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Midt-Agder Friluftsråd

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Midt-Agder Friluftsråd består av åtte kommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og
Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes og Lillesa nd i Aust-Agder. Pr 31.12.2010 bodde det 131 859 innbyggere
i Midt-Agder regionen.
Administrasjonen har holdt til i Tollbodgata 31 i Kristiansand og utgjorde i 2010 4,5 årsverk.
Daglig leder er Per Svein Holte.
Friluftsrådet flytter til Dronningensgate 2 i mai 2011.
Midt-Agder Friluftsråds viktigste oppgaver er å fremme et enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv gjennom
å sikre og tilrettelegge viktige friluftsområder i regionen for allmennheten. Friluftsrådet skal forvalte og drifte
friluftsområder og tur- og skiløyper, drive opplæring og aktiviteter og i tillegg informere om og koordinere
friluftsmulighetene i medlemskommunene. Friluftsrådet bistår også medlemskommune i friluftsfaglige anliggende.

Foto:

Midt-Agder Friluftsråd ved:
Per Svein Holte
Kjetil Fossheim
Monica Roland
Janne Johnsen
Erlend Falkgjerdet
Espen C. Brantzeg (foto s. 15), Per Svein Staalesen (s. 21)

ÅRET 2010
Du sitter her med
årsmeldingen for
2010. Det er en
årsmelding jeg
gjerne vil at du skal
lese. Det er ikke
så langt du skal
komme før du finner
ut at Midt-Agder
Friluftsråd har høy
aktivitet. Det skjer
masse spennende
som angår alle
innbyggerne i
vår region. En
årsmelding er tenkt
å gi et innblikk i hva
som har skjedd i det siste året. Så er tanken at du skal bli
inspirert til å følge med driften inn i påfølgende år. Når du
leser årsmeldingen vil du kunne følge ganske godt med på
fremdriften og muligheten som ligger i de ulike feltene vi
jobber med.
Midt-Agder Friluftsråd består av 8 medlemskommuner;
Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Evje og Hornnes,
Iveland, Birkenes og Lillesand kommune. Gjennom vår
tilrettelegging og interkommunale samarbeid, 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.
Gjennom det arbeidet som vi har utført i 2010, vet vi at det
har vært med å legge til rette for at mange har fått lyst til å
komme seg ut i naturen. Dette viser de tilbakemeldinger vi
har fått - både i forbindelse med kart og turbøker, Naturlos
og naturskoletilbud. Og ikke minst i forbindelse med
føremeldingen og tilrettelegging for alle.
Midt-Agder Friluftsråd har gjort seg bemerket langt ut
over vår region. Vår moderorganisasjon, Friluftsrådenes
Landsforbund, har benyttet seg av våre ansatte ved flere
anledninger. Dette setter vi stor pris på og gjør oss sikre
på at vi jobber riktig. Og ikke minst er vi stolte over at
Friluftsrådenes Landsforbund kåret oss til ”Årets friluftsråd
2010”, bl.a. for vårt arbeid i forhold til minoritetsgrupper.
Regnskapet viser høy aktivitet og stor omsetning. Styret og
administrasjonen følger økonomien tett og er opptatt av at
våre midler brukes riktig. Vi tror at alle våre bidragsytere ser
at vi er opptatt av økonomistyring slik at midlene kan føre til
gjennomføring av gode prosjekter, og derigjennom komme
allmennheten til gode.
I år vil jeg spesielt peke på følgende arbeidsområder som du
kan lese mer om i denne årsmeldingen:
• Nettsiden og føremeldinga: Vi ser en klar vekst i bruk
av nettsiden, dette skyldes ikke minst at føremeldinga
blir mer og mer kjent. Vi kan skilte med døgnrekord
6.desember med over 1 600 unike lesere og over 22 200
unike treff totalt i desember 2010. Dette er en økning på
18,9 % i forhold til desember 2009.

• Naturlos: gjennomført for 15. året på rad. Naturlos er
blitt en merkevare som vi ser en jevn og noe økende
oppslutning om. I 2010 ble det gjennomført 127 turer
med ca 13 800 deltakere. Naturlos gir tilbud om
varierte turer og ”alle” vil kunne finne en eller flere
turer som passer.
• Offisiell åpning av Ogge Naturskole: 10. juni 2010 var
en stor dag for oss - da var det offisiell åpning av Ogge
Naturskole. Vår fjerde naturskole kunne endelig tas
i bruk etter flere år med planlegging, anskaffelse av
tomt og nå er endelig alt på plass med gapahuker,
toalett, kanoer, bålgruer og benker. Leiren er allerede
nå første sesongen blitt godt kjent blant folk og
besøket har vært stort.
• Åpning av ”Helse i friluft”, lokal hundremeterskog
i Birkenes: 1. trinn i prosjektet står ferdig med en
flott paviljong kalt ”Solplassen”, ca 100 m turvei med
tilgjengelighet for alle, samt hvilebenker og bålgrue.
En lokal hundremeterskog som har lav terskel for
bruk og nærhet til der hvor folk bor.
Arbeidet rettet mot barn og unge er et prioritert
felt og bruken av naturskoleleirene våre er god.
Kursprogrammet Læring i friluft for skolepersonell er
presentert for de fleste skoleledere i regionen og er godt
mottatt.
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
gjør at vi hele tiden må ha fokus på økonomistyring slik
at vi til en hver tid er i stand til å gjennomføre de gode
prosjektene. Vår rolle som tilrettelegger gjør at gode
friluftstilbud ute i kommunene kommer allmennheten til
gode. Denne rollen vil jeg påstå at Midt-Agder Friluftsråd
fyller på en god måte.
Jeg vil også nevne at uten kommunenes, fylkeskommunenes og Friluftsrådenes Landsforbunds faste
kontingenter hadde det vært umulig å hente inn så mye
prosjektmidler som vi nå gjør. Jeg er også overbevist om
at de midler Midt-Agder Friluftsråd forvalter kommer
allmennheten til gode på en meget god og kostnadseffektiv måte.
Ellers vil jeg som styreleder takke de ansatte for den
jobben som er utført. Som jeg har vært inne på så
blir vi lagt merke til og det skyldes utvilsomt vår høye
kompetanse og stå på viljen for å lykkes. Det vises
en stor vilje til samarbeid. Min oppfatning er at vi har
et meget godt arbeidsmiljø som skaper trivsel og
engasjement.
Da håper jeg du vil få en hyggelig lesning i årsmeldingen
for 2010 og vi setter stor pris på tilbakemelding. Det kan
jo være at du har en god ide om tiltak som vi bør prøve å
sette i gang!
Med vennlig hilsen

Bjørn Ropstad
Styreleder
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Faksimile // Birkenesavisa 2010
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Så flisene føyk

Githmark, Lillesand, skjøt som
nummer to og hadde 97 poeng.
I den individuelle skytingen
ledet Tor A. Homme fra Topdal
med 247 poeng etter den innledende skytingen. Dessverre
lyktes han ikke helt i den avsluttende finalen og endte til slutt
på tiendeplass med 344 poeng.
V65-skytteren John Løland fra
Birkenes hadde 247 poeng, og
med 98 i finalen holdt det ikke til
en plass helt i toppen av listen.
Hit kom imidlertid en herefossing, nemlig Rune Beisland, som
med 239 poeng gikk helt til topps
i klasse1.
stø

Resultater 25-skudd
Klasse 1: 1. Rune Beisland, Herefoss
239p. Klasse 5: 1. Tor A. Homme,
Topdal 247p, 40. Frode Jensen,
Topdal 240p. Veteran 55: 12. Stein
Østbøll, Birkenes 241p. Veteran 65:
8. John Løland, Birkenes 247p, 17.
Thomas I. Sundtjønn, Herefoss 244p.
V73: 7. Gunder Ryen, Topdal 247p.

MØTEPLASS VED
TJØNN PÅ TVEIDE

ammel stolpereisningsteknikk. Bua
s på dugnad/som kurs 18-20 juni.
en gammel håndverkstradisjon. Vil
men. Interessert? Møt opp fredag fra
mat. Skiltet fra museumstunet (gå
48130743

RKUS

BARN UNDER 14 ÅR
REDUSERT VOKSEN PRIS

MÅTTE PASSE PÅ PYNTEN: Ordfører i Iveland Ole Magne Omdal (t.h.) har et godt grep om ordførerkjedet idet han drar til med
buesaga mens Arild Espegren, ordfører i Birkenes, sørger for sin del av jobben. Bare noen få drag til, så kan naturskoleleiren på
Dikesholman erklæres for åpnet.

Med synkroniserte drag
med buesaga sørget de to
ordførerne i Birkenes og Iveland for at Ogges flunkende
nye naturskoleleir kunne
erklæres for åpnet.
FRILUFTSLIV. Det var mange glade og

ESAND

annskaia
4. juni kl. 18.00
n 1 dag -

stolte ansikter å se torsdag i forrige
uke da Midt-Agder Friluftsråd endelig kunne invitere til høytidelig
åpning av gapahukleiren på Dikesholmane I Ogge. Endelig, fordi hele
historien først startet i 2005, da friluftsrådet mottok én million blanke
kroner fra Sparebankstiftelsen DnB
NOR til å etablere friluftsområder for.
Det skulle ta seks år å finne "det perfekte området", etablere avtaler med
grunneiere og få planlagt og gjennomført de fysiske arbeidene.

Verdt å vente på
Sissel Karlsen, som har den trivelige
jobben å overrekke noen av de 200

e og beste cirkus

4

ultater i landsstevne

millioner kronene som Sparebankstiftelsen deler ut hvert år, forteller at
det ikke er alle som får bruke så lang
tid på å disponere gavebeløpet.
– Vi skjønte at det var noe bra på
gang her, så da fikk de heller bruke
den tida de trengte, opplyste Karlsen, som fornøyd kunne konstatere
at både tid og penger var vel anvendt.

Ord og toner
Vanligvis er det fuglesang, bølgeskvulp og sus fra vind i furutoppene
som høres på Dikesholmane, men
torsdag ble det også lyttet til vakker
musikk. De kom i form av stev og
slåtter fra Birkenes egen kvedar og
felespiller Gunhild Tømmerås. Hun
fikk tildels sterk konkurranse om
oppmerksomheten fra datteren Solvår (2), som sjarmerte de fleste mellom strofene.

Velvillige grunneiere
mange gode krefter

og

Det er ikke få som har bidratt til at

leiren nå bare ligger der og venter på
innrykk. De aller fleste av dem var til
stede torsdag. Det var for eksempel
representanter for Norges Handicapforbund, som har bidratt med
verdifulle brukertips, entreprenører
som har kost seg med en avveksling
fra vinkelhjørner og snorrette linjer og arbeidstreningsbedriften A3
fra Vennesla – alle var de stolte over
å kunne vise fram det ferdige resultatet. Og det var en fornøyd Peter
Hermansen fra Statens Naturoppsyn
som gratulerte på vegne av Direktoratet for Naturforvaltning.
– Jeg tviler på at det er noen andre
i DN som kjenner dette området like
godt som jeg, kunne han konstatere.
Heder og ære fikk også grunneierekteparet Egil og Toril Buli. Det ble
gjort klart at deres positive innstilling til prosjektet var helt avgjørende.
Som en symbolsk takk fikk de overrakt hvert sitt tovede sitteunderlag
med MAF-logo.
Tekst og foto: Anne Mette Hope

BirkenesAvisa

Kåret til
"Årets friluftsråd 2010"
Sammen med sine kolleger kan
daglig leder Per Svein Holte og
friluftskonsulent Janne Johnsen
nå pynte seg med tittelen "Årets
Friluftsråd 2010".
Den årlige kåringen baseres
på et nyskapende tiltak som har
vært en viktig del av arbeidet til
friluftsrådet. Utmerkelsen får MidtAgder Friluftsråd først og fremst
for sitt arbeid med friluftsliv og
minoritetsspråklige. Hvert år tilbys
en rekke turer til alle årstider i
utvalgte turområder i friluftsrådets
medlemskommuner.
I løpet av 2010 skal friluftsrådet
arrangere 13 turer for målgruppa,
blant annet skidager der elevene
i voksenopplæringene får prøve
truger, ski og akebrett. AMH

NATURSKOLELEIREN I
OGGE

 Ligger ytterst på Dikesholmane

sørøst i Ogge
 Består av tre gapahuker, toalett,

UNDERHOLDENDE: Mens mamma Gunhild Tømmerås drar i vei på fela, er
Solvår (2) mer opptatt av øyekontakt med publikum. Ordførertrioen i bakgrunnen
ser ikke ut til å distrahere. F.v. Bjørn Ropstad, Evje og Hornnes (i tillegg styreleder
i Midt-Agder Friluftsråd), Arild Espegren, Birkenes og Ole Magne Omdal, Iveland.

flytebrygger og kanoer - i tillegg
er det anlagt parkeringsplass
og stier
 Er åpent for alle som er på
dagsbesøk
 Tilbyr gratis overnatting og bruk
av utstyr for skoler og barnehager
 Privatpersoner, foreninger og
bedrifter kan reserve/leie overnatting og utstyr for en rimelig
penge
 Etablert og drives av MidtAgder Friluftsråd
 Med unntak av atkomst-stien
fra P-plassen er alt tilrettelagt
for rullestolbrukere (som skysses
ut i egen båt)
 Området er sikret for allmennheten gjennom statlig oppkjøp
og langsiktige avtaler

SITTEUNDERLAG MED LOGO:
Grunneierne Egil og Toril Buli (midten)
så ut til å sette pris på overrekkelsen
av hvert sitt sitteunderlag av ull. Daglig leder i MAF Per Svein Holte (t.v.)
overrakte også ett til friluftskonsulent
Janne Johnsen (t.h.), sammen med
skryt for god prosjektledelse.

Fornøyd, tross tap

LYKKELIGE VINNERE: Laila og Reidar Sæl

veren deres Beat the Tag feide all motstand un
Foto: Lasse Jespersen - travfotos.dk

Travsukse
Reidar og

Reidar og Laila Sæle på
Storkiosken hadde sin så
langt største opplevelse
på travbanen nylig, da
4-årige Beat the Tag travet
inn hele 100.000 danske
kroner under helgens
Copenhagen Open.
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SPORT. – Det var bare en helt utrolig
opplevelse og det beste vi noensinne har opplevd på travbanen,
sier de to oppglødde hesteeierne.
Copenhagen Open samlet eliten
av 4-års hester, blant annet fra
skandinavia, Tyskland og USA.
– Alle hestene var håndplukket, og det var en opplevelse bare
å få være med, sier Reidar, som
sammen med Laila satt ringside
og fulgte dramaet i København.
De to storfavorittene presset hverandre hardt den første runden, og
hadde ikke mer igjen på oppløpet.
Vi lå ganske langt bak før siste
sving, men tok oss kraftig opp i
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Espe Rundt
Torsdag 10. juni (løp nr 538)
1. Ståle Gjelsten 31.45, 2. Lars Åsheim
Svaland 34.54, 3. Ørjan Svaland Aas
36.02, 4. Vegar Åtland 37.39, 5. Frank
Aanesen 38.34, 6. Eirik Åtland 38.59,
7. Jonny Teigen 39.38, 8. Gjøran Imenes 41.42, 9. Bjørn Vidar Lie 42.27, 10.
Atle Flaa 46.23, 11. Tor Sigurd Skåre
46.42, 12. Johan Olav Brakestad 46.52,
13. Dag Ottar Åtland 47.09, 14. Kari
Hjembo 47.39, 15. Bjørn Joar Esperås
49.08, 16. Kjetil Døhl 51.39, 17. Bjørg
Marie Nystøl 51.49, 18. Olaf Sivertsen
53.31, 19. Finn Landås 59.45, 19.
Venke Landås 59.45.
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Minoritetstur i Helleviga

Organisasjon
Bakgrunn
Organisert friluftsliv har lange tradisjoner i vår region.
17. april 1939 ble Kristiansand og Omegns Friluftsråd
stifta. 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 bestod i 2010 av kommunene
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder
og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i AustAgder.

Formål
Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med
medlemskommunene, offentlige etater på ulike nivå og ulike
organisasjoner:
• 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
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• Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen
• Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens
friluftsmuligheter
• Gi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet,
herunder plansaker
• Arbeide med andre friluftssaker av regional karakter
• Verne om Allemannsretten som forutsetning for
friluftslivet

Finansiering
Hver kommune betalte i 2010 kr 12,- per innbygger.
Vest-Agder fylkeskommune betalte kr 3,- og AustAgder fylkeskommune betalte kr 3,50 per innbygger for
deltakerkommunene.
Friluftsrådet har også mottatt i 2010:
Administrasjonstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund.
Driftsmidler til Friluftsparken i Søgne og friluftsområder fra
Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vest-Agder.
Prosjektstøtte fra fylkeskommunene Aust- og
Vest-Agder, fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder,
Friluftsrådenes Landsforbund, Partnerskap for folkehelse,
Spillemiddelordningen, Sparebankstiftelsen DnB NOR,
Gjensidigestiftelsen, kommunene og næringslivet, samt
Direktoratet for Naturforvaltning.

Styret

Arbeidsutvalget

• Formannskap/kommunestyre oppnevner representanter
til styret
• Hver representant har personlig vararepresentant
• Leder og nestleder velges av styret
• Det ble avholdt 5 styremøter i 2010

Tilrettelegger saker for styret. Én representant fra hver
kommuneadministrasjon, unntatt Kristiansand kommune
som har to representanter. De enkelte kommuners
administrasjon oppnevner representanter. Det ble avholdt 5
møter i arbeidsutvalget i 2010.

Midt-Agder Friluftsråds styre 2010:

Midt-Agder Friluftsråds arbeidsutvalget 2010:

Iveland kommune

Iveland kommune			

Viggo Aasheim (Frp)
Vara: Gro Anita Mykjåland (Sp)
Vara: Gunnar Skripeland (Ap)

Kulturleder Finn Terje Uberg
Vara: Næringssjef Egil Mølland

Evje og Hornnes kommune
Bjørn Ropstad (Krf), styreleder
Vara: Nils Gjermund Østerhus (Sp)

Miljøvernsjef Øystein Holvik
Naturforvalter Trond Johanson
Vara: Parksjef Svein Ole Breland

Birkenes kommune		

Songdalen kommune		

Ole Tobias Haugland (Ap)
Vara: Arild Espegren (Krf)

Turstiarbeider/lærer Dagfinn Lassen
Vara: kommuneplanlegger Thor Skjevrak

Kristiansand kommune		

Søgne kommune 			

Dag Vige (V)
Vara: Randi Haukom (H)

Avdelingsingeniør Arnfinn Håverstad
Vara: Arbeidsleder Tor Otto Kjær

Songdalen kommune		

Vennesla kommune		

Stein Vidar Eikhom (Frp)
Vara: Per Steinar Nilsen (Ap)

Park- og idrettsjef Jûrgen Orf
Vara: Seksjonssjef Aslak Wegge

Søgne kommune			

Evje og Hornnes kommune

Torfinn Kleivset (Krf), styrets nestleder
Vara: Erik Hagerup Andresen (H)
Vara: Torunn Kristiansen (Sv)

Plan- og miljørådgiver Kari Røynli og
Siv Terese Kile Li (skifte i løpet av året)
Vara: Enhetsleder Torgeir Hodne

Vennesla kommune

Birkenes kommune		

Eivind Drivenes (Sp)
Vara: Torhild Bransdal (Krf)

Kultursjef Wenche Flaa Eieland
Vara: kulturkonsulent Bjørg Senum Lie

Lillesand kommune

Lillesand kommune		

Tor Audun Danielsen (V)
Vara: Arne Thomassen (H)

Avd.ing. plan Ole Martin Aanonsen
Vara: Ing. Samferdsel, havn, friluftsliv
Audun Andre Larsen

Kristiansand kommune		

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

Sissel Cecilie Lind

Friluftskonsulent

Vaktmester

Vaktmesterassistent

Administrasjonen – personalet
Per Svein Holte i full stilling

Sissel Cecilie Lind og Silje Galdal, leid inn på timebasis
Marianne Henriksen – vaktmesterassistent på frivillig basis/
arbeidstrening

Friluftskonsulent

Bildebehandlingshjelp

Daglig leder

Kjetil Fossheim i full stilling,
hvorav 50 % Folkehelse Kristiansand

Friluftskonsulent
Janne Johnsen i full stilling

Friluftskonsulent
Monica Roland i 80 % stilling (permisjon hele 2010)

Friluftskonsulent
Erlend Falkgjerdet i full stilling.
(Vikariat for Monica Roland)

Vaktmester
Helge Andersen på timebasis
i Friluftsparken i Søgne

IT-ansvarlig
Sevrin Robstad på timebasis
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Vaktmesterassistent/Sommerhjelp

Maren Sofie Holte og Ingrid Holte, leid inn på timebasis

Løyperydding og forefallende arbeid
Kriminalomsorg i Frihet

Friluftsrådenes Landsforbund
Midt-Agder Friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes
Landsforbund. Vi mottar administrasjons- og prosjektstøtte,
og betaler årlig medlemskontingent.
Landsforbundet bistår i ulike friluftsfaglige spørsmål, bl.a. i
sikringssaker.
Fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap) representerte MidtAgder Friluftsråd i Friluftsrådenes Landsforbunds styre
inntil juni 2010.
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Turområder
Friluftsparken i Søgne
Mangfoldig friluftsområde på cirka 1.000 mål. Omfatter
Helleviga, Romsviga, Lilleviga, Donevann, Paradisbukta,
Langeviga, Lauviga, Paradisholmene, Tjamsøyene,
Langøyene og andre småholmer. Området eies av MidtAgder Friluftsråd, Direktoratet for naturforvaltning
og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg er det inngått
servituttavtaler med grunneiere. Midt-Agder Friluftsråd
drifter hele Friluftsparken, utenom bygningene i Romsviga
og Lilleviga, som driftes av Vest-Agder fylkeskommune.

Helleviga
Gammelt kystbruk med store sjønære arealer kjøpt av
Midt-Agder Friluftsråd i 1973. I stor grad tilrettelagt med
”tilgjengelighet for alle” (universell utforming). Se også
naturskole.

2010
• Sommerkafé drevet på frivillig basis av politikere
og ansatte i medlemskommunene samt ansatte i
friluftsrådet. Nok en sommer med varierende vær, noe
også omsetningen bar preg av.
• Tre minoritetsgruppeturer til Helleviga; 15. juni - ca 155
deltakere, 16. juni - ca 200 deltakere og 9. september – ca
30 deltakere.
• Naturlostur ”Vandring i Friluftsparken i Søgne” 22. juli, ca
45 deltakere.
• Naturlostur ” Friluftsnisser i Helleviga ” 9. desember ca
150 deltakere
• Hogd, ryddet og merket løyper

Helleviga
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• Gruset og drenert parkeringsplasser, samt reparert
og utbedret
• Skiftet ut flere griller
• Beiset gapahuk ved Østre Paradisbukt
• Reparert brygge i Østre Paradisbukt
• Hovedhuset: malt soverommene og reparert gulv på ett
soverom på loftet, reparert og påbegynt maling av vinduer
• Nye stativer til Vesta-bøyene
• Hogd og tynnet i Vestre Paradisbukt
• Kjøpt inn strømaggregat til vedlikeholdsarbeid i
friluftsparken
• Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen

Vegen videre
• Generelt stell og vedlikehold
• Beskjære frukttrær ved hovedhuset
• Gjennomgang av all skilting, reparere og lage nye skilt
ved behov
• Olje ny trapp
• Hovedhus: sette opp knevegg på loft, male trapp opp til
loft, samt vegger og gulv i ganga på loftet, omlegging av
rør
• Se på mulighet for økt trykk i vannuttak på låven
• Vurdere malearbeid på låven
• Arrangementer/turer i forbindelse med Naturlos og
minoritetsgruppeturer
• Se på mulighet for opprustning av lavvoleiren, også
tilgang for rullestoler opp fra veien og via slukt i bakkant
av området
• Bytte ut sementblokkene på p-plass med naturstein
• Oppgradere undervisningsmaterialet for naturskolen
• Se også naturskole

Solnedgang ved Donestranda

Romsviga og Lilleviga
Gammelt kystbruk kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune
i 2004. Fylkeskommunen drifter bygningene, MidtAgder Friluftsråd drifter uteområdene på vegne av
fylkeskommunen og Direktoratet for naturforvaltning.

2010
• Videreført bygging av klopper og rekkverk langs stien
rundt Donevann
• Lagt om taket på en av gapahukene
• Leid inn maskiner for rensing av grøft langs veien ned til
Donevann i Roligheda, samt påfyll av masse
• Renset og hogd ned trær langs veien fra Berge til
Roligheda – pga tilgjengelighet for slambilen
• Sikring av badeflåte og nye moringer
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting ved
behov
• Generelt stell og vedlikehold

Vegen videre

Vannrenna i Romsviga

2010
• Generelt vedlikehold av grøntområdene
• Vest-Agder fylkeskommune har gjort et stort arbeid
med å restaurere og vedlikeholde husene i Romsviga og
Lilleviga
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting ved
behov
• Fulgt opp kystledbåten

• Se på mulighet for oppgrusing og grøfterens av veien
fra Berge til Roligheda
• Se på muligheter for utvidelse av vegnettet
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og
utskifting ved behov
• Generelt stell og vedlikehold
• Se også naturskole

Vegen videre
• Se på muligheter for utvidelse av stinettet
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting ved
behov
• Planlegge rehabilitering av frukthagen i Romsviga
– venter fortsatt på klarsignal fra Vest-Agder
fylkeskommune
• Generelt stell og vedlikehold

Donevann
Direktoratet for naturforvaltning og Midt-Agder
Friluftsråd eier områdene sør og vest for Donevann og
Donevannsholmen. Turløype rundt vannet og gapahukleir i
vestenden av vannet. Se også naturskole.
Naturskoleaktivitet

11

Øvrige deler av Friluftsparken
2010
• Hogd og ryddet i Lauviga og Langeviga
• Utvidelse av friområdet med nyervervet friområde langs
Indrekilen – har ryddet og tilrettelagt med turvei og
steinsetting mot vannet
• Laget bedre adkomst til toalett i Lauviga for tømmebil
• Drenert jordet i Lauviga, fylt på jord og sådd plen
• Generelt stell og vedlikehold

Vegen videre
• Arbeide for å bygge nytt handikaptoalett og stenge av med
bøyer for båter rundt flytebrygga i Lauvika
• Videre oppgradering og oppgrusing av parkeringsplass i
Paradisbukta – stoppkant mot bekk og påfyll av grus
• Sette opp griller og benker i Lauviga
• Generelt stell og vedlikehold
Økonomisk bidrag til Friluftsparken i Søgne fra:
Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og
Direktoratet for naturforvaltning. Velvillig sponsorstøtte fra
Anleggsvirksomhet.
I de senere år har det vært et tiltagende problem
med søppeldumping i Friluftsparken, og særlig på
parkeringsplassene. 2010 var intet unntak. MidtAgder Friluftsråd har fra 2009 anmeldt denne typen
miljøkriminalitet.
Område tilrettelagt i Indrekilen i Lauviga

Østre Randøya
Gammel forsvarseiendom kjøpt av Kristiansand kommune
i 2004. Bygningene på øya disponeres av lag og foreninger.
Midt-Agder Friluftsråd koordinerer lag og foreningers felles
arbeid og kommunikasjon med kommunen. Midt-Agder
Friluftsråd disponerer Vokterboligen, hvor det er kafé i
sommersesongen. Se også naturskole.

2010
• Sommerkafé i Vokterboligen hele sommersesongen
som blir drevet på dugnad av politikere og ansatte i
kommunene, samt ansatte i Midt-Agder Friluftsråd
• Minoritetsgruppetur den 8. juni, ca 90 deltakere.
• Randøyadagen arrangert 20. juni. Lag og foreninger som
holder til på øya bidro med et mangfold av aktiviteter og
Midt-Agder Friluftsråd koordinerte arbeidet. Det var ca
250 deltakere

Vegen videre
• Fortsatt koordinatorvirksomhet for samarbeidet mellom
organisasjonene og skolene som holder til på Østre
Randøya
• Fortsette med å drive sommerkafé
• Arrangere den årlige Randøyadagen i samarbeid med
skolene, lag og foreninger
• Arrangere minoritetsgruppetur til Randøya i juni – en
svært populær tur
• Bidra til videreutvikling av Østre Randøya som
friluftsområde for allmennheten
• Ruste opp/restaurere låven
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Konsert i fjellanlegget på Østre Randøya

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

2010
Det er også i 2010 gjennomført rydding og oppfrisking av
merkingen.

Vegen videre
• Se Hovedturløypa
• Fortsatt jevnlig vedlikehold

Naturlostur over Skråstadheia

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

2010
• Sesongen 2009/2010 hadde meget gode og jevne
snøforhold. Løypa ble kjørt jevnlig og den ble mye brukt.
• Nødvendig vedlikehold og kantklipping er utført med
innleid hjelp fra maskin entreprenører
• Større utbedringer gjennomført fra Kjerrane og nordover
til områdene innenfor Strai. Samarbeidsprosjekt med
Kristiansand kommune.

Vegen videre
• Større fokus på Hovedturløypa gjennom profilering og
arrangement i samarbeid med andre aktuelle aktører
• Arbeide for økt dugnadsarbeid i idrettsklubbene
• Utrede alternativ bruk, for eksempel sykkel
• Møte med grunneiere
• 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.

2010
• Flere organisasjoner og institusjoner bidrar til
kontinuerlig utvikling av områdene
• MAF har bidradd økonomisk til vedlikehold av løyper
• Kartbrosjyre til utdeling
• Flere organiserte naturlosturer og turer med
minoritetsgrupper

Vegen videre
• Arbeide videre med tilrettelegging for vannbaserte
friluftsaktiviteter
• Arbeide gjennom Vassdragsrådet for Nedre Otra for økte
friluftsaktiviteter i Elveparken
• Gjennomføre organiserte turer
• Stimulere organisasjoner som merker og vedlikeholder
turløyper
• Se Naturskole Gåseflå, Hovedturløypa, Skråstadheia.

Skråstadheia
Viktig friluftsområde mellom Vennesla og Kristiansand,
omfatter også Skråstadheia naturreservat. Midt-Agder
Friluftsråd er medspiller i forhold til utvikling av området.
Friluftsrådet arbeider med planer om etablering av en
dagsturhytte på Sødalsmyra, som kan være et knutepunkt
for friluftsliv og et bilfritt turmål inne i marka. Sparebanken
Pluss har gitt kr 2.000.000,- i gave til prosjektet.

2010
• Forsvaret har gjennomført et meget omfattende
oppryddingsarbeid etter sin virksomhet. MAF har gitt
innspill i friluftssammenheng.
• Sendt søknad til Kristiansand kommune om
dispensasjoner for bygging av dagsturhytte

Vegen videre
• Bidra til videreutvikling av området
• Igangsette arbeidet med planlegging av dagsturhytte,
herunder bl.a. søknader om ytterligere finansiering og
koordinere videre fremdrift i prosjektet.
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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 grunneieren. Der man ønsker tilretteleggingstiltak,
der allmennhetens friluftsbruk overstiger rettighetene
hjemlet i friluftsloven eller for områder med særlig store
friluftskvaliteter, er det ønskelig at det offentlige sikrer/
erverver arealet ved kjøp eller inngår servituttavtale
(evigvarende bruksavtale) med grunneieren.
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 2010 var det ingen nye områder som ble ervervet i regionen
til Midt-Agder Friluftsråd. Men det er ett område som det
foregår forhandliger om og som sannsynligvis vil bli sikret i
løpet av 2011.

Tilrettelegging
Sykkel
Sykling er en velegnet og viktig aktivitet i det norske
friluftslivet. Fra sykkelsetet får vi 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 turtraséer som er velegnet for sykling.

Nasjonal Sykkelrute Nr. 3
Sykkelrute langs vassdraget Otra fra Kristiansand til Hovden
og Haukeligrend.

2010
• Sykkelguiden selges. Finnes på norsk, tysk og engelsk
• Ruta presenteres på norsk, engelsk og tysk på vår
nettside
• Sykkelruta er tilknyttet naturskoleleir på Gåseflå
• Grunnskolene benytter ruta i Mobil Leirskole, et
samarbeid mellom MAF og Bringsvær leirskole
• Midt-Agder Friluftsråd samordner interessene langs ruta
• Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike
sammenhenger

Vegen videre
• Ivareta friluftsinteressene i forhold til utbyggingsplaner
• Medvirke til god standard og vedlikehold
• Samarbeide med Setesdalsbanen og andre
næringsaktører
• Medvirke til busstilbud for syklister
• Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute Nr. 3
som stamme

Nasjonal Sykkelrute Nr. 1
Ruta følger kystlinja gjennom Midt-Agder regionen og er en
del av det europeiske samarbeidet North Sea Cycle Route,
Nordsjøruta. Den knytter sammen flere av områder som er
særlig aktuelle for Midt-Agder Friluftsråd.

2010
• Salg av kartbrosjyre
• Midt-Agder Friluftsråd har hatt ulike tiltak i tilknytning til
traséen, eks. 58°NORD
• Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike
sammenhenger
• Befaringer og utarbeidelse av skiltplan i forbindelse med
regionale sykkelruter

Vegen videre

Sykkeltur rundt Ogge, naturlostur
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• Midt-Agder Friluftsråd ønsker å bidra til videreutvikling
av ruta
• Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute Nr. 1
som stamme

Regionale sykkelruter
Sykkelruter som gir innbyggere og tilreisende mulighet til
regelmessige sykkelturer i trygge rundløyper. Traséene
skal være av god kvalitet og gi allsidige natur- og
kulturopplevelser. De regionale sykkelrutene skal være for
vanlige mennesker med vanlige sykler.

2010
• Etablert partnerskap med Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommuner
• Kartlegging og befaring av samtlige aktuelle traséer i
regionen
• Igangsatt prosess med driftsavtaler i alle
medlemskommunene
• Igangsatt avtaleprosess med aktuelle grunneiere i
prioriterte områder
• Bidratt til opprusting av trasé ved Bringsvær, Vennesla
• Uttale og deltakelse på workshop for ATPstrategiplanarbeidet
• Søkt om støtte til informasjonsarbeid og fysisk
tilrettelegging
• Utarbeidet skiltplan for rute 1, 2 og 10

Vegen videre
Gjennomføre hovedprosjektet ”Regionale Sykkelruter”:
• Prosjektledelse ved Midt-Agder Friluftsråd
• Etablere avtaler med grunneiere og kommuner
• Finansiering av de ulike tiltakene
• Opparbeide traséer
• informasjon og markedsføring

Ski og skiløyper
Vinteren 2009/2010 var en av de beste ski sesongene på
flere år, med gode og stabile snøforhold i hele regionen.
Det ble kjørt løyper helt fra fjæresteinene på Flekkerøya
til Himmelsyna i Evje. I Kristiansand og Vennesla sto de
respektive parkvesener for kjøring. I Evje og Hornnes
er Otra IL ansvarlig, mens løypelaget på Øyna- og
Toplandsheia kjører løyper 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. Midt-Agder Friluftsråd bidrar med midler til en
del av løypekjøringen, samt gir tilskudd til utbedringer og
vedlikehold av løyetraseene.

utvikling og drift av løypene på Øyna- og Toplandsheia
• Midt-Agder Friluftsråd har bidradd med midler til
skjøtsel, drift og utvikling av Hovedturløypa Stemmen Kjerrane
• Denne sesongen ble enda flere løypetraseer kjørt for
begge stilarter. Noe som ble meget godt mottatt av
publikum.
• Ski og skimuligheter fikk bred pressedekning
• Rapport om kriterier for regionale skiløyper ferdig.
Langsiktige avtaler med grunneiere blir fremhevet i
denne sammenhengen.

Følgende skiløyper i Midt-Agder Regionen var i 2010
definert som regionale skiløyper
•
•
•
•
•

Løypene på Drivenesheia
Løypene på Lauvås
Hovedturløype Stemmen – Kjerrane
Høgås - Gautestad-området
Øyna- og Toplandsheia

Vegen videre
• Søke om å samordne og effektivisere vedlikeholdsarbeid
og drift av regionale løyper
• Bidra til utvidelse av løypenettet på Lauvås – muligheter
for rundløype
• Fortsette generell utbedring av løypenettet
• Vurdere nye alternativer for løypetraseer som egner seg
for sporlegging for både fristil og klassisk. Herunder nytte
øremerkede midler til dette til løypene på Drivenesheia.
• Arbeide videre for sammenkopling av løypene på
Sandripheia og løypenettet Drivenesheia
• Drifte og videreutvikle føremeldingstilbudet
• Skaffe økonomiske midler til tiltakene
• Bygge videre på rapportens kriterier, definere regionale
løyper og hva dette skal innebære
• Arbeide aktivt for at kommuner inngår langvarige
avtaler med grunneiere som gir muligheter til midler
gjennom spillemiddelordningen og midler over
Miljøverndepartementets budsjett (1427)

Løypekjørerne og frivillige gjør en fenomenal innsats for
regionen. Utvikling og drift av regionale skiløyper er et
satsingsområde.

2010
• Drift av føremelding på vår nettside www.midtagderfriluft.no og føretelefonen 38 07 00 02
• Første føremelding for sesongen 09/10 var 20.11.2009 og
siste føremelding ble gitt 27.04.2010
• Totalt ble føremeldingene oppdatert ca 1 400 ganger for
sesongen 09/10
• Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til skjøtsel,
utvikling og drift av skiløypene i Vennesla
• Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til skjøtsel,
utvikling og drift av skiløypene i Evje og Hornnes
• Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til skjøtsel,

Skiløypa på Drivenesheia
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Minoritetstur Sandripheia

Sandripheia fritidspark
Sandripheia fritidspark er et interkommunalt
samarbeidsprosjekt. Selskapet skal tilrettelegge og
drive anlegg for vinter- og sommeridretter og 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.

Vegen videre
• Åpning av nye og rehabiliterte hoppbakker
• Vurdere videre tiltak for utbedring og oppgradering av
fritidsparken og prioritere til beste for allmennheten i
regionen
• Søke å sikre at neste byggetrinn blir lagt inn i
kommunenes budsjetter
• Evaluere avtalen mellom Midt-Agder Friluftsråd og
Sandripheia fritidspark

2010
• I 2008 ble det inngått avtale mellom Midt-Agder
Friluftsråd og Sandripheia fritidspark om at MidtAgder Friluftsråd skal administrere og ha den daglige
administrasjon av anlegget. Dette var en prøveordning
som ble evaluert i 2010. Begge parter er fornøyde, og
avtale ble forlenget - et år om gangen.
• Representanter til styret i Sandripheia fritidspark
er de samme som i Midt-Agder Friluftsråd. Samt en
representant fra skikretsen.
• Brukerutvalg skal ivareta de ulike brukergruppenes
interesser
• Vennesla kommune og Kristiansand kommune har vært
ansvarlig for kjøring av løypene
• Vaktmestertjenester kjøpes av Vennesla kommune
• Alle eierkommunene vedtok i sine budsjetter for 2010
å oppgradere og utbedre Sandripheia fritidspark. Det
foreligger egen plan for utbyggingen.
• Byggkomité har prosjektledelse i utbygging og
oppgradering av Sandripheia fritidspark. Med det forstås
kontroll med nyinvesteringer, både teknisk og økonomisk,
også spillemiddelsøknader.
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Kystled
Utleie av tradisjonelle bruksbåter og enkle hytter.

2010
• Sekretariatet er lagt til Kristiansand og Oppland
Turistforening
• Båten Lista er stasjonert i Romsviga. Ut fra
sikkerhetsmessige hensyn leies den ikke ut fra Helleviga.
Båten har blitt brukt av speidergruppe i Søgne som også
har pusset opp båten.

Vegen videre
• Midt-Agder Friluftsråd deltar i arbeidsgruppen for Kystled
Sør
• Opplyse om tilbudet på våre nettsider

Prosjekter
Lokale stimuleringsmidler
Fra og med 2009 har Midt-Agder Friluftsråd hatt
100 000,- til fordeling. Stimuleringsmidlene retter
seg mot aktivitetsfremmende tiltak innen ”det enkle
friluftsliv”, primært da i regi av frivillige lag/foreninger i
medlemskommunene. Tiltakene skal på en eller annen måte
fremme det allmenne friluftslivet. Medlemskommunene i
Midt-Agder Friluftsråd kan også søke, gjerne i samarbeid
med frivillige organisasjoner/lag.
Tiltakene må fylle noen kriterier for at de skal kunne
bli vurdert for tildeling. Det forutsettes en egeninnsats
via dugnad eller eget tilskudd, tilsvarende ca 50 % av
totalkostnad. Videre må tiltakene fremme friluftsaktivitet for
flest mulig. Totalkostnaden på tiltaket skal i utgangspunktet
ikke overstige 20 000,-, og man kan da altså søke på inntil kr.
10 000,- pr tiltak. Varige tiltak og tiltak som går noe over tid,
vil bli prioritert fremfor enkeltstående ”happenings”.
I 2010 kom det inn 15 søknader på til sammen kr. 137 000,-.
11 søknader ble imøtekommet. Eksempler på tiltak som
fikk støtte er gapahuk, grillplass, flytebrygge, piggeløype for
rullestolbrukere, klatrebrosjyre, rydding av kulturlandskap
og mye mye mer.
Det er gledelig å se at en liten sum ofte utløser store
mengder dugnad og andre sponsorer, slik at mange flotte
tiltak rundt i regionen kan realiseres.

Naturskolekurs

Naturskole Helleviga

Naturskole
Naturskole er Midt-Agder Friluftsråds hovedsatsing mot
barn og unge. Konseptet består av leirsteder, lærerkurs,
elevaktiviteter og veiledning.
Leirstedene har overnattingsfasiliteter for inntil 40 elever i
hver leir, undervisningsmateriell og pedagogiske opplegg
knyttet til friluftsliv, natur og lokal kulturhistorie. Det er
gratis for skolene i regionen, andre brukere kan leie for
overnatting.
Kursene retter seg spesielt mot lærere og skolepersonell
i regionen. Temaene er utvalgt med bakgrunn i gjeldende
læreplan og skal styrke og inspirere alminnelige lærere til
læringsaktiviteter i natur og friluft.
Midt-Agder Friluftsråd bidrar med pedagogisk og
friluftsfaglig kompetanse i ulike samarbeidsprosjekter,
herunder Folkehelse Kristiansand og Universitetet i Agder.
Formidling av og rådgivning i forhold til Friluftsrådens
Landsforbund storsatsing overfor skole, Læring i friluft.

Området ligger pent ved sjøen i Friluftsparken i Søgne,
og som en integrert del av Friluftsparken. Lavvoleir med
ildsteder. Låve med klasserom og utstyrsbod. Utstyr og
materiell innen temaene naturfag, kyst, friluftsliv, fysisk
aktivitet, geologi og steinalder.

2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
Videreutvikling – oppgradering av materiell
Nye duker på to av lavvoene
Forbedringer i lavvoleir og låve
Lærerkurs og elevaktiviteter
1653 skoleelever og lærere
30 utlån av leir til skole
1936 øvrige brukere (forening/lag/firma)
26 utleie til forening/lag/firma
Stort antall uregistrerte dagsbesøk
Benyttet av Universitetet i Hamburg som del av
internasjonale friluftsstudier

Vegen videre
•
•
•
•

Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
Kurs for lærere og skolepersonell
Ny leir – reetablere eksisterende leir
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Naturskole Donevann

Naturskole Ogge

Naturskolen ligger tilbaketrukket ved Donevann i
Friluftsparken i Søgne som et naturlig knutepunkt i
friluftsområdet. Gapahukleir, handikaptoalett, utstyrsbod,
aktivitetsløype og kanoer. Naturfaglig og kulturhistorisk
undervisningsmateriell.

Naturskolen på Dikesholmane, sør i Ogge, ble ferdigbygget
i løpet av 2010. Det er anlagt ny parkeringsplass,
”hønsegang” langs skrent og stier og traseer ute på
Dikesholmane. Det er også bygget tre flotte gapahuker,
samt toalett med bod. Alt av stier/traseer, gapahuker og
toalett er tilgjengelig for alle (universelt utformet).

2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forheng på gapahuker ble tatt ned
Lagt om taket på en av gapahukene
Ryddet og planert for etablering av ny tauløype
Generelle utbedringer leirsted
Lærerkurs og elevaktiviteter
Utskiftning av materiell
1230 skoleelever og lærere
24 utlån av leir til skole
246 øvrige brukere (forening/lag/firma)
12 utleie til forening/lag/firma
Benyttet av Universitetet i Hamburg som del av
internasjonale friluftsstudier
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk. Leiren er mye brukt
som turmål for allmennheten.

Vegen videre
•
•
•
•
•

Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
Kurs for lærere og skolepersonell
Ferdigstille ny taubasert aktivitetsløype
Fjerne gammel aktivitetsløype – den er nå slitt og delvis
farlig enkelte steder
• Få opp nye forheng på gapahukene
• Utvide kanotilbudet, vurdere andre farkoster

Naturskole Gåseflå
Idyllisk leirsted i vannkanten ved Otravassdraget.
Gapahukleiren har kanoer og ligger i tilknytning til
Setesdalsbanen, Nasjonal Sykkelrute Nr. 3 og elva Otra.

2010
•
•
•
•
•
•
•
•

Lærerkurs og elevaktiviteter
Planlagt som del av regional sykkelrute
Utskiftning av materiell
572 skoleelever og lærere
14 utlån av leir til skole
232 øvrige brukere (forening/lag/firma)
15 utleie til forening/lag/firma
Stort antall uregistrerte dagsbesøk og overnattinger

Vegen videre
•
•
•
•
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Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
Kurs for lærere og skolepersonell
Utvide kanotilbudet, vurdere andre farkoster

Våren 2010 ble en hektisk tid for å få alt på plass til den
offisielle åpningen. Leiren ble tatt i bruk underveis i
siste fase av bygging og tilrettelegging – 10 kanoer, én
pioneer multi som er tilgjengelig for funksjonshemmede,
bryggeanlegg ved leir og parkeringsplass, bålgruer,
spesialtilpassede benker og forheng til gapahuker.
Den offisielle åpning var den 8. juni med spesielt inviterte
gjester. Ordførerne i Iveland og Birkenes sagde over en
stokk som offisiell markering av at leiren ble åpnet for
allmennheten (se faksimile).
Tema for naturskolen i Ogge er ferdsel på vassdrag, lokal
natur- og kulturhistorie. Det ble gitt økonomisk bidrag til
leiren i Ogge fra Sparebankstiftelsen DnB NOR med kr.
1 000 000,-. Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt tilskudd
til parkeringsplassen og Direktoratet for naturforvaltning
har gitt tilskudd til kjøp og leie av areal samt tilskudd
til parkeringsplassen. Aust-Agder fylkeskommune
har gitt støtte til bryggeanleggene og Friluftsrådenes
Landsforbund har gitt støtte til kanonene gjennom forenklet
spillemiddelordning.

2010
• Sluttført arbeid med farkoster, bryggeanlegg, bålgruer,
benker og forheng til gapahuker, samt beiset gapahukene
og toalett/bod
• Merking av kanoer og utstyr, samt stativ til kanoene og
infotavler på eikestokker fra Helleviga
• Rekkverk på rampe opp til toalett
• Utstyr til undervisning og kanopadling
• Offisiell åpning den 8. juni med spesielt inviterte gjester
• 2 minoritetsgruppeturer med kano, leir og båltema
• Sykkeltur rundt Ogge med veiledning i og om leiren
(Naturlos)
• Spesialsykehuset for rehabilitering - befaring og
utprøving
• Ulike mediesaker om det nye leirstedet
• 278 skoleelever og lærere
• 14 utlån av leir til skole
• 464 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 21 utleie til forening/lag/firma

Vegen videre
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell,
herunder farkoster og fiske
• Kurs for lærere og skolepersonell
• Arrangement og turer for elever/andre
• Etablere utsettingsbrygge for kano i bukt nordøst på
Dikesholmane
• Etablere bro/klopp på høyvannsutsatt kryssing ut til
leirstedet

Naturskole Østre Randøya

Diverse naturskoleaktiviteter

Østre Randøya er en kjent og i nyere tid mye benyttet
øy på Sørlandskysten. Et stort areal og en rekke
forsvarsbygninger er nå del av et offentlig friområde med
hovedvekt på friluftsliv. Flere undervisningsinstitusjoner
og friluftsorganisasjoner er involvert i utviklingen av og
aktivitetene på Østre Randøya. Midt-Agder Friluftsråd
har ansvar for Vokterboligen og koordinerer de ulike
friluftsaktørene på øya.

Informasjon 2010

2010
• Samarbeidsavtale med WayBack Kristiansand
• Påbegynt reparasjoner av låve med sikte på mulig
naturskolefasiliteter
• Gjennomført kurs og turer
• Kompetanseutveksling med skolene og UiA

Vegen videre
• Utbedre låven som utstyrsbase/sommerkafé/
undervisningsrom
• Diverse utstyr til naturskole

Kurs og veiledning – læring i friluft
Kurs i friluftstemaer rettet spesielt mot lærere og
skolepersonell i regionen. Temaene er utvalgt med bakgrunn
i gjeldende læreplan og skal styrke og inspirere alminnelige
lærere til læringsaktiviteter i natur og friluft. Øvrig
formidlingsaktivitet er rettet mot elever og studenter.

2010
• Markedsført tilbud gjennom ulike kanaler, blant annet
presentasjon for skoleledere
• Gjennomført ordinære og spesialtilpassede kurs
• 10 lærerkurs med 203 deltakere
• 9 aktivitetsdager med 1452 elever og lærere
• 7 kurs/undervisning for høgskole/universitet, 387
studenter
Samarbeid med Universitetet i Agder:
• tre folkehelsestudenter i praksis
• én folkehelsestudent i helårs hospiteringspraksis
• Pedagogisk praksis for 3 friluftslivsstudenter UiA: 8
aktivitetsdager i naturen for til sammen 352 barne- og
ungdomsskoleelever og lærere
• Eksamenssensor for lærer- og friluftsutdanninger ved
Universitetet i Agder
• Én praksisstudent fra Høgskolen i Volda
• Medarrangør DNTs Opptur 2010
• Treningskontaktkurs med Vest-Agder fylkeskommune,
friluftslivsundervisning

Vegen videre
• Markedsføre tilbudet i regionen
• Gjennomføre kurs og aktiviteter
• Videreutvikle kurs og aktivitetstilbudet

• Tilgjengeliggjort informasjon på nettsiden www.midtagderfriluft.no
• Læring i friluft: permer, kurs og markedsføring
• Informasjonsutsendinger til skoler og andre institusjoner
i regionen

Rådgivende virksomhet 2010
• Rådgivende virksomhet til Kristiansand kommunes Aktiv
ute-prosjekt
• Rådgivning, bygging og byggeledelse aktivitetsløyper hos
Aktiv Ute-skoler
• Friluftsfaglig rådgivning og veiledning ved henvendelser
fra lærere og skolepersonell i regionen
Økonomisk bidrag til naturskole: Friluftsrådenes
Landsforbund, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder
fylkeskommune og Partnerskap for folkehelse Agder.

Naturlos
Naturlosprosjektet er nå gjennomført 15. år på rad. Det
er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder Friluftsråd,
Kristiansand og Opplands Turistforening, Skogselskapet
i Vest-Agder, Friluftsrådet Region Mandal og Lister
Friluftsråd. Midt-Agder Friluftsråd er sekretariat. På
naturlosturene er det alltid med minst en naturlos som
forteller om natur og lokal kultur. Ulike lag og foreninger
står for arrangementene.

2010
•
•
•
•

127 turer i programmet
Totalt ca 13.800 deltakere
Programmet trykket i 87.000 eksemplarer
Distribuert til alle husstander i Vest-Agder og Midt-Agder
Friluftsråds medlemskommuner i Aust-Agder, samt fra
vårt kontor til skoler, servicetorg, turistkontorer og ulike
organisasjoner
• God pressedekning
• Naturlos har egen nettside www.naturlos.no
• Midt-Agder Friluftsråd har vært arrangør/medarrangør
på 6 turer

Vegen videre
• Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og vellykket
konsept
• Oppfordre arrangører til å lage turer for barn, unge og
familier - mer familiefokus fremfor kun barnefokus
• Presentere Naturlos gjennom presse og media
• Mer fokus på Naturlos via fylkeskommunene og
kommunene i deres folkehelsearbeid
• God bredde i distribusjonen, nå ut til alle
• Bruke Naturlos til synliggjøring av Allemannsretten
Økonomisk bidrag til Naturlos fra: Vest-Agder
fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand
kommune Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i VestAgder Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i AustAgder Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Vest-Agder
Landbruksavdelinga og Friluftsrådenes Landsforbund.
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Friluftsliv for minoritetsgrupper
Midt-Agder Friluftsråd har arrangert Friluftsliv for
minoritetsgrupper ni år på rad. Den overordnede
målsettingen er å få flere mennesker med
minoritetsbakgrunn til å bli kjent med norsk kultur- og
turtradisjon. Friluftsliv er en god innfallsvinkel til integrering
og forebygging i et folkehelseperspektiv.
Ved å bruke naturen som arena for rekreasjon og
livsutfoldelse, 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 vi har gjennom allemannsretten til å ferdes i
skog og mark.
Turene gjennomføres både i flotte områder i lokalmiljøene
og turområder med mer regional karakter. Målet er at
deltakerne skal gjenskape turer på egenhånd, gjerne
sammen med venner og familie.
Planlegging og gjennomføring av turer er vårt primære
arbeid i prosjektet, men vi har også i stadig større grad
blitt involvert i planarbeid på regionalt og nasjonalt nivå i
forhold til friluftsliv, folkehelse og integrering. Vi har vært
med på idémyldring hos Direktoratet for naturforvaltning
i Trondheim med fokus på økt rekruttering av etniske
minoriteter til friluftsliv, vi deltar i arbeidsgruppe for etniske
minoriteter – Folkehelseforum i Kristiansand, og deltar
ellers i Dialogforum i Kristiansand.

2010
• Voksenopplæringer/læringssentre i medlemskommuner
er viktige samarbeidsparter. Vi har også vært på turer
med andre organisasjoner.
• Våre turer har hatt et variert faglig innhold og mange
forskjellige aktiviteter
• Stor interesse for å bli med på turene. Over 1600 har
meldt seg på våre turer
• Større aktivitet enn i 2009. Vi har hatt med oss 975
deltakere på tur
• Vi har gjennomført 16 turer, bl.a. to snø- og skidager
• Vi får mange tilbakemeldinger fra deltakere om at de
opplever turene som de deltar på som spennende og
opplevelsesrike

Minoritetstur til Østre Randøya

58°NORD
Turkonsept for hele familien. Utvalgte områder med
særegenheter i regionen skal oppsøkes og deltakerne løse
ulike oppdrag. Områdene og oppdragene er presentert i
et hefte med kart, omtaler, bilder og GPS koordinater. Alle
deltakere som lykkes med oppdragene premieres med
turkopp eller friluftskart.

2010
•
•
•
•

Markedsføring av konseptet og heftet
Annonsering i ulike medier
Direktekontakt med HMS/personal i utvalgte bedrifter
Totalt distribuert mer enn 1100 hefter og 400 ekstra
svarark

Vegen videre
• Avvikle fysiske poster i regionen og avslutte aktivitetstilbudet
• Igangsette nytt og etterspurt prosjekt - På Topp
• Økonomisk bidrag til 58°NORD fra: Fylkesmannen
i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, VestAgder fylkeskommune, Statskog og Friluftsrådenes
Landsforbund.

Vegen videre
• Vi ønsker å bygge videre på våre erfaringer og
videreutvikle samarbeid vi har med forskjellige
brukergrupper, og få med flere organisasjoner som
brukere
• Prøve å legge til rette for samarbeid på tvers av ulike
grupper
• Vi har en målsetting om å kunne tilby minst et like godt
turtilbud i 2011 som i 2010
Økonomisk bidrag til friluftsliv for minoritetsgrupper fra:
Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune,
Folkehelse i Agder (via Aust- og Vest-Agder fylkeskommune)
og Friluftsrådenes Landsforbund.
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Veiviseren – 50 turer på hjul
Veiviseren – 50 turer på hjul er et partnerskapsprosjekt med
Vest-Agder fylkeskommune. Erik Peersen, Astrid Marianne
og Per Svein Staalesen har også vært involvert i prosjektet.
Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder
har gitt støtte til prosjektet. Friluftsrådenes Landsforbund
gav støtte til kartleggingen av tilgjengelige friluftsområder
som dannet utgangspunktet for oversikt over turmuligheter
til turheftet.
Partnerskapsprosjektet skal lage et turhefte for
bevegelseshemmede med utgangspunkt i Veiviseren,
et turhefte for bevegelseshemmede, tilrettelagte og
tilgjengelige friluftsområder i Søgne, Songdalen, Vennesla
og Kristiansand,

2010
• Astrid Marianne og Per Svein Staalesen var i 2009
engasjert til kartleggingen av områdene som danner
grunnlaget for områdene som skal tas med i Veiviseren –
50 turer på hjul
• Valgt ut 50 områder som skal være med i turheftet
• Erik Peersen har vært sentral i arbeidet med turtekstene.
Dette i samarbeid MAF og Vest-Agder fylkeskommune.
Astrid Marianne og Per Svein Staalesen har også bidratt.
Bård Andreas Lassen i Vest-Agder fylkeskommune har
utarbeidet kart.
• Samlet bilder til hver enkelt tur som viser områdets
kvaliteter

Vegen videre
•
•
•
•

Ferdigstillelse av turtekster, bilder og kart
Ekstern aktør skal stå for lay-out og trykking
Utgivelse og markedsføring av turheftet, våren 2011
”Signingsferd” i alle kommunene dersom vi får tilsagn
på søknad om dette. En tur i hver kommune med
utgangspunkt i turheftet.

”FOLKEHELSE OG FRILUFTSLIV
I REGIONEN”
Begrept ”folkehelse” er blitt mer og mer aktualisert de
senere år, senest med forslaget til ny folkehelselov, hvor
det legges opp til nye og utvidede oppgaver for kommuner
og fylkeskommuner. Midt-Agder Friluftsråd ønsker å
være proaktiv i dette arbeidet og ha fokus på friluftslivets
betydning.
Naturen er en helt unik aktivitetsarena som gir mulighet
for allsidig trening av balanse, koordinasjon, bevegelighet,
styrke og kondisjon. Visjonen til Aust- og Vest-Agder
fylkeskommuner i forhold til folkehelse i Agder er ”God
hels og livskvalitet for alle i Agder”. Det har i den senere tid
kommet tydelig frem hvilken viktig rolle friluftsliv har for
den totale folkehelsa i befolkningen. Fysisk aktivitet er en
av de faktorer som har størst innvirkning på vår helse. MidtAgder Friluftsråd ønsker å være med på å legge til rette for
at den enkeltes helse kan fremmes gjennom en aktiv og
helserelatert livsstil i friluft.

Naturbasert Folkehelseakademi
– et forprosjekt
Midt-Agder Friluftsråd ønsker i et forprosjekt å utrede
muligheter og en modell for å etablere et hovedprosjekt
som skal fremme den enkeltes helse gjennom en aktiv
og helserelatert livsstil. Man ønsker å ta utgangspunkt
i normale hverdags- og fritidsaktiviteter, slik vi kjenner
det fra enkle norske friluftstradisjoner. Viktige momenter
i forprosjektet er faglig innhold, samarbeidspartnere,
organisering og lokalisering.
Helgøya i Søgne, forsidefoto til Veiviseren – 50 turer på hjul.

Badebåten
Badebåten trafikkerer strekningen Kristiansand
sentrum – Østre Randøya, med enkelte stopp underveis i
sommersesongen. Ruten har vært i drift i 6 sesonger. Dette
gjør at de store ikke-landfaste friområdene i Kristiansands
skjærgård blir tilgjengelige for fastboende som ikke har
egen båt og for turister.

2010
•
•
•
•

Badebåt i fast rute i sommersesongen
MS Patricia har trafikkert ruten
Sentral kaiplass ved Kai 6 i Kristiansand sentrum
Kristiansand kommune, Midt-Agder Friluftsråd og
Destinasjon Sørlandet har samarbeidet om prosjektet
• Midt-Agder Friluftsråd har, sammen med turistkontoret
og eier av båten, drevet aktiv markedsføring
• Kristiansand kommune har stilt økonomisk garanti for
driften

Vegen videre
• Videreføre tilbudet
• Vurdere alternative fartøy som badebåt
• Midt-Agder Friluftsråd markedsfører badebåten når det
er naturlig forbindelse med sommerkaféen på Østre
Randøya
• Fortsatt kaiplass ved Kai 6

2010
• Gjennomført studietur sammen med representanter fra
Universitetet i Agder, Vest-Agder fylkeskommune og
Universitetet i Hamburg
• Utarbeidet skisse for forprosjekt og søknad om midler
fra Vest-Agder fylkeskommune og Søgne og Greipstad
Sparebank

Vegen videre
• Etablere og gjennomføre forprosjektet

Dulteneset og Rågehauen i Iveland
I 2010 fikk Midt-Agder Friluftsråd tilsagn på 2 søknader på
folkehelsemidler gjennom Friluftsrådenes Landsforbund.
På Dulteneset er det nå etablert en tilrettelagt fiskeplass
og tilrettelagt adkomst fra sykkelsti og ned på fiskeplassen.
Det vil også komme en flytebrygge der som åpner opp
for badeaktivitet. Dulteneset ble åpnet den 28. november
hvor aktuelle brukergrupper ble invitert. Det var taler og
snorklipping, samt servering av varm gløgg. Det var ikke
så mange som turde å våge seg ut i kulda, da gradestokken
viste -15 grader den dagen.
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Området som ligger ca 1 km fra kommunesenteret. Når man
tilrettelegger for de med størst behov for tilgjengelighet,
tilrettelegger man med lav terskel for bruk for alle. Med
andre ord; nødvendig for noen, men bra for alle! Vi tror
også at området vil bli mye brukt av barn og unge som bor
i nærområdet. Målet har vært å lage en møteplass for både
unge og eldre, familier og organisasjoner. Dulteneset blir
ifølge leder av det lokale fiskelaget, Per Belland, vurdert
som det beste fiskestedet i hele Birketveittjønna.
Våren 2011 vil det bli arrangert aktivitetsdag for alle med
fokus på aktiviteter som bading og fiske og konkurranser.
Rågehauen er Iveland sin 1000-årsplass og ligger i sentrum
av Iveland ved Birketveittjønna. Her er det nå kommet
en tilrettelagt turvei og benker og bålgrue på et flott
utsiktspunkt. Utsiktspunktet er det siste stedet som sola
går ned i sentrum av Iveland. Det er også laget bro over
bekken, slik at turveien er tilknyttet eksisterende sykkelsti
og turveinett. Rågehauen ble også åpnet den 28. november
med sang av lokalt barnekor, bål og taler, samt pølser og
drikke til de fremmøtte.

Helse i friluft – lokal hundremeterskog
i Birkenes
Inspirasjonen for Helse i friluft er hentet fra Helse
i Hundremeterskogen på Kongsgård i Kristiansand.
Prosjektet tilrettelegger et begrenset naturområde som
er lett tilgjengelig sentralt på Birkeland. Målgruppen er
mennesker med tilretteleggingsbehov. Det blir satt fokus
på mestring og sanseopplevelser i naturen. Området er
tilrettelagt med ca 100 m turvei med tilgjengelighet for alle
(universell utforming), samt hvilebenker og en paviljong
som samlingssted med ly for vær og vind. Området er
kommunalt, og det foreligger godkjenning i fra kommunen i
forhold til de planlagte tilretteleggingstiltakene.

Til våren vil det bli arrangert konsert/kulturarrangement i
tilknytning til aktivitetsdagen på Dulteneset.

Springevannstemmen i Lillesand
Friluftsrådet søkte Sparebankstiftelsen om midler til lokale
hundremeterskoger, og fikk tilsagn på to slike. Lillesand
ble valgt ut til å få det ene tilskuddet. Prosjektet fikk også
tilsagn på støtte fra Gjensidigestiftelsen. Flere lokaliteter
ble vurdert, men valget falt på Springevannstemmen - en
tidligere vannkilde til Lillesand. Springevannstemmen
har storslagen utsikt over byen og skjærgården, og har et
koselig vann med flott skog rundt. Første trinn av tiltaket
startet høsten 2010, og første del av turstien er på plass.
Videre skal det settes opp gapahuker, bålgruer, benker
og sammenhengende sti rundt hele vannet. Stien vil også
bli lyssatt. Standarden på stien vil være slik at det er godt
fremkommelig for rullestoler og barnevogner. Utbedring av
eksisterende parkeringsområder og eksisterende toalett er
også tatt med i prosjektet.
Prosjektet har som mål å tilrettelegge og bevare en
grønn lunge som er godt tilgjengelig for alle. I et ellers
tettbebygd område, er det viktig å sikre tilgang til et
naturområde for de som ikke har mulighet til å dra langt
av sted for å komme seg ut på tur. Det vil gi økt bruk av
dette vakre sentrumsnære friområdet hele året. Stikkord
her er tilgjengelighet, lavterskel, samlingsplass og
naturopplevelser.
En bedre tilgang til et sentrumsnært område som
både har vann, skog, kulturminner og utsikt, vil kunne
øke livskvaliteten og virke sykdomsforebyggende og
helsefremmende.
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Åpning av Helse i friluft

2010
• Midt-Agder Friluftsråd har prosjektledelse i
arbeidsgruppen
• Området er i umiddelbar nærhet til flere institusjoner og
brukergrupper, sentralt i Birkeland sentrum
• Finansieres gjennom Sparebankstiftelsen,
Gjensidigestiftelsen og Helse- og Rehab.stiftelsen
• ”Solplassen” – et samlingssted med ly for vær og vind
i form av en 8-kantet paviljong med to åpne vegger og
ildsted ble åpnet av ordfører Arild Espegren 1.september
• A3ressurs har hatt oppdraget med bygging av paviljong på
”Solplassen” og Birkeland Anlegg har gjort grunnarbeid
og tilrettelagt ca 100 m turvei
• Det er etablert samarbeid med lokal kunstner og
en geolog i forbindelse med integrering av kunst og
sanseopplevelser i den universelle utformingen og
installasjoner som kan utfordre syn-, hørsels- og
taktilsansen

Vegen videre
• Det skal etableres flere stier som er brattere og smalere,
ulike installasjoner og kunstnerisk utforming i området
• Aktivitetstiltak i samarbeid med institusjoner i området
• Markedsføring av området og tilbudet der

Folkehelse Kristiansand

Grønn Løype

Friluftsliv har stor betydning for den totale folkehelsa
i befolkningen. Dette samspillet er satt i system ved
at Folkehelse Kristiansand leier 50% stilling av MidtAgder Friluftsråd for å bidra og lede ulike aktiviteter og
lavterskeltiltak. Dette samarbeidet går nå inn i sitt åttende
år.

Samarbeidsprosjekt med Folkehelse Kristiansand.
Formålet er å fremme svært godt tilrettelagte turløyper
i befolkningsnære områder med tilgjengelighet for alle
(universell utforming). Derav navnet og den karakteristiske
grønne merkingen. Prosjektet har også egne tiltak for
aktivisering av ulike brukere i løypene.

2010

2010

• Opp av Go’stolen - sosial seniormosjon ukentlig i
Badmintonhallen og Sukkevannhallen, prosjektledelse
• Aktiv Ute - kompetansebistand og rådgivning på
friluftstiltak og tilrettelegging for naturbasert fysisk
aktivitet og Læring i friluft
• Grønn Løype og Grønn Tur - lavterskel turløyper
i befolkningsnære naturområder. Grønn tur er et
konkurransekonsept utviklet for spesielle institusjoner i
tilknytning til løypene.
• Urbant friluftsliv og Aktiv Hver Dag - friluftsfaglig bistand
i nevnte kommunale folkehelseprosjekter
• Trilletur - ukentlig turtilbud på dagtid for foreldre med
barn i vogn
• Stavgang - koordinering av stavgangaktivitet i
Kristiansand. Kurs og opplæring.
• Aktivitet på resept - turveiledning
• Annet - faglig bistand i øvrige prosjekter og tiltak i regi av
Folkehelse Kristiansand

• Gjennomført første runde med Grønn Tur
konkurransekonsept på Kongsgård
• Gjennomført og avsluttet Grønn Tur - tur med veileder på
dagtid i Baneheia
• Utviklet konseptene Grønn Tur og igangsatt runde 2 med
samtlige løyper tilsluttet
• Markedsført tilbudet i ulike kanaler
• Kartlegging av mulige nye traséer
• Finansiering fra Folkehelse Kristiansand
• Premiering av konkurransevinnere og mediedekning av
overrekkelse

Vegen videre
• Utvikle flere løyper
• Videre drift på Grønn Konkurranse, langsiktig konsept
• Finansiere prosjektet videre

Vegen videre
• Fortsette samarbeidet, videreføre og initiere
aktivitetsprosjekter

Kjosdalen, Kristiansand
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Informasjonsarbeid og markedsføring
Informasjonsarbeid og markedsføring er viktige
elementer for å nå Midt-Agder Friluftsråds
overordna mål.

Presentasjon

Nettside

Midt-Agder Friluftsråd har nettside med adresse; www.midtagderfriluft.no. Denne er tilpasset publikums behov for rask
og enkel tilgang til informasjon om friluftsliv i regionen.

2010

2010

• Videreutviklet digital totalpresentasjon av friluftsrådet og
dets arbeid
• Presentasjon av Midt-Agder Friluftsråd for
kommunestyret i Iveland og Songdalen
• Midt-Agder Friluftsråd har avholdt ulike typer
presentasjoner av organisasjonen for blant andre
Universitetet i Agder, Dialogforum, ulike frivillige
organisasjoner og politiske organer
• Deltatt på ulike åpne arrangementer med stand og
aktiviteter, for eksempel Verdens Miljødag

Vegen videre

Vegen videre
• Videreføre og intensivere arbeidet
• Videreutvikle metoder og teknikker for formidling

Medieomtale
2010
• Midt-Agder Friluftsråd og vår virksomhet har vært omtalt
flere ganger i regionale og lokale medier. Se bl.a. utvalgte
faksimiler.
• Faglig bidrag til blant annet NRK Sørlandssendinga,
Fædrelandsvennen og Sørlandsavisa

Vegen videre
• Være synlig og tilgjengelig friluftsrådgivere i regionale og
lokale medier
• Profilere friluftslivet for allmennheten

• Regelmessig oppdatering av ulik informasjon
• Lagt inn aktuelle nyhetsartikler
• Kontinuerlig oppdatert føremelding gjennom
vintersesongen
• Døgnrekord 6.desember med over 1 600 unike brukere og
over 22 200 unike treff totalt i desember 2010. Dette er en
økning på 18,9 % i forhold til desember 2009, og vi ser en
klar vekst i bruk av nettsiden.

• Opprettholde høyt nivå på kvalitet og tilgjengelighet på
nettsida
• Jobbe for videre økning i antall brukere av nettsiden
• Enda bedre oppdatering av nettsiden

Bøker
2010
• Salg og distribusjon av Veiviseren, siste opplag.
• Salg og delvis distribusjon av relevante bøker for friluftsliv
i regionen, herunder bøker med støtte fra MAF. For
eksempel Padleguiden for Aust-Agder, Padleguiden for
Vest-Agder og 50 turer i Kristiansandsregionen.

Vegen videre
• Veiviseren – 50 turer på hjul. Kommer ut våren 2011.
• Arbeide for realisering av Veiviseren 2 (Midt-Agder
Friluftsråds medlemskommuner i Aust-Agder).
• Bidragsyter og støttespiller i relevante bokprosjekter for
regionenes friluftsliv

Kart
Midt-Agder Friluftsråd bidrar til utgivelse, distribusjon og
salg av turkart i regionen. Vi har kartbank over O-kart i
regionen.

2010

Annonsering
2010
• Midt-Agder Friluftsråd bruker i noen grad annonsering
for å profilere våre tiltak. Alle naturlosturene blir
annonsert, enten i lokalaviser, regionalaviser eller begge
deler.

Vegen videre
• Annonsere utvalgte produkter/tiltak ved høvelige
anledninger
• Benytte redaksjonelle formidlinger av bl.a. naturlosturer,
åpningsarrangementer og viktig folkeopplysning, så som
føremeldinga
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• Salg og distribusjon av turkart i regionen
• Utvikling og produksjon av ”Randøya” (brosjyre)
• Bidratt til utgivelse av turkart ”Linnåsen” og nærmiljøkart
”Engesland skole”

Vegen videre
• Utvikle informasjon om Regionale Sykkelruter, herunder
”Tursykkelkart i Midt-Agder”
• Bidra og delta i relevante kartprosjekter i regionen

Deltakelse
Råd og utvalg
Midt-Agder Friluftsråd deltar blant annet i:

Priser og utmerkelser
Midt-Agder Friluftsråd ble kåret til Årets friluftsråd 2010
av Friluftsrådenes Landsforbund for vårt arbeid med
friluftslivsaktiviteter for minoritetsspråklige. Da spesielt for
skidagene på Sandrip, der elever fra voksenopplæringene
i friluftsrådets medlemskommuner fikk prøve seg på
truger, ski og akebrett. Den årlige kåringen baseres på et
nyskapende tiltak som har vært en viktig del av arbeidet til
friluftsrådet.

Planarbeid
2010
• Gitt skriftlige uttalelser til 6 planer/saker der
regionale friluftsinteresser har vært involvert. Bl.a.
til Sykkelstrategi for Kristiansands regionen 2010 –
2017 og Konsesjonssøknad 450/500 kv likestrøms
kabelforbindelse, Skagerak 4.
• Representant i arbeidsgruppe for revidering av
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011 – 2014,
Kristiansand
• Utarbeidet ”Forvaltningsplan for områder i MAFregionen, inkludert plan for økt tilgjengelighet 2010
– 2014”. Planen omfatter områder friluftsrådet har helt
eller delvis forvaltningsansvar i, inkludert regionale
skiløyper. Områder som omfatter økt tilgjengelighet for
alle i medlemskommunene hvor friluftsrådet ikke har
forvaltningsansvar, er tatt med i en egen del i planen.

Vegen videre
• Gi uttalelser til, og delta i arbeidet med planer og saker
der regionale friluftsinteresser er involvert
• Følge opp ”Forvaltningsplan for områder i MAF-regionen”

• 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
• Arbeidsgruppe for utviklingen i Ogge
• Arbeidsgruppe for sikringsarbeid vedrørende Herefossen
• Arbeidsgruppe for arbeid rettet mot minoritetsgrupper i
Kristiansand
• Styret for Bergstølveien
• Naturloskomiteen
• Nasjonal Sykkelrute Nr.3
• Klimaforum Kristiansand
• Styret i Sandripheia fritidspark
• Arbeidsgruppe for nærområde i Birkenes - Helse
i Friluft (likt Helse i hundremeterskogen), overtok
prosjektledelsen fra august 2009
• Arbeidsgruppe for tilrettelegging ved
Springevannstemmen, nærområde i Lillesand
• Dialogforum

Turer og arrangementer
2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos)
Sykkeltur rundt Ogge (Naturlos)
Opptur i Jegersberg (DNT arrangement for ungdom)
Randøyadagen (Naturlos)
Offisiell åpning av Ogge Naturskole, Birkenes
Åpningsdag av Solplassen, ”Helse i friluft”, Birkenes
Vandring i Friluftsparken i Søgne (Naturlos)
Åpning av Dulteneset og Rågehauen, Iveland
Nissefest i Helleviga (Naturlos)
Solsnudag på Odderøya (Naturlos)
Se for øvrig arrangement under de ulike
prosjektbeskrivelsene.

Konferanser/samlinger
2010
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltatt på Daglig leder-samling
Deltatt på ”Nordisk park og friluftskonferanse”, Oslo
Deltatt Læring i friluft -samling
Deltatt på samling vedr ”Regionale planer for økt
tilgjengelighet i friluftsområder”, Gardermoen
Holdt foredrag på konferanse om Universell utforming,
Kristiansand
Holdt foredrag for Norges Handikapforbund Agder
Deltatt på idédugnad om friluftsliv for minoritetsgrupper,
Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim
Foredrag om ”tilgjengelighet og tilrettelegging for alle i
friluft” med befaring, for kommunalt ansatte i Aust-Agder
fylkeskommune
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Ogge Naturskole

regnskap
Driftsregnskap
note
Driftsinntekter
Driftstilskudd
Andre tilskudd, prosjekter mv
Div. andre inntekter
MVA-kompensasjon
Sum driftsinntekter

1
1
1
1

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjenester
Komp.berettiget mva på driften
Andre driftsutgifter
Kalkulatoriske avskr/nedskr
Sum driftsutgifter (ekskl renter)

1
1
1
1
2

2010

Budsjett

2009

-2 415 460
-2 548 550
-1 055 990
-420 835
-6 440 835

-2691000
-4950000
-330000

-2 349 540
-3 897 641
-313 004
-693 200
-7 253 385

-7971000

2 827 270
2 987 034
420 835
17 464
6 252 603

8462000

2 793 642
3 888 597
693 200
0
55 620
7 431 059

Driftsresultat

-188 232

491000

177 674

Finansinntekter
Renteinntekter
Sum finansinntekter

-128 949
-128 949

-150000
-150000

-143 791
-143 791

52
52

0
0

608
608

-

0

-55 620

Ordinært resultat

-317 128

341000

-21 129

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger
Bruk av tidligere avsetninger
Sum

-362 177
45 049
-317 128

341000
341000

-21 129
0
-21 129

Finansutgifter
Renteutgifter
Sum finansutgifter
Motpost avskrivninger

Regnskapsmessig resultat

1765000
6697000

-

0

Investeringsregnskap
Utgifter
Investering i bygninger, inventar og utstyr
Sum finansieringsbehov
Finansiering
Bruk av lån
Bruk av tidligere avsetninger, fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum finansiering
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-

-

0

0
0

0

0
0
0
0

balanse
Eiendeler
note

2010

2009

2
2
2
2

100 000
158 794
92 240
-

100 000
158 794
92 240
0

351 034

351 034

422 094
35 751
12 573
3 438 455

694 454
30 360
193 900
2 792 582

Sum omløpsmidler

3 908 873

3 711 296

Sum eiendeler

4 259 907

4 062 330

3
3

2 939 685
362 177

4

351 034

2 984 734
0
0
0
351 034
0

Anleggsmidler
Friareal Søgne
Friareal Søgne
Dagsturhytte Sødalsmyra
Båt

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Til gode mva
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Kasse/bank

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne kapitalfond
Bundne kapitalfond
Kapitalkonto (EK)
Likviditetsreserve

Sum egenkapital

3 652 896

3 335 768

-

0

18 025
371 339
89 000
128 646
-

52 285
364 979
34 000
160 298
115 000

607 010

726 562

4 259 907

4 062 330

Langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Offentlig gjeld og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Skattetrekk
Forskuddsbet inntekter

Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
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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 err 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 (inkl Folkehelseforum)
Tilskudd Vennesla kommune
Tilskudd Søgne kommune
Tilskudd Songdalen kommune
Tilskudd Iveland kommune
Tilskudd Evje og Hornnes kommune
Tilskudd Lillesand kommune
Tilskudd Birkenes kommune
Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune (inkl naturlos og minoritetsgrupper)
Tilskudd Vest-Agder fylkesmannen miljøvernavd (inkl drift Helleviga, friluftsområder og naturlos)
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune (inkl naturlos naturskole mv)
Tilskudd Aust-Agder fylkesmannen miljøvernavd (inkl Ogge, naturlos og minoritetsgrupper)
Tilskudd Friluftsrådets landsforbund (inkl adm.støtte, naturlos mv)
Tilskudd Sparebankstiftelsen DNB Nor
Administrasjon Sandripheia Fritidspark
Ekstrastrasttiftelsen Helse og Rehabilitering/Lions Birkenes
Tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning til sikring i Ogge
Tilskudd Spillemidler, samt div.

1 277 030
157 440
125 820
71 400
15 000
40 800
113 400
55 920
621 000
115 000
301 000
140 000
1 191 000
300 000
100 000
600 000
359 029
39 100

5 622 939

Spesifikasjon av inntekter
Salgsinntekter Kafeer, Helleviga og Randøya
Inntekter salg Veiviseren og div. kart
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Momskompensasjon

140 219
130 825
33 000
93 016
420 835

Spesifikasjon av utgifter
Varekjøp kafeer Helleviga og Randøya
Kjøp kart og lignende for videre salg
Lokal- og parkeringskostnader
Leasingkostnader
Kostnader drift Helleviga
Kostnader Naturlosprosjektet
Kostnader Naturskolen
Kostnader Stimuleringsmidler
Kostnader Friluftsliv for minoritetsgrupper
Kostnader Naturskole Ogge
Kostnader prosjekt Dulteneset i Iveland
Kostnader ski- og turløyper
Kostnader drift Randøya
Kostnader tjenester “Folkehelseforum”
Veiviseren - Muligheter for alle, turhefte for bevegelseshemmede
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109 734
86 300
19 110
55 020
605 460
396 558
303 338
70 000
274 536
553 768
69 404
677 748
44 547
200 000
165 000

817 895
6 440 834

Dagsturhytte Sødalsmyra
Grønne løyper
Helse i friluft, Birkeland
Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning)
Administrasjonskostnader (inkl ny kopimaskin, pc, kontingent FL og forsikringer)
Kurs, møter og opplæring
Reisekostnader
Annonsekostnader
Styrehonorar
Øvrige driftskostnader
Tap på fordringer
Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver)

63 500
39 300
389 020
113 420
211 489
89 607
58 019
17 106
41 000
23 593
4 500
1 150 692

5 831 769

(utgiftene er oppført uten kompensjonsberretiget mva, dvs netto u/mva)
(lønnskostnader er inkl i prosjektene)
* Ved fjorårets regnskapsavslutning ble resultat inkl. hjelpekontoer på kr 51.953 postert direkte mot EK.
Dette har medført at det ble en uavklart differanse på kr 17.464, som er utgiftsført i driftsregnskapet i 2010.

2. Anleggsmidler
Kostpris 01.01

Hytte Sødal

Tomter

Sum

92 240

258 794

351 034

Anskaffelser i året

0

Akk avskrivninger/nedskr.

0

Bokført verdi 31.12

92 240

258 794

351 034

Det foretas ingen avskrivninger av hytte for 2010 iht. regnskapsforskriftene.
Tomter avskrives ikke

3. Fond
Spesifikasjon av disposisjonsfond:
Disposisjonsfond 01.01.10
Bruk av fond
Årets resultat
Disposisjonsfond 31.12.10

2 984 734
45 049
2 939 685

Spesifikasjon av bundne driftsfond:
Bundet driftsfond 01.01.10
Bruk av fond
Avsetning til fond
Bundet driftsfond 31.12.10

0
362 177
362 177

4. Kapitalkonto.
Spesifikasjon av kapitalkonto:
Anleggsmidler 01.01.10
Anskaffelser
Avskrivinger/nedskr.
Kapitalkonto 31.12.10

351 034
0
0
351 034
Kristiansand 31/12-10
29.04.2011
for Midt-Agder Friluftsråd

Bjørn Ropstad
styrets leder

Per Svein Holte
daglig leder
31

revisjonsberetning
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budsjett
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
Vest-Agder fylkeskommune, MD 1427.74
Andre tilskudd, prosjektmidler
Diverse inntekter, Veiviseren, kart og annet
Salgsinntekter, kafeer
Sum driftsinntekter

2011
990 000
160 000
129 000
72 000
57 000
16 000
42 000
117 000
388 000
75 000
445 000
250 000
4 900 000
180 000
200 000
8 021 000

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaver
Styrehonorarer
Regnskap, revisjon og rådgivning
Bilgodtgjørelse ink leasing
Kurs, møter og reiser
Representasjon
Forsikring
Annonser
Kontorrekvisita og utstyr
Telefon og porto
Tidsskrifter
Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund
Leieutgifter
Kafeene i Helleviga, på Randøya og Dvergsøya
Drift og tilskudd - løyper
Drift av Friluftsparken i Søgne
Randøya - drift
Diverse utgifter
Prosjektutgifter
Sum driftsutgifter

1 650 000
45 000
120 000
70 000
130 000
7 000
45 000
20 000
150 000
40 000
5 000
50 000
100 000
150 000
550 000
500 000
50 000
15 000
4 993 000
8 690 000
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Prosjektutgifter/Tiltak 2011
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På Topp
Naturlos
Badebåt
Naturskole
Friluftsliv for minoritetsgrupper
Regionale sykkelruter
Helse i Friluft, Birkenes
Naturbasert Folkehelseakademi
Naturskoleleir Helleviga
Dagsturhytta på Sødalsmyra
Ogge
Springvannstemmen, Lillesand
Way Back, Randøya
Barn og unge med funksjonsnedsettelese
Barn og unge med minoritetsbakgrunn
Aktivitetskonsept Kongsgård
Veiviseren - muligheter for alle
Sum prosjektutgifter

100 000
450 000
25 000
350 000
350 000
150 000
350 000
300 000
400 000
1 500 000
120 000
350 000
150 000
150 000
90 000
80 000
78 000
4 993 000

Sum driftinntekter
Sum driftsutgifter og prosjektutgifter
Driftsresultat

8 021 000
8 690 000
-669 000

Renteinntekter

140 000

Momsrefusjoner

250 000
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NYHETER

Mest ledig kapasitet har «NYBYEN» (like ved siden av

Videre anbefaler vi at du benytter ett av våre parkeringshus eller
parkeringstomter. Her kan du betale etterskuddsvis med kort.

Fra torsdag 9. desember kan du parkere
på Øvre Torv. Innkjøring fra Festningsgaten
eller Tollbodgata. Samtidig er det åpnet
for toveis gjennomkjøring i Kirkegata.

Parkering på Øvre Torv

SOLA UTEBLE. Når nettene er lange og kulda setter inn, da steller Odderøyas Venner og MidtAgder Friluftsråd i stand solfest, på tredje året. Vi
snakker tradisjon og en aldri så liten solskinnshistorie.
Selve hedersgjesten glimret med sitt fravær, og
viser seg neppe over Odderøya før langt utpå morgenkvisten.
Klokken 00.38 snudde hun, hvis alt gikk etter
planen. Heretter vil sola løftes stadig høyere over
horisonten, dagene blir lengre og varmere.
– Paradoksalt nok feirer folk mer den andre
gangen sola snur, sankthans. Da blir det mørkere,
mens nå blir det jo bare lysere og lysere. Dessuten
er det et fint påskudd til å komme seg ut, mener
Kjetil Fossheim i friluftsrådet.

Et hundretall solhungrige møtte opp for å feire
solsnudagen, deriblant en student som har reist
fra den kalde tigerstaden for å feire jul hjemme i
like kalde Kristiansand.
– Det er så koselig å gå i skogen, spesielt når det
er et mål med turen. Jeg gleder meg til det blir lysere, forteller Arleanne Styles, og smiler om kapp
med solbollene hun har favnen full av, til seg selv
og venninnene.
Men så er 21-åringen også grådig glad i sola og
dens varme vesen.

ODDERØYA

KRISTIANSAND

Klokken 00.38 i natt snudde sola.
På Odderøya feiret folk med solboller og solsanger i går kveld.

Fest
for sola
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Tekst: Vegard Damsgaard
vegard.damsgaard@fvn.no – 38113655

opplyse at det var hans navnebror, kong Harald Hårfagre (cirka 850-930), som startet tradisjonen med å feire vintersolverv.
– Og disse dagene ble det sagt at hornet
skulle falle av bukken, og vann bli til vin, men
det skjer neppe i kveld, konstaterte Flå.
Neste år snur sola omtrent i det vekkerklokka kimer i de tusen hjem, 22. desember klokken 06.30.

Med blåfrosne fingre rundt
skriveblokk og kamera tenkte vi
at det måtte være et mareritt å
handle inn til jul med de skarpe
minustemperaturene som har
husert i Agder de siste dagene.

KRISTIANSAND

Selv med temperaturer
ned mot 20 minus, klager
ikke sørlendingene i julestria.

– Deilig når det knirker under skoene

VANN TIL VIN. Christianssand Artillerie Compagnie fyrte av en salutt som kunne høres helt
til sola, eller i det minste Flekkerøy, mens koret Kor som helst hadde øvd inn et eget solrepertoar som ble fremført utenfor kafeen på
Søndre Batteri:
Sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i sinnet, å
hvor det skinner!
Og deretter:
Hei sann! Og dudliattentei! For sola og deg og
meg.
Leder Harald Flå i Odderøyas Venner kunne

LYS I MØRKET: Det var beinkaldt, men varm og lystig stemning under solsnudagen ved kafeen på Odderøya i går
kveld. Koret Kor som helst fremkalte minner om solen på sitt varmeste. FOTO: TORSTEIN ØEN

O N SD AG 22. D ES EM B E R 2 010

I KJØLIGSTE LAGET. For Christian Tjessem (23) fra Songdalen
er ikke sprengkulda like velkommen. Men heller ikke han
klager. Så veldig.
– Jeg studerer i Bergen, og er
hjemme for å feire jul. Det var
kaldt på Vestlandet også, men
her i Kristiansand er det vel i
kjøligste laget nå. Jeg er glad i
vinter, men liker helst å oppsøke snø og kulde frivillig, hutrer
han under skjerfet.
De blideste jentene i Mar-

Trenger du råd, veiledning
eller noen å snakke med?
Ring vår støttetelefon
815 00 205

Narkotikaproblem
i familien?

TORSTEIN ØEN

BOLLER OG
SIRKUS:
Arleanne Styles
er glad i sol og
varme - og
solboller. FOTO:

O N S D AG 22. DESEMB ER 2010

Kontakt Visindi ved Dag Vevatne, tlf: 916 56 111, Frøydis Lindhardsen, tlf: 415 23 737 eller
Siv Tone Hilde-Larsen, tlf: 916 56 109 for en uformell samtale om stillingen. Alle henvendelser

For utfyllende informasjon om stillingen se visindi.no eller brannsr.no.

Den rette personen har relevant utdanningsbakgrunn med solid ledererfaring og synlige resultat fra
sitt arbeid. For å lykkes i rollen som brannsjef er det viktig å være lagbygger, beslutningsdyktig,
diplomatisk og inkluderende.

Vi søker en handlekraftig og målrettet brannsjef til å være Brannvesenet SørRogaland IKS sin øverste leder. Vedkommende skal arbeide for å videreutvikle
brannvesenet til å bli Norges beste.

BRANNSJEF

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ble 01.01.04 etablert som et interkommunalt brannvesen for
kommunene; Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time.
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS betjener et område med ca 272 000 innbyggere, og har 350 ansatte
på heltid og deltid som betjener 13 brannstasjoner i regionen. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS’ visjon
er ”Sammen for en trygg og sikker framtid”. Hovedoppgaven er å forebygge brann for å hindre at liv og
verdier går tapt. Ledelsen er lokalisert på brannstasjonen i Sandnes.

SØR-ROGALAND IKS

Snøstormen som var varslet i
juletrafikken, treffer likevel
ikke Sørlandet.
Mandag varslet meteorologene snøstorm på Sørlandet lille julaften. Nå kan de
imidlertid berolige både reisende og folk som har planlagt julehandelen i siste liten.
– Dere er heldige. Det hadde ikke blitt koselig i juletrafikken med det varselet som
var, sier meteorolog Arild
Mentzoni ved Meteorologisk
institutt.
Et lavtrykk over Spania
truet med storm i kastene i
landsdelen dagen før dagen,
men ifølge Mentzoni vil lavtrykket passere sørøst for
Norge.
På Sørlandet vil det likevel
bli kraftig vind både lille julaften og julaften. – Det blir liten eller stiv kuling, og det er
også mulig at det vil drysse
litt snø på kysten torsdag og
fredag. Men dette vil i så tilfelle bare bli små mengder.

KRISTIANSAND

BRANNVESENET

SOLVERKSTED: Martine Vasveen Henriksen (9) og fetteren William Topstad
Henriksen (5) lagde rene kunstverk innen solsjangeren. FOTO: TORSTEIN ØEN

VI TENNER VÅRE FAKLER: De gikk i flokk fra Odderøyhallen til kafeen på
Søndre Batteri. FOTO: TORSTEIN ØEN
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Avlyser
snøstorm
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