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Årsmeldinga til Midt- Agder
Friluftsråd for 2014 gir deg
et innblikk i en organisasjon
med høy og god aktivitet.
Jeg tror du blir inspirert til å
følge med i driften ved å lese
den. 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.
Vi vet at vi gjennom vårt arbeid er med på å legge til rette for
at mange får lyst og mulighet til å komme seg ut i naturen.
De tilbakemeldinger vi har fått - både i forbindelse med kart og
turbøker, Naturlos og naturskoletilbud, og ikke minst i
forbindelse med føremeldinga og tilrettelegging for tilgjengelighet for alle - viser at vi når mange og har mange tilhengere.
MAF har gjort seg bemerket langt ut over vår region. Vårt eget
landsforbund, Friluftsrådenes Landsforbund, trekker MAF frem
som et av flere positive eksempler. Dette setter vi stor pris på
og gjør oss trygge på at vi jobber riktig.

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
Eies av åtte kommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen og
Vennesla i Vest-Agder og Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes og
Lillesand i Aust-Agder. Pr 01.01.2014 er det 137 239 innbyggere
i Midt-Agder regionen. Friluftsrådet er organisert som et
interkommunalt samarbeid.
Administrasjonen holder til i Rådhusgata 6 i Kristiansand og
utgjorde seks årsverk i 2014. Daglig leder er Per Svein Holte.
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 i hele regionen.
Foto: Midt-Agder Friluftsråd ved Per Svein Holte, Kjetil Fossheim,
Monica Roland, Janne Johnsen og Erlend Falkgjerdet og Kine Skomakerstuen.
Mediepartner, Lene Heia og Lene Flagestad.
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I 2014 avsluttet vi arbeidet med å etablere en kommunikasjonsplattform for MAF. Dette har vært et arbeid som har involvert
både styret, arbeidsutvalg og administrasjonen. Selve
prosessen har vært meget nyttig og vi ser nå frem til å arbeide
enda mer målrettet i forhold til samarbeidspartnere og alle
våre brukere.
Regnskapet viser høy aktivitet og stor omsetning. Styret og
administrasjonen følger økonomien tett og er opptatt av at våre
midler brukes riktig. MAF mottar årlig tilskudd fra ulike offentlige
aktører til gode prosjekter. Men er alltid åpne for å søke andre
finansieringskilder som stiftelser, fond og private aktører.
For 2014 vil jeg spesielt takke for gaven på kr 900.000,- MAF
har mottatt fra Spareskillingsbankens Skillingsfond! Disse
midlene skal benyttes til opprusting av låven i Helleviga, slik at
den blir enda bedre rustet til å ta imot skoleklasser, barnehager
og andre brukere, samt som kafelokale i sommersesongen.
En viktig sak i 2014 er innflytting i nye og flotte lokaler på
gateplan i Rådhusgaten 6. Kristiansand kommune har vært
en viktig tilrettelegger for å få dette til! I lokalene arbeides det
med å etablere en utstilling med informasjon om muligheter for
friluftsaktiviteter og presentasjon av frilufts- og verneområder i
samarbeid med Verneområdeforvaltningen og fylkesmannen i
Vest-Agder.

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. Her er det
viktig at også politikerne ser behovene.
Ellers vil jeg skryte av våre gode føremeldinger som gir meget
god informasjon om ski- og føreforhold i regionen. Denne blir
mer og mer kjent. I 2014 var det over 50 000 treff. Dette viser
at det er et tilbud som trengs og er viktig. MAF legger ned
betydelige ressurser i alltid å være oppdatert.
I 2014 ble samarbeidet med Universitetet i Agder utvidet.
Vi deltar både i selve undervisningen og med praksisplasser
for friluftsstudentene. Dette setter styret pris på og oppfatter
det som en bekreftelse på at MAF står for kvalitet.
En viktig sikringssak i året som gikk er sikringen av Slåttholmen
i Lillesand kommune. Her er en perle i skjærgården sikret for
allmennheten. MAF har bistått Lillesand kommune i sikringsarbeidet og vil ha en koordinatorrolle i driften fremover.
MAF gjennomførte årets Friluftskonferanse i Kristiansand med
stor suksess med rekorddeltagelse på rundt 200 personer.
Konferansens tema var «Friluftsliv og verdiskapning». Et tema
som virkelig engasjerte! Det å se friluftslivets verdi også i
sammenhenger med andre aktører blir mer og mer viktig.
Samtidig med konferansen markerte MAF sitt 75-års jubileum.
Jubileumsmiddagen på Christianholms Festning var særs
vellykket og MAF mottok en mengde hilsninger og flotte gaver.
Dette setter vi stor pris på!
Det er også viktig å 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 overbevist om at de
midlene MAF forvalter kommer allmennheten til gode på en
meget god og kostnadseffektiv måte.
Ellers vil jeg i år også takke de ansatte med Per Svein Holte i
spissen, for den jobben som gjøres. Jeg er stolt over å være
styreleder i en organisasjon som blir lagt merke til langt ut over
vårt område, noe som skyldes både våre ansattes høye
kompetanse og ikke minst «stå på viljen». Uten all den gode
kompetansen hadde vi ikke klar å gjennomføre alt det arbeidet
som MAF gjør. 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 arbeidsmiljø som skaper trivsel og engasjement.
Da håper jeg du vil få en hyggelig lesning av årsmeldinga for
2014. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Det kan jo være at
du har en god ide om tiltak som vi bør prøve å sette i gang, eller
om det er forbedringer som du mener kan gjøre en
positiv forskjell for regionens innbyggere.
Jeg vil ønske deg et godt friluftsliv fremover, og husk at
2015 er merket med FRILUFTSLIVETS år!
Med vennlig hilsen
Bjørn Ropstad,
styreleder

Årsberetning 2014
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MAF HISTORIEN
n1939-2014

Kristiansand og omegn
friluftsråd skal:

«…arbeide for å sikre og bevare
allmennhetens adgang til
landgang og bading i skjærgården
og til friluftsliv i skog og mark.»
’14

2013

’13

Naturskoleleir Helleviga oppgraderes og gjøres tilgjengelig

2010

’10

2009

– Naturskoleleir Ogge åpnes, den siste av fire leirsteder i regionen
– «Årets friluftsråd» i Norge, bl.a. for arbeidet med minoritetsgrupper

’09

«Hundremeterskogen» på Kongsgård blir offisielt åpnet.
Et av flere sentrumsnære turområder i regionen tilrettelagt
også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
-

’04

Veiviseren gis ut. En omfattende turguide med kart og
beskrivelse av friluftsarealer og verneområder.

’02

2002

2001

’01

Prosjekt Friluftsliv for minoritetsgrupper etablere, Iveland
kommune slutter seg til friluftsrådet. De neste årene blir også
Evje og Hornnes, Birkenes og Lillesand med.

Nasjonal Sykkelrute Kristiansand-Haukeligrend
etableres i samarbeid med Statens vegvesen

’99

1999
Helleviga kåres til årets friluftsområde i Norge.

1997

’97
’96

1996

1995

’95

Naturskole, med
undervisningslokaler
etableres i Helleviga.

-Friluftsrådet får leder i 50% stilling og kontor i Tollbodgata 40
- Naturlosprosjektet igangsettet i samarbeid med DNT Sør,
Skogselskapet i Agder og Friluftsrådet for Lindesregionen
- Program med guidede turer i hele regionen

’90

Skiløypene i Vennesla tar form, takket
være stor innsats fra lokal løypekomité.

Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane
opparbeides; en 21 kilometer
lang tursti fra Kristiansand
bymark via Songdalen
til Vennesla.

’73

’60

1950-60

’50

1939

Viktige område i skjærgården sikres for
allmenheten, blant annet Bragdøya,
Prestøya, Langøya og Galgebergtangen.

’48

1940
2. verdenskrig bryter ut.
Friluftsrådet legger ned sitt arbeid.

1973
Midt-Agder Friluftsråd kjøper kystbruket
Helleviga i Søgne, med økonomisk
bistand fra starten.

’62

’40
’39

1948
Friluftsrådet konstitueres på nytt.

Kristiansand og omegns friluftsråd
dannes av kommunene
Kristiansand, Søgne,
Oddernes og Randesund.

GRAFIKK: MEDIEPARTNER
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MOSTAFA HASSAN,

GUNNAR OLAND ÅSEN,

psykolog Sørlandet
MOSTAFA
HASSAN
, ,
MOSTAFA
HASSAN
Sykehus

FRILUFTSKONFERANSE OG
JUBILEUMSFEST
TINE
SUNDTOFT
, ,
TINE
SUNDTOFT

Midt-Agder Friluftsråds jubileum ble markert med både
innholdsrik og interessant konferanse om friluftsliv og
verdiskapning.

1990

’85

LENE
FLAGESTAD
LENE
FLAGESTAD
LENE
FLAGESTAD
,,,
TINE SUNDTOFT,

Friluftsrådet får leder på heltid

Friluftsrådet omorganisere og omdøpes til
Midt-Agder Friluftsråd. Vennesla, Songdalen,
Randesund og Tveit slutter seg til.

Noen av mine
beste naturopplevelser får jeg når
jeg padler i kajakk
i skjærgården.
Ivar Vogt, ordfører i representantskapet
Midt-Agder Friluftsog konstituert rådmann,
råd gjør en viktig
jobb med å stimuKristiansand 17. april 1939.
lere alle til aktivitet
i den flotte naturen
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Vi bruker leirplas- Sykehus
Sykehus

Da jeg flyttet til
Norge fra Somalia
hadde jeg knapt
sett snø. MidtAgder Friluftsråd
tok meg med til
Sandrip og lærte
meg å stå på ski.
Det var utrolig kult.
Jeg gleder meg til
turdagen hvert år.

sene til MidtAgder Friluftsråd
i behandlingen av
barn og unge med
psykiske utfordringer. Naturopplevelser gir dem
mestringsfølelse
og kan ha positive
helseeffekter.
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2004

1962

Klima- og
miljøminister

2005

’05

Fjellmannsvegen fra Kristiansand-Slettefet i Evje og Hornnes
ryddes og merkes. 50 kilometer historisk ferdselsveg åpnes.

1985
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Selve jubileet ble behørig markert med festmiddag på
festningen i Tresse. Takk til alle gjester for hyggelige ord,
flotte gaver og jublende tilstedeværelse!
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som har så flotte
tilrettelagte ski- og
turløyper i nærmiljøet. Midt-Agder
Friluftsråd gjør en
stor innsats for at
unge og eldre,
mosjonister og
aktive får flotte
naturopplevelser.

Vennesla

Våre elever har
stor glede av
naturskoleleirene
til Midt-Agder
Friluftsråd. Alle
9. klassinger har
en overnattingstur
på timeplanen.
Elevene sitter
igjen med gode
naturopplevelser.

ASTRID STAALESEN
Rullestolbruker og
friluftsinteressert

Midt-Agder Friluftsråd har tilrettelagt
turveier for alle
kommunene. Disse
turstiene har gitt
meg og mange
andre bevegelseshemmede tilgang
til natur og friluftsliv.
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Styret

Arbeidsutvalget

Formannskap/kommunestyre oppnevner representanter
til styret. Hver representant har personlig vararepresentant. Leder og nestleder velges av styret.
Det ble avholdt fire styremøter i 2014.

Én representant fra hver kommuneadministrasjon,
unntatt Kristiansand kommune som har to
representanter. De enkelte kommuners administrasjon
oppnevner representanter. Det ble avholdt tre møter
i arbeidsutvalget i 2014.

Midt-Agder Friluftsråds styre 2014:
Midt-Agder Friluftsråds arbeidsutvalg 2014:
Kristiansand kommune
Jan Oddvar Skisland (Ap), nestleder
- fra 03.12.14 overtok Terje Næss (Ap)
Vara: Randi Haukom (H)
Vara: Atle Drøsdal (Krf)

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 2014 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 tilrettelegg for friluftsliv
for alle.
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
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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 friluftsaker av regional karakter
• Verne om allemannsretten som forutsetning for 		
friluftslivet

Finansiering
Hver kommune betalte i 2014 kr 15,70 per innbygger.
Vest-Agder fylkeskommune betalte kr 3,50,- og
Aust-Agder fylkeskommune betalte kr 4,- per innbygger
i eierkommunene.

Iveland kommune
Kulturleder Finn Terje Uberg
Vara: Næringssjef Egil Mølland

Søgne kommune
Torfinn Kleivset (Krf)
Vara: Per Kjær (Sv)

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

Songdalen kommune
Reidar Heivoll (Sp)
Vara: Stein Vidar Eikhom (Frp)

Songdalen kommune
Turstiansvarlig Dagfinn Lassen
Vara: Kommuneplanlegger Thor Skjevrak

Vennesla kommune
Eivind Drivenes (Sp)
Vara: Bjørn Egil Haugland (Krf)

Søgne kommune
Avdelingsingeniør Arnfinn Håverstad
Vara: Arbeidsleder Tor Otto Kjær

Evje og Hornnes kommune
Bjørn Ropstad (Krf), styreleder
Vara: Finn Bjørn Rørvik (H)

Vennesla kommune
Park- og idrettssjef Jürgen Orf
Vara: Seksjonssjef Aslak Wegge

Iveland kommune
Rolf Christensen (Ap)
Vara: Odd Ivar Aasen (Krf)
Vara: Olaf Engestøl (Krf)

Evje og Hornnes kommune
Plan- og miljørådgiver Siv Therese Kile Lie
Vara: Enhetsleder Torgeir Hodne

Birkenes kommune
Gunnar Høygilt (H)
Vara: Eva Aabel Retterholt (Sp)
Lillesand kommune
Arne Thomassen (H)
Vara: Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)

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

Friluftsrådet har også mottatt i 2014:
• Adm.støtte fra Friluftsrådenes Landsforbund
• Skjøtselsmidler til Friluftsparken i Søgne fra
regionalavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune og
skjøtselsmidler til Ogge naturskole fra regionalavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune
• Prosjektstøtte fra Aust- og Vest-Agder
fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder,
Friluftsrådenes Landsforbund, Partnerskap for
folkehelse, Vassdragstyret for Nedre Otra,
Spillemiddelordningen, kommunene og næringslivet,
samt Miljødirektoratet.

Årsberetning 2014
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Per Svein Holte
daglig leder

TUROMRÅDER
Friluftsparken i Søgne

Romsviga og Lilleviga

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 drifter hele Friluftsparken, utenom
bygningene i Romsviga og Lilleviga, som driftes av
Vest-Agder fylkeskommune.

Gammelt kystbruk kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune i
2004. Fylkeskommunen drifter bygningene, MAF drifter
uteområdene på vegne av fylkeskommunen og
Miljødirektoratet.

Helleviga
Gammelt kystbruk med store sjønære arealer kjøpt
av MAF i 1973. Området er i stor grad tilrettelagt med
tilgjengelighet for alle (universell utforming).
Se også naturskole.

Kjetil Fossheim
friluftskonsulent

Janne Johnsen
friluftskonsulent

Erlend Falkgjerdet
friluftskonsulent

Monica Roland
friluftskonsulent

Helge Andersen
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 ekstern hjelp på timebasis til: IT, bildebehandling, vaktmesterassistanse,
sommerhjelp, renhold og hjelpeinstruktører

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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2014
• Sommerkafé drevet på frivillig basis av politikere og
ansatte i eierkommunene, samt ansatte i friluftsrådet.
Sommeren 2014 var en «super-sommer» med mye fint
vær. Dette gjenspeiler seg også i omsetningen.
• Seks minoritetsgruppeturer til Helleviga med totalt
615 deltakere
• Hellevigadagen (Naturlostur) 31. august i samarbeid
med Kristiansand Jeger og Fiskerforening, Søgne
og Songdalen Orienteringsklubb, Søgne Røde Kors
og Søgne Dykkerklubb - ca 130 barn og voksne
deltok
• «Friluftsnisser i Helleviga» (Naturlostur) 4. desember
- ca. 100 barn og voksne deltok
• Nye hvilebenker og steiner på hvilerapoer langs ny
adkomst til gapahukleir
• Ny informasjonstavle med oppdaterte kart
• Skiftet ut en del kledning og malt hovedhuset
• Hogd, ryddet, merket løyper, stelt og vedlikeholdt til
beste for folk i regionen
Vegen videre
• Generelt stell og vedlikehold
• Oppgradering og renovering av låven
• Gjennomgang av skilting, reparere og lage nye 		
skilt ved behov
• Sikker adkomst til svabergene ved Donestranda
• Arrangementer/turer i forbindelse med Naturlos og
minoritetsgruppeturer
• Se også naturskole

2014
• Generelt vedlikehold av grøntområdene og tilsyn av
Romsdassen (friluftstoalett)
• Romsvigadagen - arrangement i samarbeid med 		
Naturvernforbundet i Søgne og Kystlaget
• Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting
ved behov, samt nye og flere skilt
• Ny informasjonstavle med oppdaterte kart
• Oppgradering tursti fra Lilleviga til p-plassen i
Helleviga, via p-plass ved Rv 456, klopp og rekkverk
• Fulgt opp kystledbåten, som er stasjonert i Romsviga
Vegen videre
• Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting
ved behov
• Generelt stell og vedlikehold

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.
2014
• Etablert ny bålgrue med tilgjengelighet for alle
• Stor opprydningsjobb langs turvei rundt vannet
• Vasket og fjernet grønske på toalett, båter og
gapahuker
• Tynnet langs veien fra Berge til Roligheda,
samt grøfterensk og stedvis grusing av vei
• Ryddet/tynnet langs vei, ved leiren og ned mot
vannet
• Generelt stell og vedlikehold
• Remerket og utskifting av skilt - løypa rundt
Donevann
Vegen videre
• Generelt stell og vedlikehold av området og turstiene
• Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting
ved behov
• Utbedre landingsmuligheter for farkoster
• Skifte ut dekkbord på gapahuker
• Se også naturskole

Årsberetning 2014
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Øvrige deler av Friluftsparken
2014
• Ferdigstilt arbeidet med oppgradering av p-plass i
Vestre Paradisbukt
• Gjennomgang av alle livbøyer i hele Friluftsparken
• Generelt stell og vedlikehold
Vegen videre
• Fortsette arbeidet med å tilrettelegge nytt område i
Vestre Paradisbukt
• Generelt stell og vedlikehold
Betydelig økonomisk bidrag til Friluftsparken i Søgne fra:
Vest-Agder fylkeskommune og Miljødirektoratet.
I de senere år har det vært et tiltagende problem med
søppeldumping i Friluftsparken, og særlig på
parkeringsplassene. MAF har fra 2009 anmeldt denne
typen miljøkriminalitet.

Østre Randøya
Østre Randøya er en kjent og i nyere tid mye benyttet
øy på Sørlandskysten. Det 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.
Bygningene på øya disponeres av lag og foreninger.
MAF koordinerer lag og foreningers felles arbeid og
samarbeidet med kommunen. Vokterboligen
disponeres av MAF. Her er det kafé i sommersesongen.
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.

2014
• Sommerkafé i Vokterboligen hele sommersesongen,
drevet på dugnad av politikere og ansatte i
kommunene, samt ansatte i MAF. Fantastisk flott
sommer med mange solskinnsdager ga en god
omsetning i kaféen.
• Randøyadagen 22. juni - ca. 230 deltakere.
• Kriminalomsorgen/WayBack har disponert
Vokterboligen utenom sommersesong til sine turer
og aktiviteter. De har gjort noe reparasjoner av låve/
hus med sikte på mulige naturskolefasiliteter
• 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
• Fortsette å drive sommerkafé
• Arrangere den årlige Randøyadagen i samarbeid
med skolene, lag og foreninger
• Bidra til videreutvikling av Østre Randøya som
friluftsområde for allmennheten
• Se på mulighetene for å rehabilitere bygningene som
MAF disponerer
• Fortsette samarbeidet med WayBack/kriminalomsorgen
• Utbedre låven som utstyrsbase/sommerkafé/
undervisningsrom
• Vurdere og eventuelt utvikle naturskoleleir

Dvergsøya
Dvergsøya ligger idyllisk
til i skjærgården utenfor
Kristiansand. Øya eies
av Kristiansand
kommune, og er et
mye besøkt
friluftsområde med
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, samt ansatte i MAF. Badebåten som
går innom Dvergsøya i sommersesongen, gjør at
fastboende som ikke har egen båt og turister kan
komme seg ut hit.
Sommeren 2014 var nok en flott sommer, noe
omsetningen også bar preg av. Det er gledelig å se at
besøkstallet også gikk opp i kaféens fjerde sesong.
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Fjellmannsvegen
Tusenårig ferdselsveg fra Setesdal til kysten. Merket
løype fra Slettefet i Hornnes til Kjerrane i Kristiansand.
Kartbrosjyre selges.
2014
• Arrangert naturlostur på deler av Fjellmannsveien
Vegen videre
• Deler av traseen inkluderes i regionale sykkelruter
• Arrangere naturlostur i 2015 på deler av
Fjellmannsveien
• Se også Hovedturløypa

Hovedturløypa Kjerrane - Stemmen

• Stimulere organisasjoner som merker og
vedlikeholder turløyper
• Ytterligere etablering og utbedringer av rasteplasser
langs vassdraget

Skråstadheia
Viktig friluftsområde mellom Vennesla og Kristiansand,
omfatter også Skråstadheia naturreservat. MAF er
medspiller i forhold til utvikling av området. MAF har
arbeidet med planer om etablering av en dagsturhytte
på Sødalsmyra, som kan være et knutepunkt for friluftsliv
og et bilfritt turmål inne i marka. Prosjektet har dessverre
blitt satt på vent i flere år på grunn av forsvarets
opprydningsarbeid i området. I sin tid gav Sparebanken
pluss et tilsagn på kr. 2 000 000,- til prosjektet.

21 km turløype og skiløype i bymarka vest i Kristiansand,
via Songdalen til Stemmen i Vennesla.
2014
• Sesongen 2013/2014 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
Vegen videre
• Arbeide for økt dugnadsarbeid i idrettsklubbene
• Møte med grunneiere og reforhandling av leieavtaler
• 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.
2014
• Utbedringer av pauseplasser og strandsone i
området Kile - Gåseflådammen. Satt ut benker og
bord, samt vegetasjonsrydding.
• 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

2014
• Forsvaret har gjennomført et meget omfattende
oppryddingsarbeid etter sin virksomhet. MAF har 		
gitt innspill i friluftssammenheng. Forsvaret fortsetter
opprydningsarbeidet i 2015
• Dispensasjonssøknad for bygging av dagsturhytta ble
innvilget av Kristiansand kommune i 2013
• Forsvaret er ennå ikke ferdig med alt oppryddingsarbeid, og området vil ikke bli avhendet før dette
arbeidet er ferdigstilt. I påvente av dette, kom
forsvaret i 2012 med foreløpige innsigelser
vedrørende bygging av dagsturhytta.
Vegen videre
• Bidra til videreutvikling av området
• Holde prosjektet varmt i påvente av ferdigstillelse
av opprydningsarbeid og avhending av området

Årsberetning 2014
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SIKRING OG TILRETTELEGGING

Nasjonal sykkelrute nr. 1

SIKRING

2014
• Deler av traséen er presentert og benyttes som del
av På Topp 2012-2015
• Salg av kartbrosjyre
• MAF har ulike tiltak i tilknytning til traséen
• MAF markedsfører ruta i ulike sammenhenger
• Involvert i utbygging av gang- og sykkelsti Lillesand Birkeland og turvei i området, se regionale sykkelruter

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 2014 ble det arbeidet med to sikringssaker i regionen
til MAF: Slåtteholmen i Lillesand og Bergstølområdet i
Songdalen. Arbeidet om sikring på Sandripheia i
samarbeid med Sandripheia fritidspark fortsatte i 2014.

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
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, vil
bli enda mer tilgjengelig når planlagt bro fra Nodeland
sentrum over elva blir etablert i umiddelbar nærhet.
2014
• Tilrettelagt området med benker og bord
• Fått på plass skilt i området
• Anlagt smijerns gjerde over brokulvert
• Offisiell åpning av turveien 3.mai 2014
Vegen videre
• Forsterke turvei på et par spesielt flomutsatte steder
• Knytte sammen turvei med bro til sentrum
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Sykkelrute langs vassdraget Otra fra Kristiansand til
Hovden og Haukeligrend. Se også naturskole - Gåseflå.
2014
• Sykkelguide 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
• 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
• Medvirke til busstilbud for syklister
• Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute Nr. 3
som stamme
• Flere utbedringer langs aksen
• Følge opp forventet oppgradering av skilt/merking

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

Vegen videre
• MAF ønsker å bidra til videreutvikling av ruta
• Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute
Nr. 1 som stamme

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.
2014
• Drift av føremelding på egen nettside
www.midt-agderfriluft.no
• Skisesongen 13/14 var kort og hektisk. Det ble
produsert daglige føremeldinger i tidsrommet 		
14. januar til 15. april 2014.
• 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
natur- og kulturopplevelser. De regionale sykkelrutene
skal være for vanlige mennesker med vanlige sykler.
Prosjektet er et partnerskap med Aust- og
Vest-Agder fylkeskommuner.
2014
• Fortsatt arbeidet med prosjektet
• Kartbrosjyre for sykkelrute i Kristiansand (utgis 2015)
• Utarbeidet mal for informasjonsfolder
• Gjennomført Naturlos tur langs planlagt trasé
i Vennesla
• Deltatt i ressursgruppemøter for
Regionplan Agder 2020
Vegen videre
• Gjennomføre hovedprosjektet Regionale Sykkelruter
• Gjennomføre delprosjektet Søgne/Songdalen
• 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 2013/2014 var en kort og hektisk skisesong. I
Kristiansand og Vennesla er det ansatte i kommunenes
parkvesen som kjører skiløypene. I Evje og Hornnes er
Otra IL ansvarlig, 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

Følgende skiløyper i Midt-Agder Regionen var
i 2014 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

Årsberetning 2014
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• 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

Kystled
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.
2014
• 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.

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.
2014
• 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 2010-2014, og flere prosjekter har blitt
ferdigstilt
• Diverse utbedringsarbeid i hoppbakkene - mye
arbeid er utført på dugnad
• Forprosjekt for å etablere/flytte skiskytteranlegg er
igangsatt
Vegen videre
• Tilrettelegge for friluftsliv i fritidsparken, blant annet
bygge gapahuker
• 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
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> PROSJEKTER
Kommunikasjonsplattform
I 2013 ble det igangsatt et prosjekt for å tydeliggjøre
MAF sitt formål og mandat som interkommunal
organisasjon. Vi ønsket i dette arbeidet å finne MAF sin
visjon, identitet og hvilke verdier som skal ligge til grunn
i vårt arbeid. Dette ble gjort både for å finne ut hvilken
posisjon MAF har og bør ta i arbeidet med tilrettelegge
for friluftsliv for alle i regionen, og for å kunne
kommunisere og profilere Midt-Agder Friluftsråd på en
god og tydelig måte utad. Det er også viktig for MAF å
kunne bruke plattformen som styringsredskap og som
rettesnor til intern bruk ved gjennomføring av ulike
prosjekter.

Vegen videre
• MAF skal fortsette å 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 del av kystled-tilbudet i det videre arbeidet

2014
• Det har i løpet av 2013 og i 2014 blitt gjennomført en
grundig prosess der både eiere, styret, arbeidsutvalg
og administrasjon har blitt involvert for å finne en
fremtidsrettet identitet og profil for MAF.
Backer & Bang har blitt benyttet som fasilitator i
prosessen.
• Kommunikasjonsplattform er vedtatt og tatt i bruk
- se figur under
Vegen videre
• Bruke kommunikasjonsplattformen i videre
kommunikasjonsarbeid og ved profilering av MAF
• Fortsette arbeid med utforming av
kommunikasjonsstrategi
• Markedsføre arbeidet som er gjort til FL og andre
friluftsråd for ev. å finne overføringsverdier i
tilsvarende prosesser

Midt-Agder
Friluftsråd
Muligheter for
Alle i Friluft

Løfte

Posisjon

Verdier

Opplevelser for
alle i friluft
hele året

Den naturlige
samarbeidspartner
for det regionale
friluftsliv

Engasjert
Troverdig
Naturvennlig

Formål
Midt-Agder Friluftsråd
skal i samarbeid med
eierkommuner og andre
aktører tilrettelegge
for friluftsliv
for alle
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Informasjonssenter i Rådhusgata 6
Høsten 2014 flyttet MAF fra lokaler i 3. etage 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.
2014
• MAF etablerte september 2015 en midlertidig
utstilling, publikumsmottak og arbeidsstasjoner
i de aktuelle lokalene
• Ei forprosjektgruppe ble etablert og fikk i oppdrag
av styringsgruppa å lage ei skisse til utstilling
Vegen videre
• Forprosjektet skal munne ut i ei skisse til utstilling
i 2015
• Etablere utstilling i MAF lokaler i 2015
• Videreutvikle informasjonssenter med ulike
teknologiske hjelpemidler for 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 30-40
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. 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. I 2012 ble selve leiren totalrenovert og
betydelig oppgradert. Den har nå god tilgjengelighet
for alle. 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, geologi og steinalder.
Låven i Helleviga blir benyttet som klasserom og utstyrsbod. Denne står foran en vesentlig oppgradering i 2015,
et arbeidet som ble påbegynt i 2014.
2014
• Oppstart prosjekt låve
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikling - generell oppgradering av materiell
• Kurs og elevaktiviteter
• Registrert bruk: 2642 skoleelever og lærere
• 45 utlån av leir til skole
• 1125 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 22 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
• Rehabilitere og utvikle låven til undervisning
og opphold
• Utvikle fasiliteter i kjeller, hovedhus
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Kurs for pedagogisk personell

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.
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2014
• Kurs og elevaktiviteter
• Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter,
materiell og farkoster
• Registrert bruk: 1435 skoleelever og lærere
• 26 utlån av leir til skole
• 176 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 13 utleie til forening/lag/firma
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk, fritid.
• Benyttet av UiA som del av studentpraksis ved
Friluftsstudiet og andre kurs
• Benyttet av Universitetet i Hamburg som del av
internasjonale friluftsstudier
Vegen videre
• 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.
2014
• Rydding av strandsone ved nedtapping av
Gåseflådammen
• Kurs og elevaktiviteter
• Planlagt som del av regional sykkelrute
• Benyttet under Naturlos-sykkeltur
• Utskiftning og rehabilitering av aktivitets- og
undervisningsmateriell
• Registrert bruk: 341 skoleelever og lærere
• 11 utlån av leir til skole
• 187 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 12 utleie til forening/lag/firma
• Ukjent antall uregistrerte dagsbesøk og overnattinger,
mye benyttet av lokale barnefamilier
Vegen videre
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
• Kurs for pedagogisk personell
• Utvide kanotilbudet/vannaktiviteter
• Fjerne skilttavle
• Forbedre adkomst til toalett
• Skifte ut forheng gapahuker

Naturskole Ogge
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
lasterampe 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.
2014
• Kurs og aktivitetsdager
• Reportasje fra minoritetstur
• Utbedringer av utstyr til undervisning og vannaktiviteter
• Registrert bruk: 1361 skoleelever og lærere
• 31 utlån av leir til skole
• 299 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 18 utleie til forening/lag/firma
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk, og sannsynligvis
overnattinger
Vegen videre
• Nye kano/båtstativ
• Flere kanoer, reparere båter
• Forbedre stier i og ved leir
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell,
herunder orientering.
• 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. Øvrig formidlingsaktivitet er rettet mot elever
og studenter. I 2014 har vi hatt ett opphold i samarbeidet
med Listerregionen Friluftsråd, men ser frem til å holde
nye kurs for deltakere fra skoler i denne regionen.
2014
• Markedsført tilbud gjennom ulike kanaler
• Gjennomført ordinære og spesialtilpassede kurs
• 13 kurs med 133 deltakere fra skole/barnehage
• 28 aktivitetsdager/økter med 1825 elever og lærere
• 9 kurs/undervisning for høgskole/universitet
med 312 studenter/deltakere
• Medarrangør på DNT sitt ungdomsarrangement - 		
Opptur 2014 (ca 1400 ungdomsskoleelever på tur)
Samarbeid med Universitetet i Agder:
• Pedagogisk praksis for 20 friluftslivsstudenter UiA:
10 friluftsdager for omlag 400 ungdomsskoleelever
og lærere i regionen, samt 3 vinterdager for
minoritetsgrupper med ca. 350 deltakere
• Veiledere på diverse feltkurs
• Livredningskurs for barnehage/SFO med UiA og 		
Landslaget Fysisk Fostring (LFF)
• Innleid som foredragsholder innenfor friluftsfaglige
emner
• Utleie av friluftsveileder/lærer 30% stilling til UiA fra
høsten 2014
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Vegen videre
• Markedsføre tilbudet i regionen
• Gjennomføre kurs og aktiviteter
• Videreutvikle kurs og aktivitetstilbudet, blant annet
sammen med UiA, LFF og andre
• Gjennomføre kurs i samarbeid med Lister Friluftsråd
• Fortsette samarbeid med UiA, Tangen VGS,
DNT Sør og andre

Diverse naturskoleaktiviteter
2014
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 til Kristiansand kommunes
Aktiv ute-prosjekt
• Rådgivning, montering og opplæring aktivitetsløyper,
Aktiv ute-skoler i Kristiansand
• Rådgivning, montering og opplæring aktivitetsløyper,
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
• Utviklet spesialutstyr for barn og unge med
funksjonsnedsettelser

Naturlos
Naturlosprosjektet er nå gjennomført 19 år på rad.
Det er et samarbeidsprosjekt mellom MAF, DNT Sør,
Skogselskapet i Agder, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Lister Friluftsråd. MAF har sekretariatsansvar. Naturlosturene er åpne for alle og er gratis.
Noen turer har tilbud om transport og annet for en
rimelig penge. På turene er det alltid med minst en
lokalkjent naturlos som forteller om natur eller kultur
underveis. Naturloskomiteen står som arrangør for
noen av turene, og har et hovedansvar for å koordinere
turkalenderen med turer/arrangementer som lag,
klubber og foreninger skal arrangere.
2014
• 141 ordinære turer + 5 ukentlige turer gjennom
hele året
• Totalt ca. 14.000 deltakere
• Brosjyren ble trykket i 92.000 eksemplarer
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• Naturlosbrosjyren ble distribuert til alle husstander
i Vest-Agder og MAF sine eierkommuner i
Aust-Agder, samt fra vårt kontor til skoler, servicetorg
og turistkontorer i kommuner og ulike organisasjoner
• God pressedekning
• Naturlos har egen nettside; www.naturlos.no
• Alle turene ble lagt ut på www.godtur.no
• MAF var arrangør/medarrangør på 8 turer
Vegen videre
• Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og
vellykket konsept
• Oppfordre arrangører til å lage turer for barn, unge
og familier. Vi ønsker spesielt å få inn flere turer 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 13 sesonger arrangert Friluftsliv for minoritetsgrupper. Prosjektet har gått fra å være et tilbud til
småbarnsmødre, til å inkludere alle mennesker med
minoritetsbakgrunn i friluftsrådets eierkommuner.
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
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.
2014
• Voksenopplæringer og læringssentre i eierkommuner
er viktige samarbeidspartnere. Vi har også vært på
turer med andre organisasjoner.
• 1432 deltakere på tur
• Gjennomført 18 turer med forskjellige aktiviteter og et
variert faglig innhold
• Videreført samarbeidet med Kongsgård
flyktningbarnehage i Kristiansand
• Svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og
samarbeidspartnere
Vegen videre
• Vi ønsker å 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
• Vi har en målsetting om å kunne tilby et minst like
godt turtilbud i 2015 som i 2014
Økonomiske bidragsytere: Vest-Agder fylkeskommune,
Aust-Agder fylkeskommune, Miljødirektoratet og
Friluftsrådenes Landsforbund.

Veiviseren - 50 turer på hjul
Turboka Veiviseren - 50 turer på hjul ble lansert i 2011.
Boka var et partnerskapsprosjekt med Vest-Agder
fylkeskommune. Erik Peersen, Astrid Marianne og
Per Svein Staalesen var også involvert i prosjektet.
Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i VestAgder ga støtte til prosjektet. Dette er ei turbok med
særlig fokus på bevegelseshemmede. Den presenterer
tilrettelagte og tilgjengelige friluftsområder i Søgne,
Songdalen, Vennesla og Kristiansand.

Veiviseren - 25 turer på hjul
Etter suksessen med Veiviseren - 50 turer på hjul som
presenterer tilrettelagte og tilgjengelige friluftsområder
i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, var det
ønskelig med en tilsvarende bok for våre eierkommuner
i Aust-Agder - Birkenes, Evje og Hornnes, Iveland og
Lillesand. Vi begynte å søke finansiering i 2013 og fikk
boka fullfinansiert i 2014. Arbeidsgruppen har bestått
av Astrid Marianne Staalesen, Per Svein Staalesen og
Janne Johnsen (MAF). Erik Peersen har bistått med
korrektur og utforming. Kartene er utarbeidet av
Aust-Agder fylkeskommune.
2014
• Utvelgelse av turer og gjennomkjøring av dem.
• Innhenting av fakta, historikk, bilder og utarbeidelse
av turtekster
• Produksjon av turboka i et opplag på 400
• Lagt ut for salg medio desember 2014 i bokhandler,
DNT Sør og MAF-kontoret
Økonomisk bidrag fra Aust-Agder fylkeskommune.

Utenfor allfarvei
En ivrig og kunnskapsrik kameratgjeng tok i 2014
initiativ til å utgi ei turbok på bakgrunn av sine kreative
turerfaringer i Midt-Agder regionen. I samarbeid med
Oddersjaa idrettsklubb ble boka laget og utgitt i 2014.
Den ble svært godt mottatt og det ble derfor besluttet
et 2. opplag allerede 14 dager etter lansering.
Takk til gutta i redaksjonskomiteen for fantastisk innsats!

2014
• Første opplag av boka solgte godt og vi gikk tom
• Fikk midler til revidering og opptrykk i 2013 og 2014.
Arbeidet ble påbegynt i 2013 og ferdigstilt våren 		
2014.
• Boken er igjen til salgs i regionens bokhandlere,
DNT Sør og MAF-kontoret
• Markedsført boka i media og på konferanser

2014
• Prosjektetablering
• Redaksjonelt arbeid (manus, foto, kart, rettigheter)
• Produksjon av turboka, 1. opplag 1200 stk,
2. opplag 1000 stk.
• Lagt ut for salg desember 2014 i bokhandler,
DNT Sør og MAF-kontoret
• Medieomtale og stands på torvet

Økonomiske bidragsytere: Vest-Agder Fylkeskommune
og Fylkesmannen i Vest-Agder.

Vegen videre
• Markedsføring, distribusjon og salg

Årsberetning 2014
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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.

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 har
involvert 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:

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.
Prosjektet videreføres som pilotprosjekt i 2015 med
videre støtte fra Miljødirektoratet.

• I 2013 ble det gitt tilsagn om tilskudd til skilting og
merking av tre skiløyper på Høgås og på Evje
• I 2014 ble dette arbeidet videreført med tilsagn til
skilting og merking av ytterligere 5 skiløyper på
Høgås på Evje
• Skilting og merking for 2013 midler ble utført av
samarbeidspartnere på Evje

2014
• Involveringsprosjektet har gjennomført flere
aktivitetstiltak
• Ferdigstilt tilrettelegging ved Lillestem, et tilstøtende
område på Springvannsheia, med ytterligere turveier,
benke-bord og trapp ned til sentrum ved Essostasjonen
• Påbegynt planlegging og søknader om midler til
tilrettelegging på Reveåsen og rundt Nystem.

Veien videre
• Lage skilter og infotavler til nye skiløyper som har
fått tilsagn om midler og sette disse ut i terrenget
• Sende inn ny søknad om tilskudd for å merke flere
skiløyper i området

2015
• Videreføring av Involveringsprosjektet som
pilotprosjekt i Miljødirektoratet sin nærmiljøsatsning
• Søke om midler til tilrettelegging på Nystem og
Reveråsen

Folkehelse og friluftsliv i Midt-Agder
regionen

Økonomisk bidragsytere: Sparebankstiftelsen,
Gjensidigestiftelsen, Spillemidler, Aust-Agder
fylkeskommune, spillemidler, Lillesand kommune via
folkehelsemidler og Miljødirektoratet.

Begrepet «folkehelse» er blitt mer og mer aktualisert
de senere år, senest med forslaget til ny folkehelselov
i 2011, hvor det legges 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 den totale 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.
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Folkehelse i Kristiansand
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. Kristiansand kommune
kjøper tjenester av MAF for å bidra og lede ulike
aktiviteter og lavterskeltiltak.

2014
• Opp av Go’stolen - sosial seniormosjon ukentlig i 		
Badmintonhallen, Sukkevannhallen, Spring Vågsbygd
og Aquarama. MAF har prosjektledelse.
• Aktiv Ute - 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
• Grønn Løype og Grønn Tur - lavterskel turløyper i
befolkningsnære naturområder. Avventende prosjekt
2014.
• Urbant friluftsliv - SMS prosjektet - prosjektutvikling
og friluftsfaglig bistand
• Trilletur - ukentlig turtilbud på dagtid for foreldre med
barn i vogn. Avventende prosjekt i 2014.
• Stavgang - koordinering av stavgangaktivitet i
Kristiansand, kurs og opplæring. Avventende prosjekt
i 2014.
• Aktivitet på resept - turveiledning og kursing av
grupper
• Frisklivsentralen - rådgivning, kurs, friluftsfaglig
opplæring av personell og klienter
• Annet - faglig bistand i øvrige prosjekter og tiltak i
regi av Folkehelse Kristiansand
Vegen videre
• Reetablere samarbeidet, drifte eksisterende tiltak
og utvikle nye prosjekter

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.
Eget premieopplegg for barn og unge hvor 8 av
toppene har egne oppgaver for barna. På Topp ble
lansert i desember 2012 og ble godt mottatt av media og
utsalgssteder. Forut for dette ble det gjort et betydelig
arbeid med produksjon av kart, foto, tekst og oppgaver
til hefte og nettside.

i flere år hatt et samarbeidsprosjekt med Krossen skole,
som har mange elever med
funksjonsnedsettelser og
lærevansker. Vi har prøvd
ut ulike friluftsaktiviteter på
elevene i flere av våre
naturskoleleirer. Prosjektet
er finansiert med støtte fra
Friluftsrådenes Landsforbund, folkehelsemidler.
2014
• Planleggingsmøter med lærere fra Krossen skole
• Utprøving av ulike friluftsaktiviteter i egnede
turområder som Helleviga, Donevann, Flekkerøya og
Sandripheia
• Sammensatte elevgrupper med ulike typer
funksjonsnedsettelser
• En og samme aktivitet ble tilrettelagt på ulike måter
for å imøtekomme elevens mestringsevne
• Små tilrettelegginger som skal til for at alle skal kunne
delta i aktiviteten
• Spesialtilpasset materiell og utstyr
• Høy voksentetthet
Veien videre
• Videre utprøving av aktiviteter for barn og unge med
funksjonsnedsettelse
• Lage et idéhefte med beskrivelser av alle utprøvde
aktiviteter og tilrettelegginger
• Tilrettelegge et turområde ved Krossen skole, med
finansiering fra Kommunal og moderniseringsdepartementet
• Flere turer i skolens nærområde

2014
• Distribusjon, markedsføring
Vegen videre
• På Topp skal være operativt til og med 2015
• Vurdere nytt På Topp

Aktivitetstiltak for barn og unge med
funksjonsnedsettelse
Barn og unge med funksjonsnedsettelser er mindre i
aktivitet ute enn funksjonsfriske barn. Vi har derfor
sett på hvilke tilrettelegginger som skal til for at denne
gruppa skal få mer glede av friluftsliv og hva som skal til
for at de skal kunne delta på lik linje med andre. Vi har
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Samarbeid med Frisklivssentraler
I 2012 startet MAF opp et prosjekt for å få etablert
samarbeid med frisklivssentralene i eierkommunen.
Det ble gjennomført oppstartsmøter med samtlige
kommuner i slutten av 2012 og i løpet 2013. I 2014 ble
det i samarbeid med 7 av kommunene gjennomført tiltak
i regi av frisklivssentralene. Målsettingen er å få frisklivssentralene til å ta i bruk naturen som en aktivitetsarena
i sine tiltak, i samarbeid med og gjennom veiledning av
MAF. Samarbeidet består av noen rene aktivitetstiltak
overfor brukere av frisklivssentralene og kompetanseheving for både brukere og de som leder aktivitetene.
2014
• Oppfølgingsmøter/telefonsamtaler med alle
frisklivssentralene
• Tiltak i samarbeid med frisklivssentralene i Birkenes,
Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen,
Søgne og Vennesla
Veien videre
• Videre oppfølgingsmøter med alle frisklivssentralene
• Motto for samarbeidet videre i 2015 er Friluftsliv inn i
aktivitetstiltakene ved frisklivssentralene i
kommunene
• Gjennomføre nye tiltak i samarbeid med
frisklivsentralene i alle eierkommunene
• Markedsføring av naturskolekurs for nye brukergrupper hos frisklivssentralene

2014
• Samarbeid med Tangen og Kvadraturen VGS og
prosjektet «kroppsøvingsglede»
• Fortsatt samarbeidet med Tangen VGS, media &
kommunikasjon om studentprosjekter (foto/film/grafisk)
• Etablert stab med UNG-veiledere (tidligere friluftsstudenter fra UiA)
• Gjennomført 14 aktivitetsøkter med 535 deltakere
• Gjennomført 2 begynnerkurs turski med 20 deltakere
• Rekruttering til og utprøving av fritidstur
Vegen videre
• Rekruttere til generell fysisk aktivitet ute og UiF turer
spesielt.
• Gjennomføre aktivitetsøkter for utvalgte klasser
Tangen VGS
• Rekruttere til og gjennomføre regelmessige
fritidsaktiviteter for utvalgte ungdommer gjennom
prosjektet «kroppsøvingsglede»
• Gjennomføre spesielle aktiviteter og kurs
• Gjennomføre studentprosjekter, media &
kommunikasjon
• Realisere studentprosjekter hvis mulig
(reelle produkter, kampanjer osv.)
Økonomisk bidrag fra folkehelsemidler fra
Friluftsrådenes Landsforbund.

Økonomisk bidragsytere: folkehelsemidler fra
Friluftsrådenes Landsforbund.
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INFORMASJONSARBEID OG MARKEDSFØRING
Informasjonsarbeid og markedsføring er viktige elementer for å nå MAFs overordna mål.

Presentasjon

Nettside

2014
• Videreutviklet presentasjon av friluftsrådet
• MAF har avholdt ulike typer presentasjoner av
organisasjonen for blant andre UiA, MS-foreningen,
Rotary og andre ulike frivillige organisasjoner og
politiske organer
• Foredrag om Nærmiljø og minoritetsgrupper på
oppdrag fra Miljødirektoratet og Miljødeperatementet
• Forelesning på kompetansehevingsprogrammet
Folkehelse og nærmiljøkvaliteter
• Deltatt på ulike åpne arrangementer med stand og
aktiviteter
• Presentasjon av MAF sitt arbeid i forhold til friluftsliv
for mennesker med funksjonsnedsettelser

MAF har nettside med adresse; www.midt-agderfriluft.no.
Dette er vår fremste informasjonskanal til publikum og
samarbeidspartnere i regionen.

Veien videre
• Videreføre og intensivere formidlings- og
presentasjonsarbeidet
• Videreutvikle metoder og teknikker for formidling

Medieomtale
2014
• 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,
Sørlandsavisa og magasinet Friluftsliv

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.

Veien videre
• Være synlige og tilgjengelig friluftsrådgivere i
regionale og lokale medier
• Profilere friluftslivet for allmennheten

FRILUFTSKONFERANSEN I KRISTIANSAND

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD 75 ÅR

Annonsering

MAF var i 2014 hovedarrangør for den årlige friluftskonferanse som ble lagt til Kristiansand. Tema for
konferansen var «Friluftsliv og verdiskaping» og gikk
av stabelen 12. - 13. juni med ca 200 deltakere.
Deltakerne representerte kommuner, fylkeskommuner,
frivillige organisasjoner, departementer, direktorater og
friluftsråd fra hele landet. Tilbakemeldingene vi har fått
er udelt positive, noe en tidlig fullbooket konferanse
også viser.

Midt-Agder Friluftsråd ble etablert i 1939 og har dermed
eksistert i 75 år i 2014. Dette ble markert med flere
arrangementer gjennom året. Hovedarrangementet var
i forbindelse med friluftskonferansen med stor
jubileumsmiddag på Christiansholm Festning.
Her deltok drøye 200 gjester og Midt-Agder Friluftsråd
fikk mange gode hilsninger og flotte gaver. Det har
vært et fint jubileumsår. Ønsker du å lese mer om
historien vår gjennom tidene, er det gitt ut et enkelt
jubileumsskrift (se utdrag på side 4 og 5).

2014
• MAF brukte i 2014 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

Økonomisk bidrag fra Aust- og Vest-Agder
fylkeskommuner.
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Veien videre
• Annonsere utvalgte produkter/tiltak ved passende
anledninger
• Benytte redaksjonelle formidlinger av bl.a. naturlos
turer, åpningsarrangementer og viktig folkeopplysning, som f.eks. føremeldinga

2014
• Regelmessig oppdatering av ulik informasjon
• Lagt inn aktuelle nyhetsartikler
• Kontinuerlig oppdatert føremelding i vintersesongen
• 207 480 unike treff på nettsiden i 2014. Dette er en
nedgang på ca. 9 % i forhold til 2013. Nedgangen
skyldes sannsynligvis en kortere skisesong.
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

Bøker/brosjyrer
2014
• 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.
Veien videre
• Bidragsyter og støttespiller i relevante bokprosjekter
for regionenes friluftsliv

Kart
MAF bidrar til utgivelse, distribusjon og salg av turkart i
regionen.
2014
• Salg og distribusjon av turkart i regionen
• Satt opp nye infotavler i Helleviga, Romsviga
og Donevann
Veien videre
• Utvikle informasjon om regionale sykkelruter,
herunder «Tursykkelkart i Midt-Agder»
• Bidra og delta i relevante kartprosjekter i regionen
• Sette opp ny infotavle i Vestre Paradisbukt

Årsberetning 2014
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DELTAKELSE
Planarbeid

Turer og arrangementer

2014
• Gitt skriftlig uttalelse til en plan/sak der regionale 		
friluftsinteresser har vært involvert
• Sittet i arbeidsgruppen til revidering av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Kristiansand kommune

2014
• Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos)
• Familiesykkeltur (Regionale sykkelruter/Naturlos)
• Ti friluftsdager i Friluftsparken for 8. - 9. klasser i
regionen (Naturskole)
• Opptur i Jegersberg (DNT arrangement for ungdom)
• Randøyadagen (Naturlos)
• «Ordførerens tur» i Evje og Hornnes, Iveland og
Birkenes (Naturlos)
• Seks aktivitetstiltak på Springvannsheia Involveringsprosjektet i Lillesand og Samarbeid 		
frisklivssentraler
• Ti andre aktivitetstiltak i samarbeid med frisklivssentraler
• Fem aktivitetsdager med Krossen skole
• Natur- og kulturhistorisk vandring med
friluftstudentene på UiA - Skråstadheia
• Nissefest i Helleviga (Naturlos)
• Solsnudag på Odderøya (Naturlos)
• Se for øvrig arrangement under de ulike
prosjektbeskrivelsene.

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
• Ressursgruppe for Regionplan Agder 2020

24

Konferanser/samlinger
2014
• Deltatt på Daglig ledersamling, FL
• Arrangør av og deltatt på den årlige friluftskonferansen - Kristiansand
• Årsmøte FL - Kristiansand
• Deltatt og bidratt på pilotprosjektsamlinger til
Miljødirektoratet
• Deltok og holdt foredrag på Camping- og
friluftsliv-konferanse
• To konsulenter fulgte kompetansehevingsprogrammet Folkehelse og nærmiljøkvaliteter.
Samarbeid kommuner, UiA, Miljødirektoratet og
Helsedirektoratet. Bidro med forelesning 04.02.15.
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REGNSKAP

BALANSE

Driftsregnskap
Note
2014
Budsjett
2013
Driftsinntekter					

Eiendeler
Note
2014
2013		
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
8 582
3 907
Pensjonsmidler
4
2 007 311
1 706 738
Sum anleggsmidler		
2 366 927
2 061 679
						
Omløpsmidler					
Til gode mva		
542 682
380 836
Kundefordringer		
194 696
204 692
Andre kortsiktige fordringer		
2 067
20 181
Premieavvik
4
0
0
Kasse/bank		
4 959 968
3 424 039
Sum omløpsmidler		
5 699 413
4 029 748
						
Sum eiendeler		
8 066 340
6 091 427
						
Egenkapital og gjeld					
Egenkapital			
Disposisjonsfond
3
3 049 891
3 227 170
Bundne driftsfond
3
1 547 679
0
Ubundne kapitalfond					
Bundne kapitalfond					
Kapitalkonto (EK)
5
-402 740
-157 386
Likviditetsreserve					
Sum egenkapital		
4 194 831
3 069 785
						
Langsiktig gjeld				
Pensjonsforpliktelse
4
2 769 667
2 219 065
Sum langsiktig gjeld		
2 769 667
2 219 065
						
Kortsiktig gjeld					
Leverandørgjeld		
239 390
115 292
Offentlig gjeld og feriepenger		
518 984
483 268
Premieavvik
4
149 630
53 969
Annen kortsiktig gjeld		
0
0
Skattetrekk
4
193 839
150 049
Forskuddsbet inntekter		0
0
Sum kortsiktig gjeld		
1 101 843
802 578
						
Sum gjeld og egenkapital		
8 066 340
6 091 427

Driftstilskudd
1
-3 123 154
-3 323 000
-2 678 483
Andre tilskudd, prosjekter mv
1
-4 623 013
-4 784 000
-2 751 883
Div. andre inntekter
1
-1 371 515
-400 000
-452 808
MVA-kompensasjon
1
-542 682
-500 000
-380 836
Sum driftsinntekter		
-9 660 364
-9 007 000
-6 264 010
						
Driftsutgifter					
Lønn og sosiale utgifter
1
3 882 674
2 100 000
3 684 961
Endring i premieavvik
4
95 661
42 227
Kjøp varer/tjenester
1
3 878 449
6 872 000
2 704 254
Komp.berettiget mva på driften
1
542 682
500 000
380 836
Andre driftsutgifter
1
0		
0
Kalkulatoriske avskr./nedskr.
2
0		
0
Sum driftsutgifter (ekskl renter)		
8 399 466
9 472 000
6 812 278
						
Driftsresultat		
-1 260 898
465 000
548 268
						
Finansinntekter					
Renteinntekter		
-114 177
-130 000
-121 855
Sum finansinntekter		
-114 177
-130 000
-121 855
						
Finansutgifter					
Renteutgifter		
0
0
Sum finansutgifter		
0
0
						
Motpost avskrivninger		
0
0
						
Ordinært resultat		
-1 375 075
335 000
426 413
						
Interne finansieringstransaksjoner					
Avsetninger		
1 547 679
0
Bruk av tidligere avsetninger		
-172 604
-426 413
Sum		
0
						
Regnskapsmessig resultat		
0
0
		
				

INVESTERINGSREGNSKAP				
Utgifter					
Investering i andel KLP		
4 675
3 907		
Sum finansieringsbehov		
4 675
3 907
						
Finansiering					
Bruk av lån			
-		
Bruk av tidligere avsetninger, fond		
-4 675
-3 907
Sum finansiering		
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-4 675

-

-3 907
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NOTER

Spesifikasjon av utgifter		

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
1 350 687
Tilskudd Vennesla kommune
219 313
Tilskudd Søgne kommune
172 637
Tilskudd Songdalen kommune
98 894
Tilskudd Iveland kommune
20 646
Tilskudd Evje og Hornnes kommune
55 672
Tilskudd Lillesand kommune
158 429
Tilskudd Birkenes kommune
78 343
Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune
410 533
Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune, skjøtsel Friluftsparken, prosjekter
1 132 000
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune
78 000
Tilskudd Aust-Agder Fylkeskommune, skjøtsel Ogge, prosjekter
179 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund
480 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund, prosjekter
858 000
Administrasjon Sandripheia Fritidspark
130 000
Kristiansand kommune refusjon tauløyper, naturlos, folkehelse, aktiviteter
411 364
Tilskudd Miljø direktoratet
280 000
Tilskuddd Skillingsfondet, Spareskillingsbanken
900 00
Fylkesmann Vest-Agder, Vassdragsrådet, Løypeforening
732 649
7 746 167

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 Naturskole Ogge
Kostnader Utenfor Allfarvei
Kostnader ski- og turløyper, inkl. føremelding
Kostnader drift Randøya og Dvergsnes, Dvergsøya
Kostnader tjenester Folkehelse Kristiansand
Kostnader regionale sykkelruter
Kostnader aktivitetskonsepter for mennesker med funksjonsnedsettelse, Krossen skole
Kostnader Springvannsheia og Involveringsprosjektet i Lillesand, samt Slåttholmen
Kyststi Lillesand
Kostnader Friluftskonferansen
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)

208 332
91 633
61 209
134 542
1 090 906
533 331
473 750
35 000
599 016
88 936
235 330
746 553
87 258
200 000
75 055
82 096
105 760
16 880
698 179
297 448
28 947
20 579
145 000
229 383
39 000
145 000
55 200
1 779 482

8 303 805

			
Hytte Sødal
Tomter
Egenkap. KLP
Kostpris 01.01
92 240
258 794
3 907
Anskaffelser i året			
4 675
Akk avskrivninger/nedskr.				
Bokført verdi 31.12
92 240
258 794
8 582

Sum
354 941
4 675
0
359 616

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 2014
				
iht. regnskapsforskriftene. Tomter avskrives ikke. 			
Spesifikasjon av inntekter		
					
Salgsinntekter Helleviga, Randøya og Dvergsøya
227 305
Inntekter salg Veiviseren og div. kart
266 964
Leieinntekter
28 450
Andre driftsinntekter, UiA, diverse refusjoner
173 877
Inntekter Friluftskonferansen
674 919
Momskompensasjon
542 682
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3. FOND

1 914 197
9 660 364

Spesifikasjon av disposisjonsfond:				
Disposisjonsfond 01.01.14
3 227 170
Avsetning til fond
0
Til kapitalregnskapet
-4 675
Bruk av fond
-172 604
Disposisjonsfond 31.12.14
3 049 891
					
Spesifikasjon av bundne driftsfond:			
Bundet driftsfond 01.01.14
0
Bruk av fond
0
Avsetning til fond
1 547 679
Bundet driftsfond 31.12.14
1 547 679
Årsberetning 2014
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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 2014 foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene.
Endringen i premieavviket har redusert resultatet for 2014 med kr 95.661 inkl aga. Dette beløpet blir inntektsført
neste år. (1 års amortiseringstid).

Beløp i kroner
Årets netto pensjonskostnader
KLP
Årets pensjonsopptjening
400 838
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
103 760
Brutto pensjonskostnad
504 598
Forventet avkastning pensjonsmidler
-83 742
Netto pensjonskostnad
420 856
Sum amortisert premieavvik
-57 590
Administrasjonskostnad
21 949
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter og amortisert premieavvik
385 215
						
Beregnet premieavvik				
Innbetalt pensjonspremie (inkl adm)
311 902
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter ekskl amortisert premieavvik
442 805
Premieavvik
-130 903
Arbeidsgiveravgift (14,1%)
-18 457
Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift (14,1%)
-149 360
						
Pensjonsforpliktelse				
Pensjonsforpliktelse 01.01 (estimat i fjor)
2 155 754
Årets pensjonsopptjening
400 838
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse
103 760
Utbetalte pensjoner
-44 617
Årets pensjonsopptjening, renter og utbetalinger
459 981
Pensjonsforpliktelse 31.12. uten estimatavvik
2 615 735
Amortisering estimatavvik - forpliktelse
59 723
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat
2 675 458
Gjenstående amortisering - forpliktelser
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat full amortisering
2 675 458
						
Pensjonsmidler			
Pensjonsmidler 01.01
1 706 738
Årets forventede avkastning
83 742
Årets premieinnbetaling ekskl adm. utgifter
289 953
Årets utbetaling av pensjon
-44 617
Årets avkastning, premieinnbet., pensjonsutbetalinger
329 078
Pensjonsmidler 31.12. uten estimatavvik
2 035 816
Amortisering estimatavvik - midler
-28 505
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat
2 007 311
Gjenstående amortisering - midler
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering
2 007 311
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Netto pensjonsforpliktelse				
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser
668 147
Arbeidsgiveravgift, 14,1%
94 209
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser inkl arbeidsgiveravgift
762 359
Aktive medlemmer

5

Forventet avkastning
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet pensjonsregulering
		

4,65%
4,00%
2,97%
2,97%

5. KAPITALKONTO

Spesifikasjon av kapitalkonto:		
Anleggsmidler 01.01.14
-157 386
Anskaffelser
4 675
Avskrivninger/ nedskrivninger
0
Økning pensjonsforpliktelse inkl aga av netto pensjonsforpliktelse
-550 602
Økning pensjonsmidler
300 573
Kapitalkonto 31.12.14
-402 740

Kristiansand 31.12.2014
28.04.2015
For Midt-Agder Friluftsråd

Bjørn Ropstad
Styrets leder

Per Svein Holte
Daglig leder
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REVISJONSBERETNING

BUDSJETT 2015
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

2015
1 415 150
228 207
181 201
102 615
81 513
21 667
57 501
166 777
430 483
81 000
700 000
1 402 921
2 457 965
200 000
200 000
7 727 000

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaver
Styrehonorarer
Utgifter bil (leasing, diesel, parkering, km-godtgjørelse)
Møter, kurs og reiser
Regnskap, revisjon og rådgivning
Prosjektutgifter inkl adm og lønn MAF
Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund
Annonser
Kontorrekvisita og utstyr. Innredning nye lokaler
Telefon 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
Sommerkafeene
Skilting og informasjon
Diverse utgifter
Kjøp kart for videre salg
Vedlikehold Huset i Helleviga
Husleie 2014 og 2015
Sum driftsutgifter

1 675 000
40 000
120 000
80 000
180 000
3 420 000
50 000
20 000
150 000
70 000
5 000
7 000
105 000
10 000
450 000
500 000
40 000
150 000
30 000
20 000
30 000
20 000
840 000
8 012 000

Prosjektutgifter
Slåttholmen
Naturlos
Turprosjekt. Otra IL
Naturskole inkl samarbeid UiA
Friluftsliv for minoritetsgrupper
Regionale sykkelruter
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250 000
600 000
200 000
550 000
450 000
100 000

Årsberetning 2014

33

Springvannsheia og Reveråsen
Friluftslivets år 2015
Friluftsparken investeringer
Aktiviteskonsept og nærfriluftsområde Krossen
Leir Ogge
Samarbeid Frisklivssentraler og aktivitetspakker
Hovedturløypa og Bergstølområde
Forenklet spillemiddelsøknader, FL
Ung i friluft
Sum prosjektutgifter

250 000
100 000
100 000
180 000
90 000
200 000
100 000
100 000
150 000
3 420 000

Driftsresultat
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter og prosjektutgifter
Sum driftsresultat

7 727 000
8 012 000
-285 000

Renteinntekter

130 000

Momsrefusjoner

En annerledes skoledag

500 000

K

Det ble mye fnising og latter, men også litt panikk, da 40 norskkurs-elever lærte å
padle på Oggevann. Selvsagt ble det dagens begivenhet da noen havnet i vannet.

Tekst: Gro Seland
Foto: Torstein Øen

Bruk av avsatte fondsmidler
Opprustning/restaurering av låve, Helleviga
Informasjons- og utstillingslokaler i Rådhusgata 6
Sum bruk av avsatte fondsmidler

notten summer rundt ørene på deltakerne fra Birkenes voksenopplæring og Mottaksskolen som er
på tur til Dikesholmane naturskole lengst sør i Oggevann. De står i vannkanten og hører Kjetil Fossheim fra Midt-Agder Friluftsråd forklare hvordan de skal ta på redningsvestene, sette seg i kanoen og bruke åra.
Han snakker tydelig og sakte, for noen av padledebutantene har bare
vært noen måneder i Norge og kan bare litt norsk ennå.

900 000
647 000
1 547 000
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– Jeg vil ikke padle, jeg tør ikke, sier Hatoon (11) fra Sudan. Men også
hun må til pers, og snart er det moro.
Teklu, Selamawit og Meseret fra Eritrea styrer rett inn i fjellveggen på
motsatt side før de har fått kontroll på årebruken. Både de og gjengen
som står på land og venter, får seg en latter.
– Hvor skal vi, roper gjengen i den første båten, som allerede begynner å få taket på det.
– Hva heter åre på engelsk, undrer norsklærer Erik Brennsæter, som

er ute i robåt og passer på. Det viftes med årer, det kollideres, det ropes
på mange språk. Dette var gøy!
Kanovelt. En time seinere er de ferske padlerne allerede blitt erfarne og

har boltret seg rundt nes og inn i viker i det vakre padleeldoradoet med
365 øyer og skjær. Så når Kjetil samler alle kanoene rundt seg og sier at
de som har lyst, kan bli med og kappro inn til brygga, vil alle være med.
Da får de ferske padlerne erfare at nettopp vestene er viktige, og at

det var lurt å legge lommebok og mobiltelefon igjen på land.
For konkurransen er ikke mer enn kommet i gang før en av kanoene
går rundt. Straks reiser et par mannfolk seg i to av de andre kanoene og
kaster seg i vannet for å redde de uheldige som plutselig ligger og kaver
forvirret rundt i det dype, våte. Dermed går selvsagt kanoene deres også
rundt. Eller var det bare den ene? Noen øyeblikk er forvirringen total.
Redd. Selemawit Fissehaye Teame fra Eritrea liker seg definitivt ikke
→
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bråmodning

Sommerjobb.
Sommerjobb.Driver
Driverkafé
kafépå
påDvergsøya
Dvergsøya

Rekordtidlig tomt
for norske jordbær

Det er en gammel låve som sto på Dvergsøya som er
gjort om til «Café Royal, eller «den kongelige kafé»,
og som Gro-Anita Mykjåland driver frivillig mot
at familien får bo og feriere i hovedhuset. – Dette
er bra for en person som er over gjennomsnittet
sosial, sier Mykjåland om kombinasjonen av ferie
og jobb. Foto: Kjartan BjellanD

Den brennhete sommervarmen har ført til små
avlinger, rask modning og
rekordtidlig slutt på norske jordbær.
OslO

Baderne Susanne Molde, Anette Ege og Ramona Molde kommer innom
for å få litt drikkevann, og fylle på vannpistolen til Oliver Molde (2 1/2).
De blir overrasket når de finner ut at det er ordføreren av Iveland som
fyller glassene deres. FoTo: kjarTan BjellanD

Mykjåland innrømmer at det er nokså avslappende å drive sommerkafé på Dvergsøya og har en del tid til å kose seg og se ungene hoppe i
vannet. Her er det ferierende Sara Krogstad Magnussen (10) og Niklas
Gruben (10) som tar sats fra bryggen. FoTo: kjarTan BjellanD

Snart er det slutt på norske
jordbær de fleste steder i hele
Sør-Norge. Forrige uke solgte grossistene 368 tonn av det
røde, søte bæret, mer enn en
halvering fra uka før og en tredel av salget i uka før det igjen,
skriver Nationen.
– Det går bratt nedover nå.
Vi har ikke sjanse til å dekke
etterspørselen, fastslår Arvid
Laksesvela som er kontaktperson for bær i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS).
Mangelen på norske jordbær har fått prisen til å skyte til værs, men det er mager
trøst for produsentene som
kunne solgt langt mer dersom det hadde vært mer bær å
selge.
– Sesongen kom tidlig i
gang, og siden det var veldig
varmt, modnet bærene raskt,
og det ble en kort sesong, sier

Jordbærsalg går bratt nedover
mens priser går opp til værs.
FoTo: Tore anDré BaarDsen

Laksesvela.
Den gode blomstringen ga
mange bær, men varmen førte
til at bærene ble modne før de
ble store. Bråmodningen førte store mengder jordbær ut i
butikkene samtidig, noe som
presset ned prisen.
I Trøndelag starter jordbærsesongen normalt 20. juli, men
ifølge Lakselvsvela er en elendig sesong trolig ferdig allerede neste uke. ©nTB

90.000
Mykjåland driver kafeen frivillig mot at familien får bo og feriere i
hovedhuset på gården. Huset på to etasjer er i gammel gårdsstil, men
har blitt oppusset i lyse mer moderne farger. FoTo: kjarTan BjellanD

Ordføreren
Ordføreren selger
selger is
is om
om sommeren
sommeren
Vanlige badegjester og kongelige ferierende kjøper is på Iveland-ordfører Gro-Anita
Mykjålands sommerkafé på Dvergsøya.
Kristiansand
– Jeg hadde så lyst å bli kjent med
arbeidet Midt-Agder friluftsråds
gjør her ute, og det er kjekt å se at
tilbudene fungerer, sier Gro-Anita Mykjåland (Sp), ordfører i Iveland kommune.
Både på Dvergsøya, i Helleviga og på Østre Randøya bytter
ansatte og politikere i knutepunktkommunene på å drive kafeene en uke hver gjennom sommeren. Kafeen på Dvergsøya er
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Samling på vann: Norskelevene
fra Birkenes voksenopplæring kommer fra hele verden, og for mange er
det første gang de prøver kano.

ut på tur

den nyeste, den åpnet i 2011.
– For en person som er over
gjennomsnittet sosial er det
kjempemoro å bo og drive kafeen her denne uka, sier Mykjåland.
Kongelig Kafé
Og det er ikke første gang ordføreren jobber på kafé.
– Nei, jeg jobbet på Pernilles
Kafé på Evje i 14-års alderen, sier
hun, og avslører at hun plukket
opp noen salgstriks allerede i
ungdommen.
– Hver torsdag sto fisk på me-

nyen i soldatleiren på Evje. Da
hadde vi pizzabuffet, og soldatene kom strømmene inn kafédørene, de ville jo mye heller ha pizza,
ler Mykjåland.
24 år senere er soldater byttet ut med badeturister og kongelige, siden kronprinsfamiliens
sommersted, Vogts Villa, ligger
på nettopp Dvergsøya.
– Det hender at de kommer for
å kjøpe is. Ungene våre har blitt
så glade i hundene deres og leker
med dem hele tiden, forteller Mykjåland.
gjenKjennes av få
I halv ett-tiden legger badebåten
til og besøket i kafeen øker kraftig. Badegjestene Susanne Molde, Anette Ege og Ramona Molde
med Oliver (2 1/2) kommer inn-

FAKTA
Midt-Agder Friluftsråds
sommerkafeer

● Tre sommerkafeer på Dvergsøya, Helleviga og Østre Randøya,
drives av ansatte og politikere i
eierkommunene en uke hver. De
driver kafeen frivillig mot at de får
bo i husene hvor kafeene drives fra.
● På Dvergsøya er låven til den
gamle vaktmannsboligen gjort om
til kaféutsalg.
● Kaféen i Helleviga ligger i Friluftsparken i Søgne, og kaféutsalget er i hovedhuset.
● Østre Randøya er et gammelt
forsvarsområde som Kristiansand
kommune eier. Her er kjelleren i
den gamle vokterboligen er omgjort til et enkelt kaféutsalg.

om for å få litt vann, men kjenner ikke igjen dama bak disken.
– Er det ordføreren i Iveland?
Det var jo koselig, sier venninnene.
Selv om Mykjåland har et kjent
fjes, er det ikke så mange kafékunder som kjenner henne igjen.
– Nei, men i går var det en som
ble veldig overrasket og sa: «Si
meg, står ordføreren og selger is
om sommeren?», ler Mykjåland.
Har satt isbegrensning
Ordføreren sier sommeroppholdet er midt i blinken for hele familien.
– Den størst utfordringen er å
få ungene i seng, og passe på at
de ikke tar helt av i isboksen. Jeg
har måttet sette begrensinger, så
de får ikke mer enn tre is om da-

gen, smiler Mykjåland.
Minstejenta gikk på en smell
første dagen grensen ble innført.
– Da hadde hun spist sin tredje
is klokka tolv på dagen, men nå
har hun lært å fordele dem utover
dagen, sier Mykjåland.
Spennende hiStorie
Dvergsøya har en spennende historie med påtent husbrann og en
gravrøys, muligens fra bronsealderen. Det var Vogt og Jebsen,
som drev Høie fabrikker, som
kjøpte Dvergsøya på 1920-tallet.
Jebsens villa brant ned i 1933, angivelig som et forsøk på å skjule et
drap. I dag kan man se ruinene etter herskapshuset.
Senere, i 1946, kjøpte knutepunktkommunene Dvergsøya
og gjorde øya tilgjengelig for all-

D Onsdag
hadde vi en dagsomsetning på 1.700
kroner. Det er imponerende for en liten
sommerkafé som
stort sett selger is
og brus.
Gro-AnitA MykjålAnd (Sp),

ordfører i Iveland kommune

mennheten. Nå er den et yndet
badested om sommeren.
iS til folket
– Onsdag hadde vi en dagsomsetning på 1.700 kroner. Det er imponerende for en liten sommerkafé som stort sett selger is og brus,
sier Mykjåland stolt.
Likevel vil hun øke omsetningen. Kafeen ligger litt gjemt opp
en bakke fra stranden, derfor har
Mykjåland noen nye salgstriks på
lur.
– Jeg tenker å sende ungene
ned til stranda med en iskasse
for å selge til de som bader. Det
vil nok øke salget, smiler Mykjåland.
TeksT: Hilde Sandvær

der hun ligger og flyter ved kanoen sammen med padlemakker Kiflay.
Hun kan ikke svømme og er verken vant til kano eller norsk vanntemperatur. I redselen sluker hun vann og er mildt sagt lettet når hun etter
et par minutter blir halt om bord i motorbåten til Erlend Falkgjerdet.
– Jeg fryser, sier hun spakt når hun ligger på dørken i båten og fraktes
inn til land og tørre klær.
– Det er sånt som kan skje. Det hender ikke ofte, men det er heller
ingen dramatikk i det. Vi har båter til å plukke dem opp, sier friluftskonsulent Kjetil Fossheim, nesten uanfektet.
Samtaletema. Det går ikke mange minuttene fra alle er pukket opp til
kanovelten har gjort dagens utflukt til en å minnes – lenge.
Med ett slag har 40 norskkursdeltakere i alderen 10 til 53 år masse
å fortelle, spørre om og lure på. De 20 som var med i første pulje, kan
fortelle om dagens dramatikk til de som har sett veltene fra land og skal
prøve seg etter lunsj.
– Morsomt. Det var bare morsomt, ler Kiflay M. Tesfa.
Og mens medbrakt lunsj fortæres rundt bålet, blir det «debriefing».
Kjetil forklarer at dette er sånt som kan skje, og at det aldri var noen fare.
1500 på skautur. Det er 12 år siden Midt-Agder Friluftstråd begynte

å arrangere turer for å gi minoritetsspråklige en introduksjon til norsk
friluftsliv. I fjor var ca. 1500 innvandrere med på turene, som omfatter
alt fra gåturer på Odderøya til skigåing og padling.
– Vi ønsker å presentere dem for flotte friluftsområder. For eksempel
vil vi gjerne vise at man kan starte midt i byen og gå på tur derfra. Håpet
er at de får lyst til å gå på tur og bruke naturen med familien sin. Vår
erfaring er også at mange synes det er flott å gjøre ting sammen, sier
friluftskonsulent Erlend Falkgjerdet.
Midt-Agder Friluftsråd, for øvrig 75 år i år, har fire naturskoleleirer
til bruk for både skoleelever, norskkurs-elever og oss andre, på henholdsvis Ogge i Birkenes, Gåseflå i Vennesla og Helleviga og Donevann
i Søgne. På Dikesholmane, som var ferdig i 2010, fins det tre gapahuker
for overnatting, toalett, bålplass og ti kanoer. En fiskeørn har reir like
i nærheten, og som oftest får de besøkende se den majestetiske fuglen
sveve over vannet.

kjøretøy er avskiltet hittil i år. Det er utbetalt vrakpant for
89.793 kjøretøy i første halvår i år, viser tall fra Tollvesenet.
Dette er 4.140 flere vrakede kjøretøy enn i de seks første månedene i 2013, opplyser avdelingssjef Eirik Sannes i Tollvesenets
avdeling for vektårsavgift og vrakpant. Ettersom vrakpanten er
3.000 kroner i 2014, er det betalt ut nær 270 millioner kroner i
vrakpant første halvår, sier Sannes. ©nTB

Tenker på Afrika. Jacqueline Mony (35) fra Den sentralafrikanske
republikk kan ikke svømme. Hun står på land og ser ut over det store
vannet – mye større enn de vannene hun er vant med hjemmefra, som
hun ikke forbinder med padling, men med å vaske klær.
– Jeg tenker på Afrika, forteller hun.
Jacqueline kom til Norge på selveste julaften. Hun snakker spansk,
fransk, litt engelsk – og litt norsk. Hun er universitetsutdannet og mor til tre.
– Barna mine trives på Birkeland, forteller hun.

OslO

Le sammen. Lærer Erik Brennsæter mener turer som dette har stor be-

Frp går inn for eget dyrepoliti
●●Etter flere tilfeller hvor hunder er mishandlet på det groveste, ønsker Frp et eget dyrepoliti.
– Håpet vårt er at det igjen skal opp på Stortinget om innføring av et eget dyrepoliti. Det må bli stilt større krav til dem som
anskaffer seg kjæledyr, det må være et krav at folk er skikket til
å ha et kjæledyr, sier Jan Erik Borge til TV 2.
Frp er enig, og mener dagens todelte ordning med Mattilsynet
og politiet bør slås sammen til én felles enhet. ©nTB

tydning. Ikke bare for å oppdage hvor tilgjengelig og rik den norske naturen
er, men også fordi deltakerne blir kjent med hverandre på en annen måte.
– Mange, særlig fra Afrika, tror det fins farlige dyr her og er redde for
å gå i naturen. Dessuten er det utrolig befriende for denne gruppa, som
ofte har en bagasje av krig og konflikt, å kunne få le sammen, sier han.
– Naturen her er fantastisk. Nå som jeg vet hvor dette er, kan jeg
komme tilbake med familien min senere, sier Abdelkader Mehidi (53)
fra Algerie og Italia.
– Men aller best liker jeg å fiske.
gro.seland@fvn.no - 91 11 92 96
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↖ ↖ ↖ Ny opplevelse: Hatoon
El Hassan, Fayza Adil (10) fra
Sudan og lærer Maria Bjerke
Dalene glir sakte på stille, vakkert
vann. Bak dem kommer eritreiske
Zemen S. Araya og Yasin Safayi
fra Afghanistan.
↖ ↖ Moro: Meseret Kubrom fra
Eritrea har fått dreisen på både
åre og kano.
↑↑ Slik gjør du: Zemen S.
Araya fra Eritrea skal være førstemann ut og følger nøye med når
Kjetil Fossheim instruerer.
↑ Kom igjen: Zemen S. Araya får
instruksjoner av Kjetil Fossheim.
↖ Tørre klær: Kiflay M. Tesfa får
tørr bukse av lærer Erik Brennsæter etter «badet».
← Yngst og eldst: Unge og
eldre koser seg sammen. Fra
venstre: Andrey Golovonkin fra
Russland (16), Abdelkader Mehidi
fra Algerie og Italia (53), Hatoon
El Hassan (11) og Ahmed El Hassan (16) fra Sudan.
←← Veltet: Kanoen veltet da tredjemann hoppet uti. Dermed havnet
Selemawit Mehereteab (foran) og
Kiflay M. Tesfa også i vannet.

Se video på fvn.no

←
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Mat, håndarbeid
og mye mer.

Kom og smak.
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Mat fra forskjellige
land i Europa.
Vi sees ved

Horten Torg
Kristiansand,
Torvet
torsdag,
Mandag tilfredag
onsdag,
og lørdag.

og fredag til lørdag

www.europeintown.no

hilde.sandvar@fvn.no - 95722108

Årsberetning 2014

35

Design og produksjon: Bjorvand & co

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Postboks 207, 4662 Kristiansand
Telefon: 95 85 11 11
post@midt-agderfriluft.no
www.midt-agderfriluft.no

36

