen

Turer og arrangementer i 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos)
Sykkeltur i Jegersberg (åpning av regionale sykkelruter/Naturlos)
16 friluftsdager i Friluftsparken for 8. - 9. klasser i regionen (Naturskole, studentpraksis)
Opptur i Jegersberg (DNT arrangement for ungdom)
Randøyadagen (Naturlos)
Hellevigadagen (Naturlos)
«Ordførerens tur» i Evje og Hornnes (Naturlos)
Fire aktivitetstiltak på Springvannsheia - Involveringsprosjektet i Lillesand og
Samarbeid frisklivssentraler
Åtte andre aktivitetstiltak i samarbeid med frisklivssentraler og pilotprosjekter
med frisklivssentraler
Fire aktivitetsdager med Krossen skole
Natur- og kulturhistorisk vandring med friluftstudentene på UiA - Skråstadheia
Romsvigadagen (Naturlos)
Nissefest i Helleviga (Naturlos)
Solsnudag på Odderøya (Naturlos)
Se for øvrig arrangement under de ulike prosjektbeskrivelsene.

Konferanser og samlinger i 2015
•
•
•
•
•
•
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Deltok på Daglig ledersamling, FL
Deltok på Årsmøte FL, Mo i Rana
Deltok og bidro på pilotprosjektsamlinger til Miljødirektoratet
Deltok og holdt foredrag på Stikonferansen, Oslo
Deltok på folkehelsekonferansen, Oslo
Deltok på Forskningskonferansen, Lillehammer
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REGNSKAP

Driftsregnskap
Note
2015
Budsjett
2014
Driftsinntekter					

Driftstilskudd
1
-3 280 569
-3 466 114
-3 123 154
Andre tilskudd, prosjekter mv
1
-2 830 218
-3 860 886
-4 623 013
Div. andre inntekter
1
-615 451
-400 000
-1 371 515
MVA-kompensasjon
1
-556 158
-500 000
-542 682
Sum driftsinntekter		
-7 282 396
-8 227 000
-9 660 364
						
Driftsutgifter					
Lønn og sosiale utgifter
1
4 112 686
1 715 000
3 882 674
Endring i premieavvik
4
-68 168
95 661
Kjøp varer/tjenester
1
3 458 032
6 297 000
3 878 449
Komp.berettiget mva på driften
1
556 158
500 000
542 682
Andre driftsutgifter
1
0		
0
Kalkulatoriske avskr./nedskr.
2
0		
0
Sum driftsutgifter (ekskl renter)		
8 058 708
8 512 000
8 399 466
						
Driftsresultat		
776 312
285 000
-1 260 898
						
Finansinntekter					
Renteinntekter		
-86 986
-130 000
-114 177
Sum finansinntekter		
-86 986
-130 000
-114 177
						
Finansutgifter					
Renteutgifter		
0
0
Sum finansutgifter		
0
0
						
Motpost avskrivninger		
0
0
						
Ordinært resultat		
689 327
155 000
-1 375 075
						
Interne finansieringstransaksjoner					
Avsetninger		
210 673
1 392 679
1 547 679
Bruk av tidligere avsetninger		
-900 000
-1 547 679
-172 604
Sum		
0
						
Regnskapsmessig resultat		
0
0
0
		
				

INVESTERINGSREGNSKAP				

Utgifter					
Investering i andel KLP		
5 505
4 675
Sum finansieringsbehov		
5 505
4 675
						
Finansiering					
Bruk av lån			
-		
Bruk av tidligere avsetninger, fond		
-5 505
-4 675
Sum finansiering		
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-5 505

-

-4 675

BALANSE

Eiendeler
Note
2015
2014		
Anleggsmidler					
Friareal Søgne
2
100 000
100 000
Friareal Søgne
2
158 794
158 794
Dagsturhytte Sødalsmyra
2
92 240
92 240
Båt		
2
0
0
Egenkapitaltilskudd KLP
2
14 087
8 582
Pensjonsmidler
4
2 421 055
2 007 311
Sum anleggsmidler		
2 786 176
2 366 927
						
Omløpsmidler					
Til gode mva		
556 158
542 682
Kundefordringer		
86 233
194 696
Andre kortsiktige fordringer		
373 068
2 067
Premieavvik
4
0
0
Kasse/bank		
4 104 988
4 959 968
Sum omløpsmidler		
5 120 447
5 699 413
						
Sum eiendeler		
7 906 623
8 066 340
						
Egenkapital og gjeld					
Egenkapital			
Disposisjonsfond
3
3 255 059
3 049 891
Bundne driftsfond
3
647 679
1 547 679
Ubundne kapitalfond					
Bundne kapitalfond					
Kapitalkonto (EK)
5
-367 262
-402 740
Likviditetsreserve					
Sum egenkapital		
3 535 477
4 194 831
						
Langsiktig gjeld				
Pensjonsforpliktelse
4
3 153 438
2 769 667
Sum langsiktig gjeld		
3 153 438
2 769 667
						
Kortsiktig gjeld					
Leverandørgjeld		
428 013
239 390
Offentlig gjeld og feriepenger		
538 398
518 984
Premieavvik
4
81 462
149 630
Annen kortsiktig gjeld		
0
0
Skattetrekk
4
169 835
193 839
Forskuddsbet inntekter		0
0
Sum kortsiktig gjeld		
1 217 708
1 101 843
						
Sum gjeld og egenkapital		
7 906 623
8 066 340
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NOTER
0. REGNSKAPSPRINSIPPER
Midt-Agder friluftsråd er en interkommunal sammenslutning (kommuneloven §27). Regnskapet er valgt å presenteres
i henhold til forskrift om årsbudsjett, åreregnskap 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.
					

1. SPESIFIKASJON AV INNTEKTER OG UTGIFTER
Spesifikasjon av tilskudd
		
				
Tilskudd Kristiansand kommune
1 415 150
Tilskudd Vennesla kommune
228 207
Tilskudd Søgne kommune
181 201
Tilskudd Songdalen kommune
102 615
Tilskudd Iveland kommune
21 167
Tilskudd Evje og Hornnes kommune
57 501
Tilskudd Lillesand kommune
166 777
Tilskudd Birkenes kommune
81 513
Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune
430 438
Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune, skjøtsel Friluftsparken, prosjekter
476 019
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune
81 000
Tilskudd Aust-Agder Fylkeskommune, skjøtsel Ogge, prosjekter
755 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund
515 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund, prosjekter
801 000
Administrasjon Sandripheia Fritidspark
130 000
Kristiansand kommune refusjon tauløyper, naturlos, folkehelse, aktiviteter
286 199
Tilskudd Miljø direktoratet
90 000
Diverse tilskudd
292 000
6 110 787

				
Spesifikasjon av inntekter		
Salgsinntekter Helleviga, Randøya og Dvergsøya
194 353
Inntekter salg Veiviseren og div. kart
162 610
Leieinntekter
18 480
Andre driftsinntekter, UiA, diverse refusjoner
240 008
Momskompensasjon
556 158
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1 171 609
7 282 396

Spesifikasjon av utgifter		
Varekjøp kafeer Randøya, Dvergsøya og i Helleviga
Kjøp kart og lignende for videre salg
Kostnader lokale
Kostnader leasing, drivstoff og drift bil og parkering
Kostnader drift og investeringer i Friluftsparken
Kostnader Naturlosprosjektet
Kostnader Naturskolen
Kostnader Telltur
Kostnader Friluftsliv for minoritetsgrupper
Kostnader Utenfor Allfarvei
Kostnader ski- og turløyper, inkl. føremelding
Kostnader drift Randøya og Dvergsnes
Kostnader tjenester Folkehelse Kristiansand
Kostnader regionale sykkelruter
Kostnader aktivitetskonsepter for mennesker med funksjonsnedsettelse, Krossen skole
Kostnader Springvannsheia og Involveringsprosjektet i Lillesand, samt Slåttholmen
Administrasjonskostnader, inventar, kontingent FL, forsikringer, pc, telefon
Kurs, møter og opplæring
Reisekostnader
Samarbeid Frisklivssentraler
Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning)
Styrehonorar
Sandripheia Fritidspark
Prestneset, Songdalen
Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver)
(lønnskostnader er inkl. i prosjektene)

115 830
29 500
860 235
113 586
1 300 687
579 141
611 685
83 100
558 328
38 000
458 000
97 652
190 000
55 785
126 637
108 927
300 236
58 934
52 874
110 000
178 158
26 000
142 000
20 000
1 843 413

8 058 708

			
Hytte Sødal
Tomter
Egenkap. KLP
Kostpris 01.01
92 240
258 794
8 582
Anskaffelser i året			
5 505
Akk avskrivninger/nedskr.				
Bokført verdi 31.12
92 240
258 794
14 087

Sum
359 616
5 505
0
365 121

2. ANLEGGSMIDLER

Planlegging av hytta startet i 2007 og det er medgått kostnader til arkitekt og konsulenthonorar.
Bygging av hytte er ikke igangsatt i påvente av eiendomsoverdragelse fra forsvaret. Det gjenstår en del
opprydding av feltet før forsvaret vil avhende eiendommen. Det foretas ingen avskrivning av hytte for 2015
iht. regnskapsforskriftene. Tomter avskrives ikke. 			
					

3. FOND
Spesifikasjon av disposisjonsfond:				
Disposisjonsfond 01.01.15
3 049 891
Avsetning til fond
210 673
Til kapitalregnskapet
-5 505
Bruk av fond
0
Disposisjonsfond 31.12.15
3 255 059
					
Spesifikasjon av bundne driftsfond:			
Bundet driftsfond 01.01.15
1 547 679
Bruk av fond
900 000
Avsetning til fond
0
Bundet driftsfond 31.12.15
647 679
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4. PENSJONSFORPLIKTELSER
Midt-Agder friluftsråd har pensjonsordning for sine ansatte i Kommunal Landspensjonkasse (KLP). De kommunale
forskriftene fikk i 2002 nye bestemmelser for regnskapsføring av pensjon. Disse går i korthet ut på at de løpende
utgifter i driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad.
Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt.
Det er i 2015 foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene.
Endringen i premieavviket har bedret resultatet for 2015 med kr 68 168 inkl aga. Dette beløpet blir kostnadsført
neste år. (1 års amortiseringstid).

Beløp i kroner
Årets netto pensjonskostnader
KLP
Årets pensjonsopptjening
411 882
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
118 688
Brutto pensjonskostnad
530 570
Forventet avkastning pensjonsmidler
-100 631
Netto pensjonskostnad
429 939
Sum amortisert premieavvik
-130 903
Administrasjonskostnad
21 421
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter og amortisert premieavvik
320 457
						
Beregnet premieavvik				
Innbetalt pensjonspremie (inkl adm)
379 965
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter ekskl amortisert premieavvik
451 360
Premieavvik
-71 395
Arbeidsgiveravgift (14,1%)
-10 067
Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift (14,1%)
-81 462
						
Pensjonsforpliktelse				
Pensjonsforpliktelse 01.01 (estimat i fjor)
2 675 458
Årets pensjonsopptjening
411 882
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse
118 688
Utbetalte pensjoner
-45 917
Årets pensjonsopptjening, renter og utbetalinger
484 653
Pensjonsforpliktelse 31.12. uten estimatavvik
3 160 111
Amortisering estimatavvik - forpliktelse
-97 178
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat
3 062 933
Gjenstående amortisering - forpliktelser
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat full amortisering
3 062 933
						
Pensjonsmidler			
Pensjonsmidler 01.01
2 007 311
Årets forventede avkastning
100 631
Årets premieinnbetaling ekskl adm. utgifter
358 544
Årets utbetaling av pensjon
-45 917
Årets avkastning, premieinnbet., pensjonsutbetalinger
413 258
Pensjonsmidler 31.12. uten estimatavvik
2 420 569
Amortisering estimatavvik - midler
486
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat
2 421 055
Gjenstående amortisering - midler
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering
2 421 055
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Netto pensjonsforpliktelse				
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser
641 878
Arbeidsgiveravgift, 14,1%
90 505
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser inkl arbeidsgiveravgift
732 383
Aktive medlemmer
Pensjoner
Forventet avkastning
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet pensjonsregulering
Pensjonsregulering

5
1
4,65%
4,00%
2,97%
2,97%
2,20%

5. KAPITALKONTO

Spesifikasjon av kapitalkonto:		
Anleggsmidler 01.01.15
-402 740
Anskaffelser
5 505
Avskrivninger/ nedskrivninger
0
Økning pensjonsforpliktelse inkl aga av netto pensjonsforpliktelse
-383 771
Økning pensjonsmidler
413 744
Kapitalkonto 31.12.15
-367 262

Kristiansand 31.12.2015
19.08.2016
For Midt-Agder Friluftsråd

Bjørn Ropstad
Styrets leder

Per Svein Holte
Daglig leder
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BUDSJETT 2016
Driftsinntekter
Kristiansand kommune
Vennesla kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Birkenes kommune
Iveland kommune
Evje og Hornnes kommune
Lillesand kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Friluftsrådenes Landsforbund
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, MD 1427.78
Andre tilskudd, prosjektmidler
Diverse inntekter, Veiviseren, kart og annet
Salgsinntekter, kafeer
Sum driftsinntekter

2016
1 470 543
237 852
187 716
107 395
85 962
21 965
60 064
176 234
471 695
110 330
730 000
1 911 500
4 184 404
200 000
200 000
10 155 660

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaver
Styrehonorarer
Utgifter bil (leasing, diesel, parkering, km-godtgjørelse)
Møter, kurs og reiser
Regnskap, revisjon, adm data og rådgivning
Prosjektutgifter inkl adm og lønn MAF
Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund
Annonser
Kontorrekvisita og utstyr. Innredning nye lokaler
Telefon, data og porto
Tidsskrifter
Representasjon og servering
Forsikring
Leieutgifter uteområder
Drift og skjøtsel av tur- og skiløyper, samt føremelding
Drift og sjøtsel av Friluftsparken i Søgne
Randøya og Dvergsøya drift og husleie
Sommerkafeene
Skilting og informasjon
Diverse utgifter
Kjøp kart for videre salg
Vedlikehold Huset i Helleviga
Husleie 2016
Sum driftsutgifter

1 750 000
50 000
70 000
120 000
200 000
5 890 000
60 000
40 000
750 000
70 000
90 000
7 000
105 000
10 000
400 000
400 000
60 000
150 000
50 000
20 000
100 000
20 000
450 000
10 862 000

Prosjektutgifter
Slåttholmen
Naturlos
Turprosjekt, Otra IL
Naturskole inkl samarbeid UiA
Friluftsliv for minoritetsgrupper
Regionale sykkelruter

700 000
600 000
100 000
600 000
1 000 000
100 000
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Dagsturhytte, prosjektering
Aktivitetsanlegg i leirene
Friluftsparken investeringer
Aktivitetsløft Kongsgård
Leir Ogge
Samarbeid Frisklivssentraler og aktivitetspakker
Hovedturløypa
Forenklet spillemiddelsøknader, FL
Ung i friluft
Sum prosjektutgifter

300 000
1 400 000
450 000
50 000
140 000
150 000
100 000
100 000
100 000
5 890 000

Driftsresultat
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter og prosjektutgifter
Sum driftsresultat

10 155 660
10 862 000
-706 340

Renteinntekter

50 000

Momsrefusjoner

500 000

Bruk av avsatte fondsmidler
Informasjons- og utstillingslokaler i Rådhusgata 6
Sum bruk av avsatte fondsmidler

647 000
647 000
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LÅVEN I HELLEVIGA
nyheter

FAMILIETUR: Henrik (8), Liv Elin og Terje Bue, samt hunden Rex (1) bor på Hellemyr, men har hytte på Langenes. Om sommeren tar de gjerne turen til Helleviga med båt for å handle is, kaffe og brus i
kiosken.

ei perle har blitt enda bedre
Folk strømmet til da
den nyrestaurerte låven
i helleviga ble åpnet
for publikum søndag.
– Jeg tror ikke vi i Søgne er klar
over hvor heldige vi er som har
dette området. De i Kristiansand
vet, sa ordfører Åse Severinsen.
Det var hun som hadde det ærefulle oppdrag med å klippe snor
for å markere åpningen av den
nyrestaurerte låven i forbindelse
med hellevigadagen søndag 7.
juni.
Låven i helleviga er en viktig
del av naturskoletilbudet i Friluftsparken, som er Midt-Agder
Friluftsråd sin hovedsatsing på
barn og unge i regionen. Årlig er

det flere tusen skoleelever som
bruker området.
– Stedet er veldig mye brukt. 16.
mai tror jeg halve Søgne var her og
badet, sier Svein Arne Sødal. han
kommer fra Kristiansand, og er en
av byggherrene som har sørget for
at låven i helleviga fremstår fin og
nyrestaurert.
– hele området er fantastisk,
sier Svend Jørgen Karlsen fra Søgne. han og familien bruker området mye.
De fleste vi snakket med i helleviga var hjemmehørende i Kristiansandsområdet. Kanskje er det,
som ordføreren antydet, på tide at
lokalbefolkningen får øynene opp
for hvilken fantastisk naturperle
som finnes her.
KLARA TURID FIDJE FRETTUN

NYRESTAURERT: Svend Jørgen Karlsen, Søgne
og Svein Arne Sødal, Kristiansand, foran den
nyrestaurerte låven i Helleviga.

HELLEVIGA: Bendix (4 1/2) og Solan (7) fra Flekkerøy har forskriftsmessig tatt på seg redningsvest når de skal fiske krabbe.
Knuste blåskjell brukes som agn.

Vil kjenne sommerfølelse
Mandag så ut som en
sommerdag, spesielt
hvis man satt inne og
så ut. Vi tok turen til
høllesanden for å se om
det var noen solslikkere.
Vi fant bare to som i ly for vinden
nøt solstråler i heller kald temperatur.
– Det er ikke spesielt varmt,
men kommer man i ly for vinden,
så varmer sola, smilte Liv Jorunn
Wang Guldbrandsen og Grete
Grønneng.
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Guldbrandsen kunne fortelle at
hun hadde bodd flere år i Årsosskogen da barna vokste opp. nå er hun
og mannen bosatt i Drammen,
barna er voksne.
– Vi har et feriested ved Farvannet, og jeg tok med meg venninnen min hit for å ha en liten venninneferie.
– Kanskje flytter vi tilbake til
Farvannet, smiler hun bak solbrillene.
For selv om vinden var kald, var
solstrålene sterke.
ANNE LIsE RIsENg
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MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
Postboks 207, 4662 Kristiansand
Telefon: 95 85 11 11
post@midt-agderfriluft.no
www.midt-agderfriluft.no
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