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Midt-Agder Friluftsråd bestod ved utgangen av 2008 av åtte
kommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i  
Vest-Agder og Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes og  
Lillesand i Aust-Agder.

Administrasjonen holder til i Tollbodgata 31 i Kristiansand og  
utgjorde i 2008 3,8 årsverk. Daglig leder er Per Svein Holte.

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

foto:

Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd

Monica Roland, Midt-Agder Friluftsråd

Janne Johnsen, Midt-Agder Friluftsråd

Wenche Flaa Eieland, Birkenes Kommune

Harald Flaa, KOT

Espen Brantzeg, begeistret skiløper

Styret ønsker at Midt-Agder Friluftsråd skal fremstå 
som en forlenget arm av deltakerkommunenes  
friluftsarbeid, samt være en interkommunal koordinator. 
Det er også avgjørende at man er åpen for nye sam-
arbeidskonstellasjoner og vi ønsker å være i forkant  
av nye regionale strukturer.

For å nå dette målet er vi helt avhengige av en  
velfungerende administrasjon. Det har Midt-Agder  
Friluftsråd i høyeste grad, noe som gjenspeiles i alt det 
vi får utrettet. Tilbakemeldingene er ubetinget gode og 
det er jo meget tilfredsstillende. Dette merker vi godt 
når ledige stillinger lyses ut. Det er ikke mange  
organisasjoner som kan vise til en så stor og vel- 
kvalifisert søkermasse. Styret vil gi honnør til  
administrasjonen for meget god innsats og kreativ  
tenkning, pågangsmot og ekte interesse for arbeidet 
som utføres.

Styret ønsker en klar definering av sine egne og ad-
ministrasjonens roller. Derfor deltok styret og daglig 
leder på et to dagers styreseminar i regi av KS. Det var 
et nyttig og praktisk rettet seminar hvor både kjente og 
mindre kjente temaer ble gått igjennom.

Aktiviteten i Midt-Agder Friluftsråd har, tradisjonen 
tro, også vært høy i 2008. På vårparten hadde vårt store 
prosjekt ”Helse i hundremeterskogen ” på Kongs-
gård i Kristiansand sin offisielle åpning. Denne sto 
statssekretær Kari Henriksen for. Våre turer for  
minoritetsgrupper har mange deltakere og er  
viktige både i integrerings- og folkehelsesammenheng. 
58°NORD har slått til og mange, både familier og  
bedrifter, benytter opplegget.

Kursprogrammet “Læring i friluft” for skolepersonell  
er også godt i gang med tilbud til skolene i våre  
kommuner. I Ogge er nå prosjektering av leiren og  
offentlige tillatelser i orden. Byggearbeidene er ute på 
anbud, men det er bare å innse at enkelte prosjekt tar 
lenger tid enn først planlagt.

De regionale ski- og turløypene i regionen brukes mye 
og omfattes med stor interesse fra allmennheten.  
Vi har derfor i 2008 igangsatt en utredning angående 
drift, vedlikehold og utvikling av disse. Denne blir ferdig 
i løpet av 2009. 

Midt-Agder Friluftsråd er ofte fremme i media og blir 
ofte benyttet som en ressurs i friluftssaker. Antall treff 

på www.midt-agderfriluft.no viser at mange har  
interesse for våre friluftstilbud. På enkelte dager er det 
nærmere 1000 unike treff på siden vår. Føremeldingene 
er spesielt godt besøkt og tilbakemeldingen er meget 
gode.
Midt-Agder Friluftsråd mottar årlig tilskudd fra ulike  
offentlige aktører til gode prosjekter. En utfordring i 
denne sammenhengen er at godt gjennomførte  
prosjekter ofte medfører oppgaver knyttet til drift. Dette 
gjør at vi hele tiden må ha fokus på økonomistyring slik 
at vi til en hver tid er i stand til å gjennomføre de gode 
prosjektene. Vår rolle som tilrettelegger gjør at gode 
friluftstilbud ute i kommunene kommer allmennheten  
til gode. Denne rollen vil jeg påstå at Midt-Agder  
Friluftsråd fyller på en god måte.

Jeg vil også nevne at uten kommunenes, fylkes-
kommunenes og Friluftsrådenes Landsforbunds faste 
kontingenter hadde det vært umulig å hente inn så mye 
prosjektmidler som vi nå gjør. Jeg er også overbevist om 
at de midler Midt-Agder Friluftsråd forvalter kommer 
allmennheten til gode på en meget god og  
kostnadseffektiv måte.

Midt-Agder Friluftsråd fremstår som et meget  
velfungerende og resultatorientert friluftsråd i 
landssammenheng. Dette er vi stolte av og skal gjøre 
vårt ytterste for at vi fortsatt skal være det.

Bjørn Ropstad
Styreleder

ÅRET 2008

midt-agder friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no
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FAKSIMILE

Tirsdag 30. september 2008 TIRSDAG: Tirsdag 30. september 2008TIRSDAG:

KULTUR
TIPS OSS!

epost:tips@vt-nett.no
tipstelefon: 480 59000

chris@vt-nett.no

I morgen, 1. oktober, markeres Eldredagen 
på Venneslastua klokka 17.00. Sjefsredaktør i 
Fædrelandsvennen, Hans-Christian Vadseth, kom-
mer for å kåsere. I tillegg blir det sang, musikk og 
opplesning, samt kaffe og noko attåt. 

Eldredagen på Stua
Vennesla kvinne- og familielag arrangerer 
mannekengoppvisning på Husmorhuset i 
morgen kveld. 
   Høstens og vinterens moter innen tøy, 
smykker og sko vises frem på catwalken.  

Flere forretninger i sentrum bidrar med 
det som er i motebildet akkurat nå. Berit 
Erle skal geleide publikum gjennom opp-
visningen. I tillegg til enkel bevertning 
blir det også utlodning.  

Mannekengoppvisning på Husmorhuset

Å dra på tur i 
skog og mark blir 
ofte sett på som 
et særnorsk feno-
men, men nord-
menn er slett ikke 
alene om å nyte 
natur og frisk 
luft.

Torsdag klokka ti sto 30 mor-
genfugler med opprinnelses-
land som Thailand, Brasil, 
Burma, Equador og Colombia 
på parkeringsplassen ved 
Kvernhustoppen, klare til å ta 
fatt på veien inn mot Kringsjå. 
Og det skortet ikke på verken 
smil eller glede hos turgåerne 
i det fantastiske været.
 – Dette er elever fra vok-
senopplæringen i Vennesla, 
forteller friluftskonsulent 
Monica Roland fra Midt-Agder 
Friluftsråd. 
 – Friluftsrådet arbeider med 
friluftsliv i de åtte kommunene 
som hører inn under Midt-
Agder Friluftsråd, forklarer 
Roland. Sikring av arealer til 
friluftsformål, tilrettelegging 
av friluftsområder og ulike 
arrangementer, turer og in-
formasjonsformidling er blant 
de viktigste arbeidsoppgavene 
friluftsrådet gjør. 

Norsk kultur og natur
– Dette er vår åttende sesong 
med friluftsgrupper spesielt 
rettet mot minoritetsgrupper. 
Viktige samarbeidspartnere 
for oss i arbeidet er for eksem-
pel nettopp voksenopplærin-
gen og i tillegg flyktningemot-
tak, sier Roland. 
 – Hva er målet med disse tu-
rene?
 – Det er å inkludere disse 
menneskene i norsk kultur, 
som jo turer i skog og mark 
er en viktig del av. I tillegg er 
det et helseaspekter ved det. 
Turene våre er på to-tre kilo-
meter og kan gjennomføres av 
de aller fleste. Vi har også fag-
lig innhold på turene, deltaker-
ne får lære om norsk natur og 
allemannsretten, sier frilufts-
konsulenten.
 – Vi tar også med kulturhis-
torie fra de stedene vi besøker. 
I dag blir det informasjon om 
blant annet kraftstasjonen på 
Kringsjå og om tømmerrenna, 
som vi skal gå på vei tilbake. 
Tid til pauser og grilling blir 
det også, legger Janne Johnsen 
til. Også hun er ansatt som fri-
luftskonsulent.
 I løpet av et år har frilufts-
rådet lagt opp til 14 turer for 
minoritetsgrupper. På noen av 

dem er det så mange som 250 
påmeldte. 
 – Vi prøver å få til minst en 
tur i hver kommune for at del-
takerne skal kunne bli kjent 
i nærområdet og kanskje ta 
turen selv etterpå, forteller 
Roland.

– Bra og viktig
Santiago Valdez var med på sin 
andre tur i regi av Midt-Agder 
Friluftsråd torsdag formiddag. 
 – Forrige gang jeg var med, 
dro vi til Gåseflå. Da lærte vi 
blant annet om padling i elva, 
og om sopp og bær i skogen. 
Alle disse turene er viktige for 
oss, for vi trenger å lære hver-
andre å kjenne. Da blir sjansen 

for integrasjon bedre, mener 
Valdez, som ser mange fordeler 
med å dra på tur.
 – Alle vi på voksenopplærin-
gen kommer oss ut sammen, 
og får prøvd oss på å kommu-
nisere på norsk. Vi snakker jo 
forskjellige språk i utgangs-
punktet. Dessuten er det en fin 
måte å koble av på. I går hadde 
vi prøve på skolen, og da er 
det fint å komme ut i skogen 
og slappe av og kjenne på den 
gode lufta, synes Valdez. 
 – Turene er veldig bra og 
også veldig viktige, påpeker 
han før han legger innover 
sykkelrute nummer tre mot 
Kringsjå.

Formidler ekte norsk turglede

HØST: – Om høsten skifter bladene på løvtrærene farge. De går fra grønt over i gult og faller etterhvert av trærne, sier friluftskonsulent Monica Roland til turdeltakerne fra Vennesla Voksenopplæring.

MED PÅ TUR: Sameth Chum og Santiago Valdez (t.h.) var to av tredve 
glade turdeltakere torsdag i forrige uke. 

HONNIG: – Fra røsslyng får vi honning. Av og til kan man kjenne lukten 
av honning i blomstene, forteller Roland til sin turdeltakere.

Det skorter ikke 
på aktivitetstil-
bud til ungdom 
med høstferie.

Høstferieprogrammet startet 
allerede fredag på 
Allaktivitetshuset Moonligt. 
Da var det pc-gathering for 
de datainteresserte og døgnå-
pent på bowlingen. 
 – Rundt 50 personer var 
samlet, i alderen seks til 40 
år. Det er like gøy hver gang 
vi har gathering. Foreldre 
med barn samles for å spille 
mot hverandre, sier Raymond 
Bærø fra Moonlight.
 Mandag ble det arrangert 
kurs i hip hop og breaking, 
samt diskotek, bokseturne-
ring og kafe.

Hest og bingo
I dag, tirsdag, er det nye akti-
vitetstilbud å finne, for eksem-
pel hesteveddeløp og bingo. 
 – På hesteveddeløpet er 
det terningene som bestem-
mer hvilken figur som ryk-
ker fremover og kommer 

først i mål, forklarer Bærø. 
Hesteveddeløpet er en fulltref-
fer som har vært arrangert 
mange ganger. Og på menyen 
lokker kafeen med snadder-
loff til de som vil ha en matbit 
i kveld.
 I morgen blir det bordten-
nisturnering klokka 17.00.
 – Her kan alle være med, 
uansett nivå, legger Bærø til.
 Også denne dagen kan man 
gamblerene få sitt gjennom 
bingo-tilbudet. Onsdag blir 
det også filmvisning med sjo-
koladeboller og kakao.

Lite flaue
Torsdag er det karaoke som er 
det store trekkplasteret. Små 
og store kan få vist frem sin 
gode (eller dårlige) sangstem-
me for allmennheten denne 
kvelden, mens kafeen serve-
rer pizza til de sultne.
 – Karaoken er en sikker 
suksess. Det er alltid folk som 
vil synge, de er overraskende 
lite flaue, forteller Bærø.
 Til helgen igjen blir det 
Cafe Inside med intimkonsert 
for de som ønsker renere to-
ner enn det karaoken kvelden 
før muligens bød på. 
 Det blir også quiz for de 
som vil briljere med kunn-
skap og igjen holder kafeen 

åpent. 
 Lørdag avsluttes høstferi-
eprogrammet på Moonlight 
med fotballpub. Da vises 
kamper fra Premiere League. 
Også denne dagen blir det 
quiz for dem med konkurran-
seinstinktet i orden. 
 – Selv om det er høstfe-
rie, kommer det mye folk til 
Moonlight. Og det er jo nett-
opp derfor vi har dette pro-
grammet, for å lage et tilbud 
til dem som skal være hjemme 
i ferien, sier Bærø.

Noe på tapetet 
hver eneste dag

KAFE: På Moonlight blir det servering av snadder hver dag i høstferieuka. F. v.: Maren Lund, Marianne 
Glastad, Malene Hodnemyr, Tola Pen, Synne Robstad og Marianne Synnøve Robstad. (Arkivfoto)

STOR AKTIVITET: Raymond 
Bærø lover en aktiv høstferie på 
Moonlight.

VENNESLA TIDENDE
TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2008
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ORGANISASJON

BAKGRuNN
Organisert friluftsliv har lange tradisjoner i vår region. 
17. april 1939 ble Kristiansand og Omegns Friluftsråd 
stifta. Det het at Friluftsrådet er et frivillig fellesorgan 
for Vest-Agder fylke, Kristiansands by, Oddernes, 
Randesund og Søgne herreder, samt interesserte  
organisasjoner og foreninger som har sitt virke innen de 
nevnte kommuner. Betegnelsen Midt-Agder Friluftsråd 
ble brukt fra reorganiseringen i 1962.

Midt-Agder Friluftsråd bestod i 2008 av  
kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og  
Vennesla i Vest-Agder og Evje og Hornnes, Iveland, 
Birkenes og Lillesand i Aust-Agder. 

FORMÅL
Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med medlems-
kommunene, offentlige etater på ulike nivå og ulike 
organisasjoner å:

D  Arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig  
 og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur-  
 og kulturverdier

D  Arbeide for sikring og tilrettelegging av regionalt  
 viktige friluftsområder

D  Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av  
 regionale friluftsområder, herunder regionale   
 turløyper og skiløyper

D  Informere om og koordinere friluftsmuligheter i  
 regionen

D  Arbeide for opplæring og aktivitet med basis  
 i regionens friluftsmuligheter

D  Avgi uttalelser i viktige saker som berører 
 friluftslivet, herunder plansaker

D  Arbeide med andre friluftssaker av regional karakter

D  Verne om allemannsretten som forutsetning for  
 friluftslivet

FINANSIERING
Hver kommune betalte i 2008 kr 12,- per innbygger. 
Vest-Agder fylkeskommuner betalte kr 3,- og Aust-
Agder fylkeskommune betalte kr 3,50 per innbygger  
for deltakerkommunene.

Administrasjonstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund. 
Driftsmidler til Friluftsparken i Søgne og friluftsområder 
fra Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vest-Agder.

Prosjektstøtte fra Fylkeskommunene, Fylkesmennene, 
Friluftsrådenes Landsforbund, Partnerskap for folke-
helse, spillemiddelordningen, Sparebankstiftelsen DnB 
NOR, Gjensidigestiftelsen, Kristiansand Sanitets- 
forening, kommunene og næringslivet. 

STYRET
Formannskap/kommunestyre oppnevner representanter 
til styret. Hver representant har personlig varamann.
Leder og nestleder velges av styret. Det ble avholdt 7 
styremøter i 2008.

midt-agder friluftsråds styre 2008:

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

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

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

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

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

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

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

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

ARBEIDSuTVALGET
Tilrettelegger saker for styret. Én representant fra  
hver kommuneadministrasjon, unntatt Kristiansand 
kommune som har to representanter. De enkelte  
kommuners administrasjon oppnevner representanter. 
Det ble avholdt 7 møter i arbeidsutvalget i 2008.

midt-agder friluftsråds arbeidsutvalget 2008:

iveland kommune   
Rådmann Bente Skaare urdal
Vara: Kulturleder Finn Terje uberg

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

songdalen kommune  
Miljøvernleder Thor Skjevrak 
Vara: Skogbrukssjef Terje Abusland

søgne kommune    
Avdelingsingeniør Arnfinn Håverstad
Vara: Arbeidsleder Tor Otto Kjær

Vennesla kommune  
Park- og idrettsjef Jürgen Orf
Vara: Seksjonsjef Aslak Wegge

evje og Hornnes kommune 
Enhetsleder Torgeir Hodne
Vara: Kontorsjef Svein Olav Ween

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

lillesand kommune  
Avdelingsingeniør Ingvild Møgster Lindaas

midt-agder friluftsråd  
Daglig leder Per Svein Holte, leder for utvalget

ADMINISTRASJONEN / PERSONALET

Daglig leder, Per Svein Holte i full stilling

Friluftskonsulent, Kjetil Fossheim i full stilling,  
hvorav 50 % for Folkehelse Kristiansand

Friluftskonsulent, Astri Gabrielsen i fulltids  
engasjement fram til utgangen av januar 2008.  
Janne Johnsen fast ansatt fra 01.06.2008

Sekretær, Monica Roland fast ansatt som sekretær  
i 80 % stilling. Stilling endret til friluftskonsulent fra 
01.06.2008

Vaktmester, Helge Andersen på timebasis i  
Friluftsparken i Søgne

IT-ansvarlig, Sevrin Robstad på timebasis

Vaktmesterassistent, Sissel Cecilie Lind og  
Maren Sofie Holte, leid inn på timebasis

Bildebehandlingshjelp, 
Maren Sofie Holte, leid inn på timebasis

FRILuFTSRÅDENES LANDSFORBuND
Midt-Agder Friluftsråd er knytta til Friluftsrådenes 
Landsforbund. Vi mottar administrasjons- og prosjekt-
støtte. Vi betaler årlig medlemskontingent.
Landsforbundet bistår i ulike friluftsfaglige spørsmål, 
bl.a. i sikringssaker. Daglig leder Per Svein Holte har 
deltatt i sentral arbeidsgruppe for revisjon av  
Landsforbundets arbeidsprogram. Fylkesvaraordfører 
Toril Runden (Ap) representerer Midt-Agder Friluftsråd i 
Friluftsrådenes Landsforbunds styre.
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TuROMRÅDER

FRILuFTSPARKEN I SØGNE
Mangfoldig friluftsområde på cirka 1.000 mål.  
Omfatter Helleviga, Romsviga, Lilleviga, Donevann, 
Paradisbukta, Langeviga, Lauviga, Paradisholmene, 
Tjamsøyene, Langøyene og andre småholmer. Området 
eies av Midt-Agder Friluftsråd, Direktoratet for natur-
forvaltning og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg er 
det inngått servituttavtaler med grunneiere. Midt-Agder 
Friluftsråd drifter hele Friluftsparken, utenom  
bygningene i Romsviga og Lilleviga, som driftes av  
Vest-Agder fylkeskommune.

 
HELLEVIGA
Gammelt kystbruk med store sjønære arealer kjøpt av 
Midt-Agder Friluftsråd i 1973. I stor grad tilrettelagt  
med universell utforming. Se også naturskole. 

2008
D  Sommerkafé drevet på frivillig basis av politikere  
 og administrasjon i medlemskommunene og ansatte  
 i friluftsrådet.  En sommer med varierende vær,  
 noe også omsetningen bærer preg av.
D  utleie av Kystled-båt, 2 ganger
D  Minoritetsgruppetur til Helleviga 19. juni, ca 80  
 deltakere i regnvær
D  Aktivitetsdag, premie for vinnerne av ”Skolen på  
 topp”
D  Naturlostur ”Vandring i Friluftsparken i Søgne”  
 17. juli. ca 30 deltakere i strålende sol!
D  Naturlostur ”Friluftsnisser i Helleviga” 11. desember  
 ca 130 deltakere
D  Hogd, ryddet og merket opp løyper
D  Nye griller 
D  Nye benker og bord 
D  Skiftet ut noen benker og bord
D  Reparert brønnhuset
D  Reparert lavvoer og lagt ny bro over bekk ved  
 lavvoleiren
D  Reparert trapp på Donestranda
D  Oppgrusting av parkeringsplassene og veiene
D  Foretatt reparasjoner og oppdateringer av elektrisk  
 anlegg i hovedhuset
D  Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen

Vegen videre
D  Generelt stell og vedlikehold
D  Sikring av fjell ved hovedhuset
D  Tilrettelegging for rullestoler ut på brygga, stoppkant  
 og trasé ut
D  Reparere toalettdør på Donestranda, samt nettingen  
 til luftingen

D  Lenke fast benkebord for funksjonshemmede i fjell,  
 slik at den blir på et fast sted som er godt tilgjengelig
D  Grave ned slange i sjøen på stranda i Helleviga
D  Reparere brygge i Paradisbukta
D  Se på mulighet for sluse for rullestol ved bom –  
 enten stål eller bruke store stein, samt stenge   
 av med store steiner mellom parkeringsplass og vei  
 (forhindre kjøring med 4-hjuling/moped i frilufts- 
 parken)
D  Gjennomgang av all skilting, reparere og lage nye  
 skilt ved behov
D  Arrangementer/turer i forbindelse med Naturlos og  
 minoritetsgruppeturer

ROMSVIGA OG LILLEVIGA
Gammelt kystbruk kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune  
i 2004. Fylkeskommunen drifter bygningene, Midt-Agder 
Friluftsråd drifter uteområdene på vegne av Fylkes-
kommunen og Direktoratet for naturforvaltning.

2008
D  Stinettet utvidet – spesielt stien sydover fra Romsviga  
 mot Helleviga
D  Generelt vedlikehold av grøntområdene
D  Hogd og ryddet for å åpne opp og bedre lysforhold  
 og utsikt
D  Vest-Agder fylkeskommune gjør et stort arbeid med  
 å restaurere og vedlikeholde husene i Romsviga og  
 Lilleviga
D  Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen

Vegen videre
D  Hogge og rydde i lia bak garasjen
D  Planlegge rehabilitering av frukthagen i Romsviga –  
 venter på klarsignal fra Vest-Agder fylkeskommune
D  Følge opp kystledbåten 
D  Generelt stell og vedlikehold

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

2008 
D  Turstinettet utvidet og utbedret
D  Videreført bygging av klopper og rekkverk langs  
 stien rundt Donevann
D  Oppgrusting av vegnettet i leiren
D  Oppgrusing og rydding på og langs vegen fra Berge
D  Reparasjon av dukene i front av gapahukene
D  Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen

Vegen videre 
D  Legge om taket på en av gapahukene og skifte torv
D  Se på muligheter for utvidelse av vegnettet
D  Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting  
 ved behov
D  Generelt stell og vedlikehold

ØVRIGE DELER AV FRILuFTSPARKEN 

2008
D  Påfyll av sand i Lauviga
D  Hogd og ryddet i Lauviga og Langeviga
D  Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen

Vegen videre
D  Videre rydding i Lauviga og Langviga
D  utvidelse av friområdet med nyervervet friområde  
 langs Indrekilen - rydde og tilrettelegge 

D  Arbeide for å bygge nytt handikaptoalett og stenge  
 av for båter rundt flytebrygga 
D  Reparere parkeringsplass i Paradisbukta –  
 stoppkant mot bekk og påfyll av grus
D  Sjekke alle livbøyer
D  Generelt stell og vedlikehold

Økonomisk bidrag til Friluftsparken i Søgne fra: Fylkes-
mannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, 
Direktoratet for naturforvaltning, spillemiddelordningen. 
Velvillig sponsorstøtte fra Anleggsvirksomhet.

I de senere år har det vært et tiltagende problem i 
Friluftsparken, og særlig på parkeringsplassene, at det 
dumpes søppel. Verste tilfelle hittil var da det før jul ble 
hensatt en gammel buss full av søppel på parkerings-
plassen ved Langeviga. Forholdet ble anmeldt og politiet 
oppklarte saken slik at bussen ble fjernet etter noen 
uker. Midt-Agder Friluftsråd vil heretter anmelde denne 
typen miljøkriminalitet.

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

2008
D  Sommerkafé fra Vokterboligen hele sesongen. Drevet  
 på dugnad av politikere og administrasjon i Midt- 
 Agder Friluftsråds medlemskommuner. Det var flere  
 uker med godt vær og gav god omsetning.
D  Minoritetsgruppetur 11. juni med 130 deltakere
D  Randøya-dagen arrangert 15. juni. Alle lag og   
 foreninger bidro og Midt-Agder Friluftsråd  
 koordinerte arbeidet. Mangfold av aktiviteter, cirka  
 200 deltakere.

Vegen videre
D  Fortsatt koordinatorvirksomhet
D  Fortsatt sommerkafé
D  Arrangere den årlige Randøyadagen i samarbeid med  
 skolene, lag og foreninger
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TILRETTELEGGINGSTILTAK

D  Arrangere minoritetsgruppetur til Randøya i juni  
 – en svært populær tur
D  Bidra til videreutvikling av øya

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

2008
D  Det er foretatt både rydding og oppfrisking av   
 merkingen i løpet av 2008. Erik Peersen og  
 Bringsvær Leirskole har vært behjelpelig.

Vegen videre
D  Se Hovedturløypa
D  Fortsatt jevnlig vedlikehold

HOVEDTuRLØYPA KJERRANE – STEMMEN
21 km turløype og skiløype i bymarka vest i  
Kristiansand, via Songdalen til Stemmen i Vennesla.

2008
D  Det var kun korte perioder med snø i Hovedturløypa  
 vinteren 2007/2008
D  Løypa gjennomgått til fots 
D  Engasjert entreprenør til rydding av utraste steiner,  
 kantklipp og div vedlikehold

Vegen videre
D  Større fokus på Hovedturløypa gjennom profilering  
 og arrangement
D  Bidrag til løypekjøring
D  Gjennomgå avtaler med grunneierne
D  Arbeide for økt dugnadsarbeid i idrettsklubbene  
 og etablere vedlikeholdsavtaler
D  utrede alternativ bruk, for eksempel sykkel

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.

2008
D  Flere organisasjoner og institusjoner bidrar til  
 kontinuerlig utvikling av områdene
D  MAF bidradd økonomisk til vedlikehold av løyper  
 i området rundt Sagevann
D  Kartbrosjyre til utdeling
D  Flere organiserte turer i Naturlos og Friluftsliv for  
 Minoritetsgrupper

Vegen videre
D  Arbeide videre på vannbaserte aktiviteter
D  Arbeide gjennom Vassdragsrådet for Nedre Otra  
 for økte friluftsaktiviteter i Elveparken
D  Gjennomføre organiserte turer
D  Stimulere organisasjoner som merker og  
 vedlikeholder turløyper

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

2008
D  Forsvaret har gjennomført et meget omfattende  
 oppryddingsarbeid etter sin virksomhet. MAF har  
 gitt innspill i friluftssammenheng
D  Bidratt til utarbeidelse av Flerbruksplan for   
 Skråstadheia
D  Har arbeidet videre med planer for dagsturhytte på  
 Sødalsmyra bl.a. med god hjelp fra Per Arne  
 Kjøstvedt som bidrar med sin kompetanse på  
 dugnadsbasis
D  SPISS Arkitektur og Plan A/S har utarbeidet   
 tegninger for hytta 

Vegen videre
D  Bidra til videreutvikling av området
D  Arbeide videre med planer og driftsmodell for  
 dagsturhytta

SYKKEL 
Sykling er en aktivitet som fremmer både helse og 
naturopplevelser. Midt-Agder Friluftsråd ser på sykkel 
som en god metode for å utøve friluftsliv. I vår region er 
det i dag to etablerte nasjonale sykkelruter og mange 
flotte lokale turtraséer som er velegnet for sykling.

NASJONAL SYKKELRuTE NR. 3
Sykkelrute fra Kristiansand til Hovden og Haukeligrend.

2008
D  Sykkelguiden selges fortsatt. Finnes på norsk,  
 tysk og engelsk
D  Ruta presenteres på norsk, engelsk og tysk på  
 vår nettside
D Det er arrangert flere organiserte turer
D  Skoleverket benytter ruta i leirskolesammenheng
D  Midt-Agder Friluftsråd samordner interessene  
 langs ruta
D Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike  
 sammenhenger
D  Det er laget turreportasjer fra sykkelruta i ulike  
 medier

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

NASJONAL SYKKELRuTE NR. 1
Ruta følger kystlinja gjennom Midt-Agder regionen og er 
en del av det europeiske samarbeidet North Sea Cycle 
Route, Nordsjøruta.

2008
D  Salg av kartbrosjyre
D  Midt-Agder Friluftsråd har ulike tiltak i tilknytning  
 til traséen, eks. 58°NORD
D  Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike  
 sammenhenger

Vegen videre
D  Midt-Agder Friluftsråd ønsker å bidra til videre-  
 utvikling av ruta
D  utvikle regionale ruter med Nasjonal sykkelrute nr. 1  
 som stamme

REGIONALE SYKKELRuTER
Sykkelruter som gir befolkningen tilgang til regelmes-
sige sykkelturer i rundløyper. Traséene skal være av god 
kvalitet og gi muligheter for natur- og kulturopplevelser.

2008
D  Aktuelle traseer er tidligere sykla gjennom og  
 kartlagt
D  Prosjektet reetableres i Midt-Agder Friluftsråd
D  Deltar i samarbeid med Telemarksveien
D  Gjenopprettet kontakt og samarbeid med Statens  
 Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune
D  Prosjektmøter, internt i MAF og med samarbeids- 
 partnere
D  Påbegynt ny utarbeidelse av prosjekt

Vegen videre
D  Gjennomføre forprosjekt i partnerskap med Aust-  
 og Vest-Agder fylkeskommuner
D  Kartlegge potensielle regionale sykkelruter i MAF  
 regionen
D  Etablere hovedprosjektet
D  Arbeide videre med finansiering og prosjekt- 
 organisering
D  Inngå samarbeid med aktuelle aktører om  
 videreutvikling av ruter
D  utvikle regionale ruter med Nasjonale Sykkelruter  
 nr. 1 og nr. 3 som stammer

SKI OG SKILØYPER
Vinteren 2007/2008 gav oss nok en lang og god 
skisesong i hele regionen. I perioder har de fleste av 
løypene ute ved kysten også vært kjørt opp. Parkvesenet 
i Vennesla og Kristiansand, samt Midt-Agder Friluftsråd 
sto for løypekjøringa. Løypekjørerne gjør en fenomenal 
innsats for regionen. utvikling og drift av regionale 
skiløyper er et satsingsområde.

2008
D  Drift av føremelding på vår nettside  
 www.midt-agderfriluft.no og på telefon 38 07 00 02
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PROSJEKTER

D  Første føremelding for sesongen 07/08 startet   
 10.12.2007 og siste føremelding ble gitt 30.04.2008.  
 Føremeldingen startet opp igjen 14. november 2008.  
 Det blir tatt med i årsmeldingen for 2009.
D  Totalt ble føremeldingene oppdatert ca 380 ganger  
 for sesongen 07/08
D  Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til  
 utvikling og drift av skiløypene i Vennesla
D  Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til  
 utvikling og drift av skiløypene i Evje og Hornnes
D  Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til  
 løypemaskin i Søgne
D  Flere løypetraseer ble kjørt for begge stilarter
D  Ski og skimuligheter fikk bred pressedekning
D  Det er satt i gang en kartlegging av regionale   
 skiløyper i regionen. Ferdig rapport vil foreligge ca  
 juni 2009. 

følgende skiløyper i midt-agder regionen er definert 
som regionale skiløyper:
D  Løypene på Drivenesheia
D  Løypene på Lauvås
D  Hovedturløype Stemmen – Kjerrane
D  Høgås - Gautestad-området
D  Øynaheia

Vegen videre 
D  Arbeide for bedre parkeringsmuligheter ved  
 regionale skiløyper – er blant annet i dialog med  
 kommune og fylkesmann i forhold til Lauvås og   
 Drivenesheia
D  Søke å samordne og effektivisere vedlikeholdsarbeid  
 og drift av regionale løyper
D  Medvirke til opprusting av Lauvåsveien
D  Bidra til utvidelse av løypenettet på Lauvås –  
 muligheter for rundløype
D  utrede mulighet for løype fra Lauvås mot Myrane i  
 Marnardal
D  Fortsette generell utbedring av løypenettet
D  Vurdere nye alternativer for løypetraseer som egner  
 seg for sporlegging for både fristil og klassisk
D  Arbeide videre for sammenkopling av løypene på  
 Sandripheia og løypenettet fra Skarpengland mot  
 Moseidvarden og Naspeløypa
D  Drifte og videreutvikle føremeldingstilbudet
D  Skaffe økonomiske midler til tiltakene
D  Avslutte kartleggingen av regionale skiløyper  
 i regionen

NATuRSKOLE
Midt-Agder Friluftsråds hovedsatsning mot barn og 
unge. Består av leirsteder, kurs, elevaktiviteter og 
veiledning. 

Leirstedene har overnattingsfasiliteter til cirka førti i 
hver leir, undervisningsmateriell og pedagogiske  
opplegg knyttet til friluftsliv, natur og lokal kultur- 
historie. Gratis for skolene i regionen, andre brukere  
kan leie for overnatting.

Kursene retter seg spesielt mot lærere og skole- 
personell i regionen. Temaene er utvalgt med bakgrunn  
i gjeldende læreplan og skal styrke og inspirere  
alminnelige lærere til læringsaktiviteter i natur og 
friluft.

Midt-Agder Friluftsråd bidrar med pedagogisk og 
friluftsfaglig kompetanse i ulike samarbeidsprosjekter, 
herunder Folkehelse Kristiansand og universitetet i 
Agder. Formidling av og rådgivning i forhold til Frilufts-
rådens Landsforbund storsatsing overfor skole, Læring 
i friluft.

NATuRSKOLE I HELLEVIGA
Lavvoleir med ildsteder. Låve med klasserom og  
utstyrsbod. utstyr og materiell innen temaene naturfag,  
kyst, friluftsliv, fysisk aktivitet, geologi og steinalder.

2008
D  Videreutvikling – oppgradering av materiell
D  Geologi – utbedringer av steinsamlinger
D  Forbedringer av lavvoleir og låve
D  Diverse lærerkurs og elevaktiviteter
D  1790 skoleelever og lærere
D  36 utlån av leir til skole
D  1002 øvrige brukere (forening/lag)
D  20 utleie til forening/lag
D  Stort antall uregistrerte dagsbesøk

Vegen videre
D  Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
D  Kurs for lærere og skolepersonell
D  Forprosjekt nytt leirsted
D  Markedsføre tilbudet i regionen
D  Info plakater om flora og fauna skiftes ut/ 
 oppgraderes

NATuRSKOLE I DONEVANN
Gapahukleir, utstyrsbod, aktivitetsløype og kanoer. 
Naturfaglig og kulturhistorisk undervisningsmateriell.

2008
D  Reparasjon av kanoer
D  Reparasjon og vedlikehold av gapahuker, griller
D  Grusing av leirsted
D  Lærerkurs og elevaktiviteter
D  702 skoleelever og lærere
D  21 utlån av leir til skole
D  183 øvrige brukere (forening/lag)
D  13 utleie til forening/lag
D  Stort antall uregistrerte dagsbesøk. Leiren er mye  
 brukt som turmål for allmennheten.

Vegen videre
D  Forbedre undervisningsmuligheter og utvikle nye  
 pedagogiske konsepter
D  Bygge ny taubasert aktivitetsløype
D  utvide kanotilbudet, vurdere andre farkoster
D  Kurs for lærere og skolepersonell
D  Markedsføre tilbudet i regionen

NATuRSKOLE I GÅSEFLÅ
Gapahukleir med kanoer langs Setesdalsbanen,  
Nasjonal sykkelrute nr. 3 og Otravassdraget.

2008
D  Videreutvikle undervisningsmuligheter og temaer
D  Lærerkurs og elevaktiviteter
D  735 skoleelever og lærere
D  29 utlån av leir til skole
D  180 øvrige brukere (forening/lag)
D  12 utleie til forening/lag
D  Stort antall uregistrerte dagsbesøk og overnattinger

SANDRIPHEIA FRITIDSPARK
Fritidsparken har godt besøk når snøforholdene er gode. 
Parken er arena for mange ulike skiaktiviteter. Både  
aktive og den jevne turgåer benytter anlegget. Sand-
ripheia Fritidspark eies av kommunene Kristiansand, 
Vennesla, Søgne og Songdalen. 

2008
D  Fra og med 2008 er der inngått avtale mellom  
 Midt- Agder Friluftsråd og Sandripheia Fritidspark  
 hvor Midt-Agder Friluftsråd påtar seg administra- 
 sjonsoppgaver og daglig ledelse av anlegget. Det er  
 fortsatt to uavhengige organisasjoner. Dette er en  
 prøveordning som skal evalueres etter 2 år
D  Kommunene har oppnevnt de samme  
 representantene til styrene i Sandripheia Fritidspark  
 og Midt-Agder Friluftsråd, samt en representant fra  
 skikretsen
D  Det er opprettet et brukerutvalg for å bedre ivareta  
 de ulike brukergruppenes interesser
D  Vennesla og Kristiansand kommune har vært  
 ansvarlig for kjøring av løypene
D  Det kjøpes vaktmestertjenester på helårsbasis av  
 Vennesla kommune
D  Det er igangsatt et kartleggingsprosjekt hvor man  
 ser nærmere på mulighetene for utvikling av  
 Sandripheia Fritidspark som eget anlegg, men også  
 i sammenheng med kartlegging av løypene i hele  
 regionen. Kartleggingsarbeidet skal ferdigstilles ca  
 juni 2009. 

Vegen videre
D  Fortsette samarbeidsavtale ut perioden og foreta  
 evaluering
D  utrede muligheter for helårsaktiviteter i Sandripheia  
 Fritidspark
D  Ferdigstilling av kartleggingsprosjektet

KYSTLED
utleie av tradisjonelle bruksbåter og enkle hytter.

2008
D  Sekretariatet er lagt til Bragdøya kystlag
D  Båten Lista er stasjonert i Helleviga. Den er leid ut  
 2 ganger i løpet av sommeren. 

Vegen videre
D  Bistå sekreteriatet for Kystleden
D  Medvirke i et eventuelt arbeid for å revitalisere  
 Kystleden
D  Opplyse om tilbudet på våre nettsider
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Vegen videre
D  utvikle pedagogiske konsepter, tematiske  
 undervisningsopplegg
D  utnytte Otra og Kilefjorden
D  Kurs for lærere og skolepersonell
D  Markedsføre tilbudet i regionen
 

NATuRSKOLE I ØSTRE RANDØYA
Planer om å bygge leir for naturskole på Østre Randøya 
med tema kyst og ferdselsmuligheter på sjøen.

2008
D  Kompetanseutveksling med skolene og uiA
D  utviklet undervisningsopplegg ”bratt friluftsliv  
 i skjærgården

Vegen videre
D  utbedre låven som utstyrsbase
D  Vurdere alternativer til overnatting
D  Diverse utstyr til naturskole

NATuRSKOLE OGGE
Prosjekt for å bygge naturskoleleir i Ogge med tema 
ferdsel på vassdrag, lokal natur- og kulturhistorie. 
Leiren skal være universelt utformet. Det er gitt  
økonomisk bidrag til leiren i Ogge fra Sparebank- 
stiftelsen DnB NOR med kr. 1.000.000.

2008
D  Anskaffet og sikret tomt på Dikesholmane i Birkenes  
 ved kjøp og leie med tilskudd fra Direktoratet for  
 naturforvaltning   
D  Kartforretning er gjennomført og nye målebrev  
 foreligger
D  utforming av leirsted og infrastruktur er ferdigtegnet  
 av arkitekt Tore Bergstøl i samarbeid med MAF
D  Offentlige godkjenninger og tillatelser er i orden

Vegen videre
D  Få nytt skjøte og servituttavtale på plass, samt  
 oppgjør for kjøpt og leid område
D  Igangsette oppføring av leir, parkering, brygger og  
 stier/traséer. Ekstern aktør ordner med  
 prekvalifisering på anbud
D  Skoletilpasset utstyr og materiell for formidling av  
 ulike temaer; friluftsliv, lokalhistorie, vann og  
 vassdrag
D  Det arbeides for ferdigstillelse i løpet av 2009 
D  Kurs for lærer
D  Arrangement for elever/andre

KuRS OG VEILEDNING - LÆRING I FRILuFT
Kurs i friluftstemaer rettet spesielt mot lærere og 
skolepersonell i regionen. Temaene er utvalgt med  
bakgrunn i gjeldende læreplan og skal styrke og  
inspirere alminnelige lærere til læringsaktiviteter  
i natur og friluft. Øvrig formidlingsaktivitet er rettet mot 
elever og studenter.

2008
D  utviklet kursprogram med leirkurs, temakurs  
 og skolekurs
D  Gjennomført ulike pilotkurs og ordinære kurs
D  Anskaffet diverse mobilt undervisningsmateriell
D  10 lærerkurs med 78 deltakere
D  9 aktivitetsdager med 1077 elever og lærere
D  11 kurs/undervisning for høgskole/universitet,  
 268 studenter

D  Samarbeid med universitetet i Agder, tre folke- 
 helsestudenter i praksis
D  Pedagogisk praksis for 3 friluftslivsstudenter uiA:  
 fem aktivitetsdager i naturen for til sammen 227  
 barne- og ungdomsskoleelever og lærere
D  Veileder vinterfjell- og kystkurs friluftsutdanninga  
 ved universitetet i Agder
D  Eksamenssensor for lærer- og friluftsutdanninger  
 ved universitetet i Agder
D  Aktivitetsdag i samarbeid med Folkehelse  
 Kristiansand, Skolen På Topp
D  Medarrangør på Statskog og DNTs Opptur 2008

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

DIVERSE NATuRSKOLEAKTIVITETER

2008

informasjon
D  Tilgjengeliggjort informasjon på nettsiden  
 www.midt-agderfriluft.no
D  Markedsført permen Læring i friluft i regionen
D  utviklet statistikksystemer for naturskoleleirene
D  Informasjonsutsendinger til skoler og andre  
 institusjoner i regionen

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

NATuRLOS
Naturlosprosjektet er nå gjennomført for 13. året på 
rad. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder 
Friluftsråd, Kristiansand og Opplands Turistforening, 
Skogselskapet i Vest-Agder, Friluftsrådet Region  
Mandal og Lister Friluftsråd. Midt-Agder Friluftsråd er 
sekretariat. På turene er det alltid med naturlos som 
forteller om natur og lokal kultur. ulike lag og foreninger 
står for arrangementene.

2008
D  107 turer i programmet
D  Totalt ca 10.900 deltakere
D  Programmet trykket i 75.000 eksemplarer
D  Distribuert til alle husstander i Vest-Agder og  
 Midt- Agder Friluftsråds medlemskommuner i   
 Aust-Agder, samt fra vårt kontor til skoler,  
 servicetorg, turistkontorer og ulike organisasjoner
D  God pressedekning
D  Naturlos har egen nettside www.naturlos.no
D  Midt-Agder Friluftsråd har stått som direkte  
 arrangør/medarrangør på 6 turer

Vegen videre
D  Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og  
 vellykket konsept
D  Arbeide ennå mer målrettet i forhold til barn og unge
D  Presentere Naturlos gjennom presse og media
D  God bredde i distribusjonen, nå ut til alle
D  Bruke Naturlos til synliggjøring av allemannsretten

Økonomisk bidrag til Naturlos fra: Vest-Agder fylkes-
kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand 
kommune Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Vest-
Agder Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Aust-Agder 
Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Vest-Agder  
Landbruksavdelinga og Friluftsrådenes Landsforbund.

FRILuFTSLIV FOR MINORITETSGRuPPER
Midt-Agder Friluftsråd har arrangert Friluftsliv for  
minoritetsgrupper åtte år på rad. Vårt mål er at  
mennesker med bakgrunn fra andre land og kulturer 
også skal kunne ta del i den norske naturen og  
friluftstradisjonen.

Turene blir lagt til flotte nærområder, som er mulig 
for alle å bruke som arenaer for rekreasjon og livs-
utfoldelse. Vi ønsker å formidle norske tradisjoner og 
fortelle om mulighetene vi har gjennom allemannsretten 
til å ferdes i skog og mark. 

Bevisstgjøring om fysisk aktivitet og helse er også viktig. 
Aktivitet og opplevelser i friluft gir økt forståelse og  
trygghet for egne barn- og familiemedlemmers  
deltakelse i lignende aktiviteter. Eksempelvis i barne-
hage, skole, lag og foreninger. Læringssentre og  
flyktningmottak er viktige samarbeidspartnere. 

2008
D  De fleste turene har hatt et tema som f. eks ”livet i  
 skogen om våren”
D  Turene har hatt natur- og friluftsfaglig fokus
D  Deltakerantallet har vært bra. 524 deltakere  
 (59 lærere) har vært med.
D  13 turer har blitt tilbudt. Det var påmeldte deltakere  
 på 9 av disse.
D  Meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne

Vegen videre
D  Videreføre og få et enda tettere samarbeid med   
 læringssentre og flyktningmottak
D  Få med andre samarbeidspartnere
D  Være pådriver for å lage ressursgruppe som kan  
 utvikle konseptet videre
D  Tilby flere av de store turene som vi dekker  
 transportutgifter til
D  Ha fokus på kulturminner i kulturminneåret 2009

Økonomisk bidrag til friluftsliv for minoritetsgrupper fra: 
Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkes- 
kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, Folkehelse i 
Agder og Friluftsrådenes Landsforbund.

58°NORD
Turkonsept for hele familien. utvalgte områder med 
særegenheter i regionen skal oppsøkes og deltakerne 
løse ulike oppdrag. Områdene og oppdragene er 
presentert i et hefte med kart, omtaler, bilder og GPS 
koordinater. Alle deltakere som lykkes med oppdragene 
premieres med turkopp eller friluftskart.
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2008
D  Markedsføring av konseptet og heftet 
D  Organisering av salg og premiering
D  Diverse redaksjonelle omtaler i ulike medier
D  Direktekontakt med HMS/personal i utvalgte  
 bedrifter
D  Distribuert mer enn 1100 hefter og 400 ekstra  
 svarark

Vegen videre
D  58°NORD skal være tilgjengelig for publikum til 2010
D  Regelmessig markedsføring/omtale
D  Vurdere videreføring ved utgangen av 2009
D  Benytte som premie i Turtips, Kristiansand Avis
D  Ytterligere kontakt med HMS/personal i utvalgte  
 bedrifter

Økonomisk bidrag til 58°NORD fra: Fylkesmannen i 
Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder 
fylkeskommune, Statskog og Friluftsrådenes  
Landsforbund.

HELSE I HuNDREMETERSKOGEN
Helse i hundremeterskogen var et samarbeidsprosjekt 
mellom flere rehabiliteringsinstitusjoner og et frilufts-
råd.  Målet har vært tilrettelegging av naturområder for 
å bruke friluftsliv i sammenheng med rehabilitering og 
bedre helse og livskvalitet. Takket være bidraget på kr 
800 000 fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering har mange 
institusjoner som før ikke hadde muligheter til friluftsliv 
i nærmiljøet, fått flotte områder som nå er tilgjengelig 
for alle. Midt-Agder Friluftsråd hadde prosjektlederans-
var for prosjektet. Kristiansand Sanitetsforening bidro 
med midler til benker. Prosjektet ble avsluttet fra  
Midt-Agder Friluftsråd sin side ved utgangen av 2007. 

Kristiansand Orienteringsklubb (KOK) tok initiativ til 
et samarbeid om et kart for området. Spesialsykehus 
for rehabilitering ble også involvert. Og det ble søkt 
om midler fra Gjensidigestiftelsen til orienteringskart, 
nærkart, skilt og informasjonstavler, samt søknad på 
spillemidler til orienteringskart og nærkart. Man fikk 
tilsagn fra begge parter. Det at et spesialsykehus, en 
orienteringsklubb og et friluftsråd samarbeider i et slikt 
prosjekt er ganske unikt. Og det har resultert i et 
spennende prosjekt. 

2008
D  Gjennomført formell åpning ved statssekreter  
 Kari Henriksen i april 2008 med god mediedekning
D  Kristiansand kommune har tatt ansvar for videre  
 drift og tilrettelegginger av området
D  Fått tilsagn på 100 000,- fra Gjensidigestiftelsen til  
 orienteringskart, nærkart, skilt og infotavler
D  Fått tilsagn på 40 000,- på spillemidler i fra Vest- 
 Agder fylkeskommune til orienteringskart og   
 nærkart
D  Fått tilsagn på 20 000,- fra Friluftsrådenes  
 Landsforbund til ”Åpen dag”-arrangement
D  Inngått avtale med profesjonell aktør til utarbeidelse  
 av kartene

Vegen videre
D  Innhente informasjon om flora, fauna og lokalhistorie  
 fra fagfolk som skal med i nærkartet/infofolderen
D  Produsere orienteringskart, nærkart/infofolder  
 og skilt
D  Integrere Grønn Løype i området
D  Sette opp skilt og infotavler
D  Andre aktører overtar ansvar og vedlikehold av  
 informasjonstavler og skilt
D  Åpen dag for området, ca juni 2009, med  
 Gjensidigestiftelsen spesielt invitert

SOLSNuDAGEN PÅ ODDERØYA
Årlig markering og familiearrangement ved  
vintersolverv i desember.

2008
D  Initiativ til felles markering av vintersolverv fra  
 Gerd Gundersen og Svein Ole Breland i Parkvesenet,  
 Kristiansand.
D  Den 21. desember snudde sola og det gikk da mot  
 lysere tider. I samarbeid med Odderøyas venner og  
 parkvesenet Kristiansand ble det arrangert en sol- 
 snudag for store og små med salutt fra Christiansand  
 Artillerie Compagnie og solboller fra Dampbageriet  
 som Espen Albert selv kom og leverte ut til alle som  
 ville ha. Det var også sang fra Håndverkerforeningen,  
 trompetspill fra Jan Johansen og solverksted for  
 barna inne i kaféen.
D  På tross av grå himmel og regn kom det rundt 250  
 stykker for å feire dagen sammen med oss. 
D  Solsnudagen ble en stor suksess og vi har fått mange  
 gode tilbakemeldinger.

Vegen videre
D  I 2009 inngår solsnudagen som  
 naturlosarrangement.

FOLKEHELSE I KRISTIANSAND
Folkehelse Kristiansand leier 50% stilling av Midt-Agder 
Friluftsråd for å bidra og lede ulike aktiviteter og  
lavterskeltiltak. Dette samarbeidet går nå inn i sitt  
sjette år.

2008
D  Opp av Go’stolen – sosial seniormosjon ukentlig i  
 Badmintonhallen og Sukkevannhallen, prosjekt-  
 ledelse
D  Skolen på topp - toppturer i nærområdet for alle  
 ungdomsskoler i Kristiansand, prosjektledelse
D  Aktiv ute – kompetansebistand og rådgivning på  
 friluftstiltak og tilrettelegging for naturbasert fysisk  
 aktivitet og Læring i friluft
D  Trilletur – ukentlig turtilbud på dagtid for foreldre  
 med barn i vogn
D  Stavgang – koordinering av stavgangaktivitet i  
 Kristiansand. Kurs og opplæring.
D  ung i Friluft – planlagt prosjekt som skal tilby  
 arbeidssøkende ungdommer friluftsaktivitet på   
 dagtid
D  Annet – faglig bistand i øvrige prosjekter og tiltak  
 i regi av Folkehelse Kristiansand så som Aktivitet på  
 resept og Todda – aktivitet for kommuneansatte

Vegen videre
D  Fortsette samarbeidet, videreføre og initiere  
 aktivitetsprosjekter.

GRØNN LØYPE
Samarbeidsprosjekt med Folkehelse Kristiansand. 
Formålet er å fremme svært godt tilrettelagte turløyper 
i befolkningsnære områder med universell utforming. 
Derav navnet og den karakteristiske grønne merkingen.

2008
D  Finansiering fra Folkehelse Kristiansand
D  utviklet konseptet
D  Etablert samarbeidsgruppe (parkvesenet i  
 Kristiansand)
D  Klargjort og åpnet første løype i Baneheia

Vegen videre
D  utvikle flere løyper
D  Finansiere prosjektet videre

ROPSTADKNuTEN - uTKIKKSTÅRN

2008
Ropstadknuten, som rager hele 485 moh, er nå blitt 6,5 
m høyere. Nytt utkikkstårn ble bygget ved iherdig 
dugnadsinnsats fra lokalbefolkning og ansatte fra 
Bringsvær Leirskole, samt økonomisk bistand fra lokale 
sponsorer, Midt-Agder Friluftsråd og Friluftsrådenes 
Landsforbund. Et yndet turmål er nå blitt ennå mer at-
traktivt. Daglig leder Per Svein Holte sto for åpningen en 
kald høstdag med nærmere 100 fremmøtte på toppen.

BADEBÅTEN
Badebåten trafikkerer strekningen Kristiansand  
sentrum – Østre Randøya, med enkelte stopp underveis 
i sommersesongen. Ruten har vært i drift i 4 sesonger. 
Dette gjør de store ikke-landfaste friområdene i  

Kristiansands skjærgård tilgjengelige for de som ikke 
har egen båt og turister.

2008
D  Badebåt i fast rute i sommersesongen
D  Ny og mer sentral kaiplass ved kai 6 i Kristiansand  
 sentrum
D  Kristiansand kommune, Midt-Agder Friluftsråd og  
 Destinasjon Sørlandet har samarbeidet om  
 prosjektet
D  Midt-Agder Friluftsråd har, sammen med turist- 
 kontoret og eier av båten, drevet aktiv markedsføring
D  universell utforming av tilbudet er gjennomført

Vegen videre
D  Videreføre tilbudet
D  Kristiansand kommune stiller økonomisk garanti  
 for driften
D  Intensivere markedsføring
D  Fortsatt kaiplass ved kai 6

VEIVISEREN - MuLIGHETER FOR ALLE
Veiviseren – muligheter for alle er et partnerskaps-
prosjekt med Vest-Agder Fylkeskommune og Astri 
og Per Svein Stålesen. Prosjektstøtte fra Vest-Agder 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Fri-
luftsrådenes Landsforbund. Partnerskapsprosjektet 
skal lage et turhefte for bevegelseshemmede med 
utgangspunkt i Veiviseren, et turhefte for bevegelses-
hemmede, tilrettelagte og tilgjengelige friluftsområder  
i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, 

2008
D  Friluftsrådene fikk en forespørsel fra Friluftsrådenes  
 Landsforbund om å kartlegge tilgjengelighet og  
 universell utforming av friluftsområder
D  Engasjert Astri og Per Svein Stålesen til  
 kartleggingen
D  Inngått partnerskapsprosjekt med Vest-Agder  
 fylkeskommune om å lage et turhefte hvor frilufts- 
 områder med universell utforming er beskrevet  
 spesielt
D  Disse to prosjektene skal sees i sammenheng

Vegen videre
D  Kartleggingen skal danne grunnlaget for områdene  
 som skal tas med i Veiviseren – muligheter for alle
D  Astri og Per Svein Stålesen skal engasjeres til   
 utarbeidelsen av turheftet
D  Søke om prosjektmidler fra fylkeskommunen og  
 Fylkesmannen i Vest-Agder
D  Igangsette kartleggingen
D  Arbeide med utformingen av turheftet

16  I  Årsmelding 2008
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INFORMASJONSARBEID OG 
MARKEDSFØRING

Informasjonsarbeid og markedsføring er viktige ele-
menter for å nå Midt-Agder Friluftsråds overordna mål.
 
PRESENTASJON
2008
D  Videreutviklet digital totalpresentasjon av  
 friluftsrådet og dets arbeid.
D  Midt-Agder Friluftsråd har avholdt ulike typer  
 presentasjoner av organisasjonen for blant andre  
 universitetet i Agder, ulike frivillige organisasjoner  
 og politiske organer
D  Fortsatt presentasjoner i kommunestyrene etter  
 valget høsten 2007

Vegen videre
D  Videreføre og intensivere arbeidet
D  Presentasjon i gjenværende kommunestyre

MEDIEOMTALE
2008
D  Midt-Agder Friluftsråd og vår virksomhet har vært  
 omtalt flere ganger i regionale og lokale medier.  
 Se utvalgte faksimiler.
D  Faglig bidrag til blant annet TV Sør, NRK Sørlands- 
 sendinga og Fædrelandsvennen.
D  Gjennomført kurs for ansatte i mediehåndtering

Vegen videre
D  Være synlig aktør i regionale og lokale medier
D  utvikle og samarbeide om Turtips i Kristiansand Avis
D  Profilere det allmenne friluftslivet

ANNONSERING
2008
D  Midt-Agder Friluftsråd bruker i noen grad  
 annonsering for å profilere våre tiltak. Alle naturlos- 
 turene blir annonsert, enten i lokalaviser,  
 regionalaviser eller begge deler.
D  58°NORD og Veiviseren har vært prioriterte  
 produkter i annonser 2008.

Vegen videre
D  Annonsere utvalgte produkter/tiltak ved høvelige  
 anledninger.
D  Benytte redaksjonelle formidlinger av bla.  
 Naturlosturer.

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

2008
D  Regelmessig oppdatering av ulik informasjon
D  Regelmessige nyhetsartikler
D  Alltid oppdatert føremelding gjennom hele  
 sesongen

Vegen videre
D  Opprettholde høyt nivå på kvalitet og tilgjengelighet  
 på nettsida
D  Fjerne eller oppdatere gammel informasjon   
 fortløpende
D  Interne kurs i bruk av nettsida som informasjons- 
 kanal

BØKER
2008
D  Veiviseren trykket opp i nytt opplag 
D Salg og distribusjon av Veiviseren
D  Salg og delvis distribusjon av relevante bøker for  
 friluftsliv i regionen, herunder bøker med MAF   
 støtte så som Padleguiden for Aust-Agder,  
 Padleguiden for Vest-Agder og Bli Kjent

Vegen videre
D  Arbeide for realisering av Veiviseren 2 (Midt-Agder  
 Friluftsråds medlemskommuner i Aust-Agder)
D  Veiviseren – muligheter for alle. Det skal utarbeides  
 et turhefte for bevegelseshemmede, tilrettelagte og  
 tilgjengelige friluftsområder i Søgne, Songdalen,  
 Vennesla og Kristiansand, et samarbeidsprosjekt  
 med Vest-Agder Fylkeskommune og Astri og   
 Per  Svein Stålesen. Prosjektstøtte fra Vest-Agder  
 fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og  
 Friluftsrådenes Landsforbund
D  Bidragsyter og støttespiller i relevante  
 bokprosjekter for regionenes friluftsliv

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

2008
D  Salg og distribusjon av turkart i regionen
D  Opptrykk av kart over Skråstadheia
D  Bidratt til utgivelse av kartbrosjyren ”Badeplasser  
 på Flekkerøya”

Vegen videre
D  Bidra og delta i relevante kartprosjekter i regionen

PLANARBEID
2008
D  Gitt uttalelser til 9 planer/saker der regionale  
 friluftsinteresser er involvert.
D  Faglig bidrag til Kommunedelplan idrett og friluftsliv 
 i Songdalen og Vennesla.
D  Representant i arbeidsgruppe for utarbeidelse av  
 Sektorplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og  
 folkehelse –  lokale og regionale kulturbygg,  
 Aust-Agder 2010 – 2013, Aust-Agder  
 fylkeskommune
D  Deltatt i arbeidsgruppe for nytt prinsipp-program  
 til Friluftsrådenes Landsforbund
D  Deltatt i møter om etablering av friluftsområde  
 rundt Himmelsyna i Evje og Hornnes, Birkenes og  
 Froland kommuner
D  Daglig leder har informert i formannskap og  
 kommunestyrene i de fleste av våre kommuner

Vegen videre
D  Gi uttalelser til, og delta i arbeidet med planer og  
 saker der regionale friluftsinteresser er involvert
D  Videre i arbeidsgruppen til Sektorplan for idrett,  
 fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse – lokale og  
 regionale kulturbygg, Aust-Agder 2010 – 2013
D  Delta i arbeidsgruppe for kommunedelplan for  
 Kristiansand kommune

RÅD OG uTVALG
midt-agder friluftsråd deltar blant annet i:

D  Folkehelseforum i Kristiansand
D  Vassdragsrådet for nedre Otra
D  Tilsynsnemda for Skjærgårdsparken
D  Forum for natur og friluftsliv i Agder
D  Arbeidsgruppe for videre utnyttelse av Randøya
D  Arbeidsgruppe for Skråstadheia
D  Arbeidsgruppe for utviklingen i Ogge
D  Styringsgruppe Stedsutvikling på Bringsvær
D  Naturloskomiteen
D  Nasjonal Sykkelrute Nr.3
D  utviklingsgruppe for Romsviga
D  Klimaforum Kristiansand
D  Styret i Sandripheia Fritidspark
D  Arbeidsgruppe for nærområde i Birkenes  
 (likt Helse i hundremeterskogen)

TuRARRANGEMENTER
2008 
D  Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos)
D  Sykkeltur Birkenes-Kristiansand (Naturlos)
D  Opptur i Jegersberg (DNT arrangement for ungdom)
D  Randøyadagen (Naturlos)
D  Sykkeltur Setesdalen (Naturlos)
D  Vandretur til Fennefossfjellet og Haugespel ved  
 Fennefoss museum (Naturlos)
D  Vandring i Friluftsparken i Søgne (Naturlos)
D  Åpning av tårnet på Robstadknuten
D  Nissefest i Helleviga (Naturlos)
D  Solsnudag på Odderøya

Se for øvrig arrangement under de ulike prosjekt-
beskrivelsene.

KONFERANSER/SAMLINGER
2008 
D  Deltatt på ansattesamling for friluftsrådene,   
 Stavanger
D  Deltatt på Landkonferanse for friluftsliv, Molde
D  Deltatt med egen stand på folkehelsedagene  
 i Kristiansand
D  Deltatt på Daglig leder-samling
D  Foredragsholder på folkehelsesamling,  
 Friluftsrådene Landsforbund
D  Foredragsholder på samling til Vest-Agder poliolag
D  Produktseminar i Mandalsregionen
D  Styreseminar

DELTAKELSE
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REGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP

NOTE 2008 BuDJSETT 2007

driftsinntekter

Driftstilskudd 1 -2 265 406 -2 507 000 -1 975 770

Andre tilskudd, prosjekter mv 1 -1 831 236 -2 800 000 -2 198 000

Div. andre inntekter 1 -380 487 -330 000 -551 008

MVA-kompensasjon 1 -241 175 -431 897

sum driftsinntekter -4 718 304 -5 637 000 -5 156 675

driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter 1 2 348 424 2 341 000 2 149 482

Kjøp varer/tjenester 1 1 870 758 3 704 000 2 321 469

Komp.berettiget mva på driften 1 241 175 431 897

Andre driftsutgifter 4 114 0

Kalkulatoriske avskrivninger 2 6 180

sum driftsutgifter (ekskl renter) 4 470 651 6 045 000 4 902 848

driftsresultat -247 653 408 000 -253 827

finansinntekter

Renteinntekter -179 757 -150 000 -136 260

sum finansinntekter -179 757 -150 000 -136 260

finansutgifter

Renteutgifter 425 0 149

Sum finansutgifter 425 0 149

Motpost avskrivninger -6 180 0

Ordinært resultat -433 165 258 000 -389 938

interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger -433 165 -389 938

Bruk av tidligere avsetninger 1 700 258 000 152 340

Sum -431 465 -237 598

regnskapsmessig resultat 0 0 0

INVESTERINGSREGNSKAP

utgifter

Investering i bygninger, inventar og utstyr 1 700 152 340

sum finansieringsbehov 1 700 152 340

finansiering

Bruk av lån 0 0

Bruk av tidligere avsetninger, fond 1 700 152 340

Bruk av likviditetsreserve 0 0

sum finansiering 1 700 152 340

BALANSE
EIENDELER

NOTE 2008 2007

anleggsmidler

Friareal Søgne 2 100 000 100 000

Friareal Søgne 2 158 794 158 794

Dagsturhytte Sødalsmyra 2 92 240 90 540

Båt 2 55 620 61 800

sum anleggsmidler 406 654 411 134

Omløpsmidler

Til gode mva 241 175 447 418

Kundefordringer 24 596 122 485

Kasse/bank 3 246 817 2 377 298

sum omløpsmidler 3 512 588 2 947 201

sum eiendeler 3 919 242 3 358 335

egenkapital og gjeld

Egenkapital

Disposisjonsfond 3 2 726 007 2 294 542

Bundne driftsfond 0 0

ubundne kapitalfond 0 0

Bundne kapitalfond 0 0

Kapitalkonto (EK) 4 406 654 411 134

Likviditetsreserve 0 0

Sum egenkapital 3 132 661 2 705 676

langsiktig gjeld

sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 106 101 3 572

Offentlig gjeld og feriepenger 297 344 283 112

Annen kortsiktig gjeld 34 000 34 000

Skattetrekk 111 538 94 377

sum kortsiktig gjeld 548 983 415 061

sum gjeld og egenkapital 3 681 644 3 120 737
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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 det 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 (inkl Folkehelseforum) 1 238 256

Tilskudd Vennesla kommune 153 108

Tilskudd Søgne kommune 119 628

Tilskudd Songdalen kommune 68 628

Tilskudd Iveland kommune 14 532

Tilskudd Evje og Hornnes kommune 39 732

Tilskudd Lillesand kommune 110 748

Tilskudd Birkenes kommune 53 604

Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune (inkl naturlos og minoritetsgrupper) 462 406

Tilskudd Vest-Agder fylkesmannen miljøvernavd (inkl drift Helleviga, friluftsområder og 
naturlos)

300 000

Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune (inkl naturlos naturskole mv) 153 000

Tilskudd Aust-Agder fylkesmannen miljøvernavd (inkl Ogge, naturlos og 
minoritetsgrupper)

240 000

Tilskudd Friluftsrådets landsforbund (inkl adm.støtte, naturlos mv) 754 000

Tilskudd Kristiansand Sanitetsforening (100-meter skogen) 35 000

Tilskudd Gjensidigestiftelsen (100-meter skogen) 100 000

Tilskudd Spillemidler, samt div. 254 000 4 096 642

spesifikasjon av inntekter

Salgsinntekter Kafeer, Helleviga og Randøya 141 961

Inntekter salg Veiviseren og div. kart 185 379

Leieinntekter 13 000

Andre driftsinntekter 40 147

Momskompensasjon 241 175 621 662

spesifikasjon av utgifter

Varekjøp kafeer Helleviga og Randøya 93 147

Kostnader nytt opplag Veiviseren + div. kart 291 845

Lokal- og parkeringskostnader 20 491

Leasingkostnader 40 010

Kostnader drift Helleviga 311 585

Kostnader Naturlosprosjektet 336 102

Kostnader Naturskolen 270 990

Kostnader utsiktspunkt 85 965

Kostnader Friluftsliv for minoritetsgrupper 172 730

Kostnader Naturskole Ogge, etablering 223 029

Kostnader prosjekt Helse i 100-meter skogen 234 648

Kostnader 58 grader nord 16 848

Kostnader ski- og turløyper 300 136

Kostnader drift Randøya 52 176

Kostnader tjenester “Folkehelseforum” 200 000

Diverse drifts- og vedlikeholdkostnader 16 636

Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning) 113 512

Administrasjonskostnader inkl Årsmelding 106 275

Kurs, møter og opplæring 75 500

Reisekostnader 62 572

Annonsekostnader 17 986

Øvrige driftskostnader (kontingent Friluftsrådenes Landsforbund, gaver og gebyr) 87 003

Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver) 1 090 000 4 219 186
       
(utgiftene er oppført uten kompensjonsberretiget mva, dvs netto u/mva)
(lønnskostnader er inkl i prosjektene)       
       
       
2. ANLEGGSMIDLER       

Båt Hytte sødal tomter sum

Kostpris 01.01 61 800 90 540 258 794 411 134

Anskaffelser i året 1 700 1 700

Akk avskrivninger 6 180 6 180

Bokført verdi 31.12 55 620 92 240 258 794 406 654

Årlig avskrivning 6 180 6 180
       
Avskriving båt starter i 2008 og avskrives over 10 år. Det foretas ingen avskrivninger av hytte for 2008 ihht 
regnskapsforskriftene. Tomter avskrives ikke.      
       
       
3. FOND       
spesifikasjon av disposisjonsfond:

Disposisjonsfond 01.01.08 2 532 140

Bruk av fond -1 700

Årets resultat 433 165

disposisjonsfond 31.12.08 2 963 605
        
       
4. KAPITALKONTO       
spesifikasjon av kapitalkonto:

Anleggsmidler 01.01.08 411 134

Anskaffelser 1 700

Avskriving -6 180

Kapitalkonto 31.12.08 406 654
       

Kristiansand 31/12-08   22-04-09
for Midt-Agder Friluftsråd

        

  Bjørn Ropstad  Per Svein Holte
  styrets leder  daglig leder

NOTER
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REVISJONSBERETNING BuDSJETT 2009
driftsinntekter Budsjett 2009

Kristiansand kommune 960000

Vennesla kommune 153000

Søgne kommune 120000

Songdalen kommune 68000

Birkenes kommune 53000

Iveland kommune 15000

Evje og Hornnes kommune 40000

Lillesand kommune 110000

Vest-Agder fylkeskommune 320000

Aust-Agder fylkeskommune 70000

Friluftsrådenes Landsforbund 430000

Fylkesmannes miljøvernavdeling i Vest-Agder 300000

Andre tilskudd, prosjektmidler 4300000

Diverse inntekter, Veiviseren, kart og annet 170000

Salgsinntekter, kafeer 160000

sum driftsinntekter 7269000

driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaver 1300000

Styrehonorarer 45000

Bilgodtgjørelse ink leasing 70000

Regnskap, revisjon og rådgivning 110000

Kurs og reiser 130000

Annonser 20000

Kontorrekvisita og utstyr 40000

Telefon og porto 35000

Tidsskrifter 5000

Representasjon og servering 7000

Forsikring 35000

Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund 45000

Drift og tilskudd - løyper 300000

Drift av Friluftsparken i Søgne 350000

Randøya - drift 50000

Kafeene i Helleviga og på Randøya 110000

Skilting og informasjon 35000

Leieutgifter 35000

Diverse utgifter 15000

Prosjektutgifter 5055000

sum driftsutgifter 7792000
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4 Kristiansand AvisNYHETER

Helse i 100-meter skogen
Kongsgårdheimen har
som mål å bli Norges
friskeste sykehus. Med
åpningen av et tilrette-
lagt uteområde for pasi-
entene, er de på god vei.

TEKST OG FOTO: ARNE LUNDE

KONGSGÅRD: Mandag for en uke siden
var det folksomt i skogen ovenfor
Kongsgårdheimen – eller
”Spesialsykehuset for rehabilitering”
(SSR) som det heter nå. 100-meter sko-
gen skulle høytidelig innvies med både
taler og snorklipping – eller velrettede
øksehogg. Saksa var for anledningen
byttet ut med ei solid øks som statsse-
kretær Kari Henriksen svingte med bra-
vur slik at stokken som representerte
båndet, gikk tvert av. Dermed var det
fritt fram for både rullestolbrukere og
alle andre til å innta skogen.

- Navnet 100-meter skogen indikerer
nærheten til sykehuset, her kan beve-
gelseshemmede trille ut av sykehusdø-
ra og befinner seg i skogen
umiddelbart, opplyser Per Svein Holte
i Midt-Agder Friluftsråd.

Det er Friluftsrådet, i samarbeid med
sykehuset og kommunen, som har for-
vandlet et uframkommelig villniss til et
innbydende skogsområde med gruse-
de stier tilpasset for rullestoler, bål-
plasser og benker, samt lavvo og
gapahuk. 

- Vi håper dette er en god start på vi-
sjonen vår, ”Fra hav til hei”, i alle fall
er det en god begynnelse, påpeker
Holte og ser ut over Kongsgårdbukta
fra toppen av stien.

Området er utviklet i etapper, og det
kan i fremtiden bli ytterligere utvidet
slik at det skal bli mulig å gå fra bølges-
kvulpene i bukta, via Kongsgårdheia og
Prestebekken til Jegersbergterrenget. 

- Jeg vil fremheve brukerinvolvering-
en i dette prosjektet. De har vært med
hele veien og utformet sikring og tilret-
telegging av hele området, sier Jørn E.
Jacobsen, direktør ved SSR, som samti-
dig peker på at rehabilitering av pasi-
enter er et satsningsområdet for
nåværende regjering. Åpningen av 100-
meter skogen skulle således være poli-
tisk korrekt.

Sørlandsparken
Tlf. 38 10 76 11
Kundemottaker: Arild Vik

Vi tilbyr årsettersyn til kr 1490,-
Har du en Ford som er 5 år eller eldre?

• Sjekk av frostvæske og bremse-
væske

• Bremser, kontroll på bremsesetester
• Justering og kontroll av lys
• Skifte av olje, oljefilter og luftfilter

Tilbudet gjelder Scorpio, Mondeo, Sierra, Escort eller Fiesta
Ettersynet omfatter:
• Dekk kontroll
• Ratt og hjuloppheng
• Sjekk av vindusviskere
• Rustkontroll

FORD-EIERE!

TUR OG KJØR: Dermed var det tut og kjør for både pasienter og alle andre som trives på skogstur.

VELRETTET ÅPNING: Saksa var byttet ut med
øks da statssekretær Kari Henriksen åpnet
stien til 100-meter skogen.

TID FOR MAT: Tysk ostesuppe falt i smak. Kan-
skje ikke så rart, i slike omgivelser. Eller som
Kari Henriksen treffende bemerket: ”Det er
utrolig hva litt bålrøyk kan gjøre for helsa!”

FORNØYDE BRUKERE: Odd Hovstad og Jon Ja-
kobsen var to av mange som hygget seg med
suppe åpningsdagen. 

MYE FOLK: Det var folksomt ved åpningen av
100-meter skogen.

GAVER: Per Svein Holte i Midt Agder Frilufts-
råd delte ut gaver til (f.v.) Jørn E. Jacobsen,
SSR, Jan Johnsen, A-Klinikken, Åse Neset fra
SSR, og Bjørn Vidar Gundersen fra kommunen. 

SANGKOR: Barna i Kongsgård og Oddernes
barnehage var med og kastet glans over åp-
ningen.

FAKSIMILE
KRISTIANSAND AVIS

Prosjektutgifter

Naturlos 350000

Badebåt 30000

Naturskole 250000

Friluftsliv for minoritetsgrupper 180000

Regionale sykkelruter 70000

Parkeringsplasser ved skiløyper i Vennesla 700000

utredningsprosjekt løyper i Midt-Agder 75000

Naturskoleleir Ogge 1400000

Dagsturhytta på Sødalsmyra 1700000

Lokale stimuleringsmidler 100000

Helse i 100-meter skogen 200000

sum prosjektutgifter 5055000

Sum driftinntekter 7269000

Sum driftsutgifter og prosjektutgifter 7792000

driftsresultat -523000

Renteinntekter 150000

Momsrefusjoner 300000



midt-agder friluftsråd

Tollbodgata 31, postboks 207, 4662 Kristiansand
Telefon: 38 07 51 73 - post@midt-agderfriluft.no 

 
www.midt-agderfriluft.no


