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Midt-Agder Friluftsråd bestod ved utgangen av 2009 av åtte
kommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-
Agder og Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes og Lillesand i Aust-Agder. 
Pr 31.12.2009 bodde det 129 455 innbyggere i Midt-Agder regionen.

Administrasjonen holder til i Tollbodgata 31 i Kristiansand og utgjorde i 2009 
4,5 årsverk. Daglig leder er Per Svein Holte. 

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

Foto:
Midt-Agder Friluftsråd ved Kjetil Fossheim, Monica Roland, Janne Johnsen og Erlend Falkgjerdet
Harald Flaa 
Per Svein Staalesen
Tunballen skole
Mediepartner

Jeg synes det er på sin plass å 
fremheve at i 2009 var det 70 år 
siden Midt-Agder Friluftsråd ble 
stiftet. Fremsynte mennesker 
forstod at det var viktig å tenke 
regionalt når allmennhetens 
friluftsmuligheter og inter-
esser skulle ivaretas. Midt-Agder 
Friluftsråd er dermed også det 
eldste interkommunale samar-
beid på Agder. Rådet bestod ved 
etableringen av Kristiansand 
by, Oddernes, Randesund og 
Søgne herred og har med tiden 
utviklet seg til i dag å omfatte 
Kristiansand, Søgne, Songdalen, 
Vennesla, Evje og Hornnes, 
Iveland, Birkenes og Lillesand 
kommuner. 

Midt-Agder Friluftsråd har 
vokst geografisk. Både antall og 
typer arbeidsoppgaver har økt 
betydelig. Administrasjonen har 
også økt med antall ansatte i takt 
med dette. Styret oppfatter at 
Midt-Agder Friluftsråd fremstår 
med høy kompetanse og med 
vilje og evne til å sette i gang og 
gjennomføre gode tiltak i tråd 
med formålsparagrafen.
Midt-Agder Friluftsråd blir 
benyttet som faginstans både av 
offentlige etater, Universitetet og 
media.

Selv om 2009 for store deler av samfunnet var et år som ble preget av 
finanskrisen, opprettholdt Midt-Agder Friluftsråd et høyt aktivitetsnivå. 
Ja, faktisk ble dette første året vi passerte kr 6.000.000,- i omsetning. 
Ekstraordinære statlige tiltaksmidler skal ha en del av ”æren” for 
dette. Dette resulterte i to helt nødvendige parkeringsplasser ved de 
regionale skiløypene på Lauvås og Drivenesheia i Vennesla kommune, 
samt ekstra sysselsetting for lokal entreprenør i en vanskelig periode. 
Nå etter siste skisesong, kan vi konstantere at parkeringsplassene kom 
i grevens tid.

De regionale skiløypene i regionen er et av Midt-Agder Friluftsråds 
satsingsområder. I samarbeid med frivillige og den enkelte kommune, 
legges det ned en betydelig arbeidsinnsats og betydelige økonomiske 
midler. Dette gjelder både i kjøring av skiløyper og arbeid på barmark 
for at traseene skal kunne prepareres med en gang snøen kommer.  
I 2009 bidro Midt-Agder Friluftsråd med nærmere kr 900.000,- til dette. 
Vi anser dette som vel investerte midler som kommer svært mange av 
regionens innbygger til gode. Man må si dette er målrettede invester-
inger i god folkehelse.

De mange unike treffene på Midt-Agder Friluftsråds føremelding, 
www.midt-agderfriluft.no, viser tydelig stor interesse for skiløypene og 
føreforholdene. Der har vært dager hvor man har passert 1500 unike 
treff.

I mye av vårt arbeid med friluftsliv, er vi avhengig av et godt samarbeid 
med grunneierne. I de aller fleste tilfeller fungerer dette meget bra. 
Midt-Agder Friluftsråd takker derfor grunneiere for velvillighet og 
forståelse for vårt arbeid.

Jeg vil i denne forbindelse også trekke frem viktigheten av ryddige 
og ikke minst langsiktige avtaler mellom oss på den offentlige siden 
og grunneiere. Dette gir forutsigbarhet for begge parter og det gir 
muligheter for finansieringsordninger man ikke oppnår ellers. Uten 

langsiktige avtaler kan det ikke forventes at Midt-Agder Friluftsråd kan 
opprettholde dagens nivå i sine ytelser.

2009 var siste året det ble bevilget midler til friluftsliv fra Fylkes-
mennene. Midt-Agder Friluftsråd har mottatt betydelige midler. Dette 
gjelder særlig drift av friluftsområder og tur- og skiløyper. Vi takker for 
det gode samarbeidet i mange år!

Forvaltningsreformen som trådte i kraft fra 2010 innebærer at disse 
midlene nå overføres til fylkeskommunene. Dette ser vi frem til med 
spenning og forventning. Vi er trygge på at midlene fortsatt skal gi 
allmennheten gode muligheter for friluftsliv hele året, samt gode 
prosjekter å samarbeide om.

Årsmeldingen viser at Midt-Agder Friluftsråd arbeider med et mangfold 
av ulike prosjekter. Det er dermed ikke lett å trekke frem noen spesielt, 
men jeg har lyst å nevne:

* ”Veiviseren – muligheter for alle” (turhefte for bevegelses-
 hemmede) som er et partnerskapsprosjekt med Vest-Agder 
 Fylkeskommune. Mange friluftsområder er kartlagt med hensyn 
 på tilgjengelighet og universell utforming. Astrid Marianne og Per 
 Svein Staalesen har gjort den jobben. Vi ønsker å ha fokus på 
 alle brukergrupper. Med utgangspunkt i kartleggingen skal det 
 utgis turhefte i 2010.
* Naturskole leir i Ogge. I 2009 er det lagt ned et stort arbeid med 
 bygging av gapahuker og tilrettelegging. Område er sikret for  
 allmennheten med midler fra Direktoratet for naturforvaltning. 
 Ferdigstilles i 2010.
* Turer for Minoritetsgrupper. Et vel etablert prosjekt som har hatt en 
 veldig god utvikling fra det først ble arrangert i 2002. Fra 2008 til 
 2009 økte antall deltager fra 524 til 937. Dette er integreringsarbeid 
 i praksis!

Arbeidet mot barn og unge er et prioritert felt og bruken av natur-
skoleleirene våre er god. Kursprogrammet Læring i friluft for skole-
personell er presentert for de fleste skoleledere i regionen og er godt 
mottatt. 

Midt-Agder Friluftsråd mottar årlig tilskudd fra ulike offentlige aktører 
til gode prosjekter. En utfordring i denne sammenhengen er at godt 
gjennomførte prosjekter ofte medfører oppgaver knyttet til drift. Dette 
gjør at vi hele tiden må ha fokus på økonomistyring slik at vi til en hver 
tid er i stand til å gjennomføre de gode prosjektene. Vår rolle som 
tilrettelegger gjør at gode friluftstilbud ute i kommunene kommer all-
mennheten til gode. Denne rollen vil jeg påstå at Midt-Agder Friluftsråd 
fyller på en god måte.

Jeg vil også nevne at uten kommunenes, fylkeskommunenes og Fri-
luftsrådenes 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.

Styret ønsker å spille en aktiv rolle i å legge overordnede premisser 
og rammer som sikrer at målsettingene for Midt-Agder Friluftsråd 
ivaretas. Jeg oppfatter at samspillet mellom styret, arbeidsutvalg og 
administrasjonen fungerer på en god måte.

Til slutt vil jeg på vegne av styret takke administrasjonen for arbeidet 
som utføres. Dere viser ekte interesse for arbeidet og stor kreativitet. 
Dere skal ha honnør for gode resultater og evne til å samarbeide med 
mange ulike organisasjoner og offentlige etater.

Bjørn Ropstad
Styreleder

ÅRET 2009 

midt-agder friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no
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FAKSIMILE // FEVENNEN 06. FEB 2009

NYHETER14 FREDAG 6. FEBRUAR 2009 NYHETER 15FREDAG 6. FEBRUAR 2009

� LYNGDAL
Skole til salgs
Etter å ha prøvd siden i fjor sommer har ABCenter ennå
ikke klart å selge den tidligere internatskolen i Kvås.
Misjonssambandet har lagt den 85 mål store eiendom-
men med 8000 kvadratmeter bygningsmasse ut for salg
for ni millioner kroner. Ved nedleggelsen i fjor hadde
skolen 20 ansatte og 48 elever.

� LILLESAND
Kirkebrygga i Høvåg trenger opprusting
Lars Petter Østeby, som er leder for Høvåg Museums- og Historielag, påpeker i
et brev til kommunen at kirkebrygga i Høvåg trenger opprustning. Det har vært
stor trafikk på brygga de siste årene, tunge bygningsmaterialer har vært plass-
ert der, og grunnen er dårlig. Nå er endelig flytebrygga flyttet lenger ut mot
Kassenkanalen. Østeby påpeker at den gamle kirkebrygga skal være en brygge
for kirkebesøkende og for arrangementer i kirkens regi, for eksempel på olsok.

� LILLESAND
Vil ha fokus på by-estetikk
Etter arrangementet «Helårsbegeistring» i fjor høst ble det
opprettet en gruppe som skulle jobbe med fokus på estetik-
ken i Lillesand, fra arkitektur til vern av kulturminner og
utforming av «det ytre rom». Gruppa etterlyser nå det
kommunale estetikkutvalget og ber om at det gjenop-
prettes og videreføres til en permanent ordning. 

� LILLESAND
Ber om gangvei til Bjelland
I forbindelse med motorveiutbyggingen blir det nå bygget gangvei
fra Glamsland til Kjerlingland langs dagens E 18. Nå ber Oddbjørn
Kylland i Fjeldal Vel om at det blir fortgang. Det er vedtatt en regu-
leringsplan for gangvei like til Dalane bro, men det vestligste styk-
ket er kostbart å bygge med utsprengning av fjell. Foreningen ber
om at prosjektet stykkes opp og at delen til Bjelland tas for seg. 

� FLEKKEFJORD
Kloakken flyter
Andabeløy velforening ber kommunen sette en stopper for
et kloakkutslipp fra et feriehus på øya. Ifølge velforeningen
er kloakken som renner langs offentlig vei både ufyselig å
se på, illeluktende og helsefarlig. Den knappe fem kvadrat-
kilometer store øya rett øst for Hidra har i dag rund 100
fastboende og et stadig økende antall hytter og fritidshus. 

VENNESLA
� SANDRIPHEIA

Ellers var sjansen relativt stor for å
bli truffet av en fersk nordmann- el-
ler kvinne med ski på beina for førs-
te gang.

Midt-Agder Friluftsråd hadde in-
vitert 80 innvandrere fra Vennesla
voksenopplæring og Birkelid læ-
ringssenter på skitur. Knall og fall
ble det, men mest av alt mye latter.

– Det går litt bra, svarer Rachel
Harris fra Liberia, på flata etter den
kjipe bakken i begynnelsen av løy-
pa. Der falt hun cirka fem ganger,
men har ikke mistet humøret eller
motet.

– Det er første gang på ski for
meg. Jeg skal ta bilde og sende til
mine venner i Afrika, sier hun.

Mot slutten av den en kilometer
lange løypa har hun ikke lenger tall
på hvor mange ganger hun har falt.

– My God, this is crazy, sier hun,
med rumpa i snøen.

NATURTALENT. – Jaaa, det gikk
kjempebra!

Ruma Akter Mørch fra Bangla-
desh suser storfornøyd ned en liten
bakke, uten å falle. Hun har riktig-
nok hatt ski på beina et par ganger
før, men viser uansett imponerende
fart og stil i løypa.

– Jeg er ikke så flink, men jeg vil
prøve, sier hun, og har til slutt gått
minst tre runder i løypa i impone-
rende tempo.

SAMBA. Ingen av innvandrerne på
Sandripheia var født med ski på bei-
na, og blir nok fremdeles forbikjørt
av nordmenn i løypene. Men de kan
til gjengjeld lære oss mange smarte
triks for å holde varmen i kulden.

– Samba! Brasil!
Michelle Olivera fra Brasil har

fått med seg Santiago Valdez fra
Ecuador på sambadans rundt bålet,
og stadig flere hiver seg på. Så blir
det liv i andre enden av leiren også.

– Hakuna Matata! En gjeng afri-
kanske jenter drar i gang motsang,
og afrikansk dans og sang trenger
gjennom kulden.

Å gå på ski på Sandripheia har
nok aldri vært mer eksotisk.

Tekst: Mari Horve
mari.horve@fvn.no-38 11 32 43

Den aller første skituren
– Ueueueue!
Hørte du denne lyden i
skibakkene på Sand-
ripheia i går, var det
bare å komme seg unna.

FØRSTE SKITUR: Rachel Harris fra Liberia på vei til nok et fall i skibakken. Hun støttes opp av Dagfinn Lassen fra Birkelid Læringssenter. Nasir Sultan (t.v.)
og Fatima Shaban (t.h.) har stort sett kontroll. FOTO: LARS HOEN

SNØKRIG: Det tar ikke lang tid å lære norske tradisjoner i snøen. Her bryter
det ut snøkrig. FOTO: LARS HOEN

FRYKTLØS: Justine Nwunkwa fra Benin blir ett med snøen i akebakken på
Sandrip. Hun syntes aking var mye lettere enn ski. FOTO: LARS HOEN

FOTOSESSION: De fleste hadde kamera, og alle ville være med på bilde i snø-
en. Bildene skal sendes til venner og slektninger i hele verden. 
FOTO: LARS HOEN

SJU FALL: Cadaysay Ayanle fra Somalia har prøvd å gå på ski en gang før,
men er ikke helt trygg i bakkene likevel. Han telte sju fall i første bakke, men
ble mye flinkere utover dagen. FOTO: LARS HOEN

TRUGESTAFETT: Full innsats i stafett med truger på beina. Peter Kintha
(nærmest) konkurrerer mot Shahbaz Khan fra Afghanistan. 
FOTO: LARS HOEN

I MÅL: Rachel Harris fra Liberia er i mål etter en kilometer med mange fall.
Hun var på ski for første gang, og sikret seg bilder til venninnene i Afrika.
FOTO: LARS HOEN

HAKUNA MATATA: Slik kan man også holde varmen i snøen. Synge Hakuna
matata av full hals og danse med hele kroppen. FOTO: LARS HOEN

SONGDALEN
Det håper og tror utdannings-
direktør Gunnar Skaar etter
et møte med Songdalen kom-
mune og ledelsen ved Song-
dalen ungdomsskole denne
uken.

– Nå er jeg optimist. Skolen
kan bli med på et statlig pro-
gram om mobbing og trivsel i
skolen. Samtidig vil skolen og
kommunen vil intensivere
egne ressurser. Og vi vil fort-
satt bistå etter behov, sier ut-
danningsdirektøren.

Saken gjelder en gutt i tien-
de klasse, som har blitt utsatt
for fysisk trakassering og ved-
varende mobbing i flere år.
Fædrelandsvennen omtalte
saken sist fredag og lørdag.

I en av artiklene ble skolens
rektor sitert på at skolen har
avsluttet mobbesaken. 

– Det riktige er at skolen
ikke fant sin egen anti-mob-
beplan tilstrekkelig, sier
Skaar.

Den tolkningen deles av as-
sisterende rådmann Kjell
Sverre Langenes.

– Skolen erkjente at tiltaks-
planen ikke var god nok i for-
hold til denne guttens situa-
sjon. Men skolen har fortsatt
arbeidet med denne saken,
blant annet ved styrket tilsyn.
Kontakten som er mellom
partene nå, gir grunnlag for
optimisme, mener Kjell Sver-
re Langenes.

Advokat Hanne-Eva Müller
representerer guttens familie.
Hun sier at familien ikke øns-
ker å kommentere saken yt-
terligere. LARS HOLLERUD

Håp om 
mobbe-
løsning
Den alvorlige mobbe-
saken i Songdalen kan
bli løst.

Gunnar Skaar. ARKIVFOTO
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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 2009 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:

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

* Arbeide for sikring og tilrettelegging av regionalt 
 viktige friluftsområder

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

* Informere om og koordinere friluftsmuligheter 
 i regionen

* Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i 
 regionens friluftsmuligheter

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

* Arbeide med andre friluftssaker av regional karakter

* Verne om allemannsretten som forutsetning 
 for friluftslivet

FINANSIERING
Hver kommune betalte i 2009 kr 12,- per innbygger. 
Vest-Agder fylkeskommune 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 Aust- og Vest-
Agder, fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder, Frilufts-
rådenes Landsforbund, Partnerskap for folkehelse, 
Spillemiddelordningen, Sparebankstiftelsen DnB NOR, 
Gjensidigestiftelsen, Kristiansand Sanitetsforening,  
kommunene og næringslivet, samt Direktoratet for 
Naturforvaltning i forbindelse med Ogge. 

STyRET
* Formannskap/kommunestyre oppnevner 
 representanter til styret
* Hver representant har personlig varamann
* Leder og nestleder velges av styret
* Det ble avholdt 5 styremøter i 2009

Midt-Agder Friluftsråds styre 2009:

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 6 møter i arbeidsutvalget i 2009.

Midt-Agder Friluftsråds arbeidsutvalg 2009:

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  
Turstiarbeider/lærer Dagfinn Lassen 
Vara: Kommuneplanlegger Thor Skjevrak

Søgne kommune    
Avdelingsingeniør Arnfinn Håverstad
Vara: Arbeidsleder Tor Otto Kjær

Vennesla kommune  
Park- og idrettsjef Jûrgen Orf
Vara: Seksjonssjef Aslak Wegge

Evje og Hornnes kommune 
Plan- og miljøleder Kari Røynlid
Vara: Kontorsjef Svein Olav Ween

Birkenes kommune  
Kultursjef Wenche Flå Eieland
Vara: Kulturkonsulent Bjørg Senum Lie

Lillesand kommune  
Avd.ing. samferdsel og friluftsliv Steinar Aanesland
Vara: Avd.ing. plan Ole Martin Aanonsen

Midt-Agder Friluftsråd  
Daglig leder Per Svein Holte, leder for utvalget
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ADMINISTRASJONEN – PERSONALET 
Daglig leder, Per Svein Holte i full stilling

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

Friluftskonsulent, Janne Johnsen i full stilling

Friluftskonsulent, Monica Roland fast ansatt i 80 % 
stilling. Ut i barselpermisjon februar 09. Erlend 
Falkgjerdet som vikar f.o.m. mars 09, 100% stilling.
 
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

Løyperydding og forefallende arbeid, Kriminalomsorg 
i Frihet

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.

Fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap) representerer 
Midt-Agder Friluftsråd i Friluftsrådenes Landsforbunds 
styre.

Per Svein Holte
Daglig leder

Kjetil Fossheim
Friluftskonsulent

Erlend Falkgjerdet
Friluftskonsulent

Janne Johnsen
Friluftskonsulent

Helge Andersen
Vaktmester

Monica Roland
Friluftskonsulent

Sissel Cecilie Lind
Vaktmesterassistent

Helikopterløft ved byggestart av gapahuker 
og toalett på Dikesholman i Ogge, Birkenes 
kommune.
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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 naturforvaltning 
og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg er det inngått 
servituttavtaler med grunneiere. Midt-Agder Friluftsråd 
drifter hele Friluftsparken, utenom bygningene i 
Romsviga og Lilleviga, som driftes av Vest-Agder 
fylkeskommune.

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

2009
*  Sommerkafé drevet på frivillig basis av politikere 
 og ansatte i medlemskommunene samt ansatte 
 i friluftsrådet.  Nok en sommer med varierende vær, 
 noe også omsetningen bærer preg av.
*  Utlån av Kystled-båt, 2 ganger
*  To minoritetsgruppeturer til Helleviga; 17. juni, 
 ca 135 deltakere og 28. august, ca 120 deltakere
*  Aktivitetsdag, premie for vinnerne av ”Skolen 
 på topp”
*  Naturlostur ”Vandring i Friluftsparken i Søgne” 
 21. juli, ca 40 deltakere i strålende sol!
*  Naturlostur ” Friluftsnisser i Helleviga ” 
 10. desember, ca 100 deltakere
*  Sikring av fjell ved hovedhus
*  Tilrettelagt for rullestol over fjellet og ut på 
 steinbrygga, samt stoppkant langs brygga
*  Lenket fast benkebord for funksjonshemmede i fjell, 
 slik at den blir på et fast sted som er godt 
 tilgjengelig, samt merket med handikapskilt
*  Reparert toalettdør på Donestranda, samt nettingen 
 i luftingen
*  Gravd ned slange i sjøen på stranda i Helleviga
*  Reparert brygge i Paradisbukta
*  Hogd, ryddet og merket opp løyper
*  Lagd sluse ved bommen av naturstein, samt sperret 
 av på sidene ved bom
*  Reparasjon og oppgradering av elektrisk anlegg
*  Reparert gulv i låven
*  Kjøpt inn nye redningsbøyer fra Vesta
*  Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen

Vegen videre
*  Generelt stell og vedlikehold
*  Grusing og drenering av parkeringsplasser. 
 Reparere og utbedre.
*  Gjennomgang av all skilting, reparere og lage nye 
 skilt ved behov
*  Reparere trapp ute ved hovedhuset
*  Flere vindusrammer i hovedhus trenger å repareres
*  Skifte ut flere griller
*  Vurdere malearbeid på låven
*  Nødvendige reparasjoner på brygge i Østre 
 paradisbukta
*  Arrangementer/turer i forbindelse med Naturlos og 
 minoritetsgruppeturer
*  Se på mulighet for opprustning av lavvoleiren, også 
 tilgang for rullestoler opp fra veien og via slukt i 
 bakkant av området
*  Oppgradere undervisningsmaterialet for naturskolen
*  Se også naturskole

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

2009
*  Generelt vedlikehold av grøntområdene
*  Vest-Agder fylkeskommune gjør et stort arbeid med 
 å restaurere og vedlikeholde husene i Romsviga og 
 Lilleviga
*  Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen
*  Hogd og ryddet i lia bak garasjen
*  Planlagt rehabilitering av frukthagen i Romsviga – 
 venter på klarsignal fra Vest-Agder fylkeskommune
*  Fulgt opp kystledbåten 

Vegen videre
*  Se på muligheter for utvidelse av vegnettet
*  Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting 
 ved behov
*  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.

2009 
*  Videreført bygging av klopper og rekkverk langs stien 
 rundt Donevann 
*  Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen
*  Lagt om taket på en av gapahukene
*  Leid inn maskiner for rensing av grøft langs veien 
 ned til Donevann i Roligheda, samt påfyll av masse
*  Sikring av badeflåte og nye moringer
*  Ryddet og planert for etablering av ny tauløype
*  Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting 
 ved behov
*  Generelt stell og vedlikehold

Vegen videre 
*  Se på muligheter for utvidelse av vegnettet
*  Etablere ny tauløype
*  Fjerne aktivitetsløypa – den er nå slitt og til dels farlig 
 enkelte steder
*  Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting 
 ved behov
*  Generelt stell og vedlikehold
*  Se også naturskole

ØVRIGE DELER AV FRILUFTSPARKEN 

2009
*  Hogd og ryddet i Lauviga og Langeviga
*  Utvidelse av friområdet med nyervervet friområde 
 langs Indrekilen – begynt å rydde og tilrettelegge 
*  Hogd flere store trær i det nye området. Disser er 
 skåret til materialer som kan brukes senere
*  Lagd bedre adkomst til toalett i Lauviga for tømmebil
*  Badebrygge i Lauviga ble reparert av Søgne kommune
*  Reparert parkeringsplass i Paradisbukta, samt arbeid 
 på sti i Vestre Paradis
*  Sjekket alle livbøyer, bestilt påfyll fra 
 Redningsselskapet
*  Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen

Vegen videre
*  Videre rydding i Lauviga og Langviga, spesielt videre 
 rydding og tilrettelegging i nyervervet friområde langs 
 Indrekilen 
*  Drenering av jordet i Lauviga
*  Arbeide for å bygge nytt handikaptoalett og stenge av 
 for båter rundt flytebrygga i Lauvika
*  Videre oppgradering og oppgrusing av 
 parkeringsplass i Paradisbukta – stoppkant mot bekk 
 og påfyll av grus
*  Generelt stell og vedlikehold

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

Gjennom vårt samarbeid med Kriminalomsorg 
i Frihet har vi hatt god hjelp både i Lauviga og i 
Donevannsområdet.

I de senere år har det vært et tiltagende problem i 
Friluftsparken, og særlig på parkeringsplassene, 
at det dumpes søppel. 2009 var intet unntak. Midt-
Agder Friluftsråd har fra 2009 anmeldt denne typen 
miljøkriminalitet.
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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.

2009
*  Sommerkafé fra Vokterboligen hele sesongen. Drevet 
 på dugnad av politikere og ansatte i kommunene, 
 samt ansatte i Midt-Agder Friluftsråd. 
*  Det skulle ha vært en minoritetsgruppetur dit den 
 8. juni, men pga tordenvær ble det i stedet en tur til 
 Kvarodden, ca 90 deltakere.
*  Randøyadagen arrangert 21. juni. Alle lag og 
 foreninger bidro og Midt-Agder Friluftsråd   
 koordinerte arbeidet. Mangfold av aktiviteter, cirka 
 220 deltakere.

Vegen videre
*  Fortsatt koordinatorvirksomhet
*  Fortsatt sommerkafé
*  Arrangere den årlige Randøyadagen i samarbeid 
 med skolene, lag og foreninger
*  Arrangere minoritetsgruppetur til Randøya i juni – 
 en svært populær tur
• Bidra til videreutvikling av øya

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

2009
Det er også i 2009 gjennomført rydding og oppfrisking 
av merkingen.

Vegen videre
*  Se Hovedturløypa
*  Fortsatt jevnlig vedlikehold

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

2009
*  Det var lengre perioder med gode snøforhold vinteren 
 2008/2009 og Hovedturløypa ble kjørt jevnlig
*  Løypa gjennomgått til fots 
*  Nødvendig vedlikehold og kantklipping er utført med 
 innleid hjelp fra maskin entreprenører, samt med god  
 innsats fra klienter fra Kriminalomsorg i Frihet

Vegen videre
*  Større fokus på Hovedturløypa gjennom profilering og 
 arrangement i samarbeid med andre aktuelle aktører
*  Arbeide for økt dugnadsarbeid i idrettsklubbene 
*  Utrede alternativ bruk, for eksempel sykkel
*  Gjennomføre nødvendig opprusting i samarbeid med 
 Parkvesenet i Kristiansand kommune

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.

2009
*  Flere organisasjoner og institusjoner bidrar til 
 kontinuerlig utvikling av områdene
*  MAF bidradd økonomisk til vedlikehold av løyper 
*  Kartbrosjyre til utdeling
*  Flere organiserte turer i Naturlos og Friluftsliv for 
 Minoritetsgrupper

Vegen videre
*  Arbeide videre på vannbaserte aktiviteter
*  Arbeide gjennom Vassdragsrådet for Nedre Otra for 
 økte friluftsaktiviteter i Elveparken
*  Gjennomføre organiserte turer
*  Stimulere organisasjoner som merker og 
 vedlikeholder turløyper
*  Se Naturskole Gåseflå, Hovedturløypa, Skråstadheia 
 og Dagsturhytta på Sødal.

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.

2009
*  Forsvaret har gjennomført et meget omfattende 
 oppryddingsarbeid etter sin virksomhet. MAF har gitt 
 innspill i friluftssammenheng.
*  SPISS Arkitektur og Plan A/S har utarbeidet 
 tegninger for hytta og Per Arne Kjøstvedt har bidradd 
 i planleggingsarbeid
*  Arbeidet videre med planer for dagsturhytte på 
 Sødalsmyra ble utsatt p.g.a. sykdom 
 
Vegen videre
*  Bidra til videreutvikling av området
*  Igangsette arbeidet med planlegging av dagsturhytte
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SIKRING OG TILRETTELEGGING

SIKRING
Sikring av områder for friluftsliv er en viktig oppgave 
for friluftsrådene. Allemannsretten gir folk rett til å 
ferdes hensynsfullt i utmarka, men den gir ikke rett til 
merking eller andre tilretteleggingstiltak uten samtykke 
fra grunneieren. Der man ønsker tilretteleggingstiltak, 
der allmennhetens friluftsbruk overstiger rettighetene 
hjemlet i friluftsloven eller for områder med særlig store 
friluftskvaliteter, er det ønskelig at det offentlige sikrer/
erverver arealet ved kjøp eller inngår servituttavtale 
(evigvarende bruksavtale) med grunneieren. 

De sikrede områdene er viktige arealer hvor vi kan til-
rettelegge for allmennhetens friluftsmuligheter. Det kan 
være badeplasser, båtutfartsområder, turutgangspunkt, 
turveger eller nærfriluftsområder m.m.

I 2009 ble ett nytt område ervervet langs Indrekilen 
i Søgne. Området er en forlengelse av Lauvika og åpner 
opp for en utvidelse av det populære tur- og badeom-
rådet. Direktoratet for Naturforvaltning eier nå området, 
Midt-Agder Friluftsråd har fått forvaltningsansvaret. 
Se også Friluftsparken i Søgne.

TILRETTELEGGING

SyKKEL 
Sykling er en velegnet og viktig aktivitet i det norske 
friluftslivet. Fra sykkelsetet får vi gode naturopplevelser 
og bedre helse. Sykkelen gir større aksjonsradius og 
dermed adgang til flere områder for utøvelse av fri-
luftsliv. I vår region er det i dag to etablerte nasjonale 
sykkelruter og mange flotte lokale turtraséer som er 
velegnet for sykling.

NASJONAL SyKKELRUTE NR. 3
Sykkelrute langs vassdraget Otra fra Kristiansand til 
Hovden og Haukeligrend.

2009
* Sykkelguiden selges. Finnes på norsk, tysk og 
 engelsk
* Ruta presenteres på norsk, engelsk og tysk på vår 
 nettside
* Sykkelruta er tilknyttet naturskoleleir på Gåseflå
* Skoleverket benytter ruta i leirskolesammenheng
* Midt-Agder Friluftsråd samordner interessene 
 langs ruta

* Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike 
 sammenhenger
* Det er laget turreportasjer fra sykkelruta i ulike 
 medier

Vegen videre
* Ivareta friluftsinteressene i forhold til utbyggings-
 planer
* Medvirke til god standard og vedlikehold
* Samarbeide med Setesdalsbanen og andre nærings-
 aktører
* Medvirke til busstilbud for syklister
* Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute nr. 3 
 som stamme

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

2009
* Salg av kartbrosjyre
* Midt-Agder Friluftsråd har ulike tiltak i tilknytning til 
 traseen, eks. 58°NORD
* Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike 
 sammenhenger

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

REGIONALE SyKKELRUTER
Sykkelruter som gir befolkningen tilgang til regel-
messige sykkelturer i rundløyper. Traséene skal være 
av god kvalitet og gi muligheter for natur- og kultur-
opplevelser.

2009
* Etablert samarbeid om forprosjekt med Aust- og 
 Vest-Agder fylkeskommune
* Kartlegging og befaring av samtlige aktuelle traséer 
 i regionen
* Utarbeidelse av forprosjektrapport
* Etablert partnerskap og hovedprosjekt med Vest-
 Agder fylkeskommune

Vegen videre
* Etablere partnerskap og hovedprosjekt med Aust-
 Agder fylkeskommune
* Etablere arbeidsgruppe hovedprosjekt
* Utføre hovedprosjektet ”Regionale Sykkelruter” 
 de neste 3 år;
* Prosjektledelse ved Midt-Agder Friluftsråd
* Finansiering
* Opparbeide traséer
* informasjon og markedsføring

SKI OG SKILØyPER
Vinteren 2008/2009 gav oss nok en fin skisesong i hele 
regionen. Det var i perioder oppkjørte løyper helt fra ute 
langs kysten til de viktige regionale løypene i innlandet. 
I Kristiansand og Vennesla sto de respektive parkvesen 
for kjøring. I Evje og Hornnes er Otra IL ansvarlig, mens 
løypelaget på Øyna og Toplandsheia kjører løyper der. De 
frivillige gjør også en stor innsats. Midt-Agder friluftsråd 
bidrar med midler til en del av løypekjøringen, samt gir 
tilskudd til utbedringer og vedlikehold av løyetraseene. 

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

2009
* Drift av føremelding på vår nettside 
 www.midt-agderfriluft.no og førtelefonen 38 07 00 02
* Første føremelding for sesongen 08/09 startet 
 14.11.2008 og siste føremelding ble gitt 17.04.2009
* Totalt ble føremeldingene oppdatert ca 800 ganger 
 for sesongen 08/09
* Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til 
 utvikling og drift av skiløypene i Vennesla
* Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til 
 utvikling og drift av skiløypene i Evje og Hornnes
* Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til 
 utvikling og drift av løypene på Øyna og Toplandsheia
* Midt-Agder Friluftsråd har bidradd med midler til 
 vedlikehold av Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane
* Flere løypetraseer ble kjørt for begge stilarter
* Ski og skimuligheter fikk bred pressedekning
* I 2008 ble det satt i gang en kartlegging av regionale 
 skiløyper i regionen. Dette arbeidet fortsatte i 2009. 
 Ferdig rapport vil foreligge februar 2010. 
* I samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder og 
 Vennesla kommune, er det bygget ny parkeringsplass 
 på Drivenesheia og Lauvås 
* Vennesla kommune har utvidet og utbedret veien fra 
 RV-9 og til Lauvås

Følgende skiløyper i Midt-Agder Regionen er pr i dag 
definert som regionale skiløyper:
* Løypene på Drivenesheia
* Løypene på Lauvås
* Hovedturløype Stemmen – Kjerrane
* Høgås - Gautestad-området
* Øyna- og Toplandsheia

Vegen videre 
* Søke å samordne og effektivisere vedlikeholdsarbeid 
 og drift av regionale løyper
* Bidra til utvidelse av løypenettet på Lauvås – 
 muligheter for rundløype
* Fortsette generell utbedring av løypenettet
* Vurdere nye alternativer for løypetraseer som egner 
 seg for sporlegging for både fristil og klassisk. 
 Herunder nytte øremerkede midler til dette til 
 løypene på Drivenesheia
* Arbeide videre for sammenkopling av løypene på 
 Sandripheia og løypenettet fra Skarpengland mot 
 Moseidvarden og Naspeløypa
* Drifte og videreutvikle føremeldingstilbudet 
* Skaffe økonomiske midler til tiltakene
* Avslutte rapporten om regionale skiløyper i regionen 
* Bygge videre på rapportens kriterier, definere 
 regionale løyper og hva dette skal innebære
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PROSJEKTER

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

2009
* I 2008 ble det inngått avtale mellom Midt-Agder 
 Friluftsråd og Sandripheia fritidspark om at Midt-
 Agder Friluftsråd skal administrere og ha den daglige 
 ledelse av anlegget. Det er fortsatt to uavhengige 
 organisasjoner. Dette er en prøveordning som skal 
 evalueres etter 2 år – altså i 2010. 
* Kommunene har oppnevnt de samme represen-
 tantene til styret i Sandripheia fritidspark, som i Midt-
 Agder Friluftsråd. Samt at skikretsen har utnevnt en 
 representant fra dem.
* Det er opprettet et brukerutvalg for å bedre ivareta de 
 ulike brukergruppenes interesser.
* Vennesla og Kristiansand kommune har vært 
 ansvarlig for kjøring av løypene.
* Det kjøpes vaktmestertjenester på helårsbasis av 
 Vennesla kommune.
* Det ble igangsatt et kartleggingsprosjekt i 2008 hvor 
 man så nærmere på mulighetene for utvikling av 
 Sandripheia fritidspark som eget anlegg, men også i 
 sammenheng med kartlegging av løypene i hele 
 regionen. Kartleggingsarbeidet for Sandripheia 
 fritidspark var ferdigstilt november 2009. Rapporten 
 gir et bilde av status pr 2009 og kommer med en 
 beskrivelse av behovet for oppgradering og utbed-
 ring på flere felt. Samtidig som kartleggingspro-
 sjektet foregikk, ble det i forbindelse med at hopp-
 tårnet i K60 brant ned i 2008, igangsatt et større 
 arbeid hvor man ser de ulike tiltakene i sammenheng 
 med en oppbygging av hopptårnet. Dette arbeidet 
 pågår fremdeles. Alle eierkommunene har i sine 
 budsjettbehandlinger for 2010, vedtatt investeringer 
 i forbindelse med oppgradering og utbedring av 
 fritidsparken.
* Opprettet byggkomité for prosjektledelse og arbeid 
 med spillemiddelsøknader for oppgradering/
 utbygging av Sandripheia fritidspark. 

Vegen videre
* Foreta evaluering av avtalen mellom Midt-Agder 
 Friluftsråd og Sandripheia fritidspark
* Innkjøp av ny løypemaskin
* Vurdere tiltak for utbedring og oppgradering av 
 fritidsparken og prioritere til beste for allmennheten 
 i regionen
* Innhente anbud på tiltakene
* Byggkomiteen har ansvar for milepælsplan/
 fremdriftsplan og videre arbeid i forhold til utvikling/
 oppgradering av Sandripheia fritidspark

KySTLED
Utleie av tradisjonelle bruksbåter og enkle hytter.

2009 
* Sekretariatet er lagt til Bragdøya kystlag
* Båten Lista er stasjonert i Helleviga. Den er lånt ut 
 2 ganger i løpet av sommeren.  

Vegen videre
* Sekretariatet overtas i 2010 av Kristiansand og 
 Opplands Turistforening
* Midt-Agder Friluftsråd deltar i arbeidsgruppen 
 for Kystled Sør
* Opplyse om tilbudet på våre nettsider

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 kulturhistorie. Gratis 
for skolene i regionen, andre brukere kan leie for over-
natting.

Kursene retter seg spesielt mot lærere og skolepersonell 
i regionen. Temaene er valgt ut med bakgrunn i gjeld-
ende læreplan og skal styrke og inspirere alminnelige 
lærere til læringsaktiviteter i natur og friluft.

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

NATURSKOLE HELLEVIGA
Pent beliggende ved sjøen i Friluftsparken i Søgne som 
integrert del av friluftsområdet. Lavvoleir med ildsteder. 
Låve med klasserom og utstyrsbod. Utstyr og materiell 
innen temaene naturfag, kyst, friluftsliv, fysisk aktivitet, 
geologi og steinalder.

2009
* Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
* Videreutvikling – oppgradering av materiell
* Geologi – utbedringer av steinsamlinger
* Forbedringer av lavvoleir og låve
* Utarbeidet planskisse for ny leir
* Info plakater om flora og fauna skiftet ut
* Lærerkurs og elevaktiviteter
* 2149 skoleelever og lærere
* 40 utlån av leir til skole
* 882 øvrige brukere (forening/lag/firma)
* 22 utleie til forening/lag/firma
* Stort antall uregistrerte dagsbesøk

Vegen videre
* Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
* Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
* Kurs for lærere og skolepersonell
* Ny leir – reetablere eksisterende leir eller ny 
 lokalisering
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NATURSKOLE DONEVANN
Tilbaketrukket ved Donevann i Friluftsparken i Søgne 
som et naturlig knutepunkt i friluftsområdet. Gapa-
hukleir, handikaptoalett med utstyrsbod, aktivitetsløype 
og kanoer. Naturfaglig og kulturhistorisk undervisnings-
materiell.

2009
* Reparasjon av tak på gapahuker og leirsted forøvrig
* Lærerkurs og elevaktiviteter
* Påbegynt arbeid med nytt tauløypeområde ved leiren
* Utskiftning av materiell
* 1029 skoleelever og lærere
* 32 utlån av leir til skole
* 203 øvrige brukere (forening/lag/firma)
* 14 utleie til forening/lag/firma
* Stort antall uregistrerte dagsbesøk. Leiren er mye 
 brukt som turmål for allmennheten.

Vegen videre
* Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
* Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
* Kurs for lærere og skolepersonell
* Ferdigstille ny taubasert aktivitetsløype
* Utvide kanotilbudet, vurdere andre farkoster

NATURSKOLE GÅSEFLÅ
Idyllisk leirsted i vannkanten ved Otravassdraget. Gapa-
hukleiren har kanoer og ligger i tilknytning til Setesdals-
banen, Nasjonal sykkelrute nr. 3 og elva Otra. Leiren 
inneholder 3 gapahuker, handikaptoalett og utstyrsbod.

2009
* Videreutvikle undervisningsmuligheter og temaer
* Lærerkurs og elevaktiviteter
* Reparasjon av kanostativer og utstyrsbod
* Utskiftning av materiell
* 837 skoleelever og lærere
* 26 utlån av leir til skole
* 163 øvrige brukere (forening/lag/firma)
* 8 utleie til forening/lag/firma
* Stort antall uregistrerte dagsbesøk og overnattinger
 

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

NATURSKOLE ØSTRE RANDØyA
Planer om å bygge leir for naturskole på Østre Randøya 
med tema kyst og ferdselsmuligheter på sjøen.

2009
* Randøya er ansett som en del av naturskolekonseptet, 
 men vi avventer evt videre utvikling til Ogge er ferdig-
 stilt
* Kompetanseutveksling med skolene og UiA

Vegen videre
* Vurdere utbedring av låven som f.eks. utstyrsbase
* Vurdere alternativer til overnatting
* Utvikling av enkel naturskoleleir skjer evt tidligst 2011
* Diverse utstyr til naturskole

NATURSKOLE OGGE
Naturskolen på Dikesholman, sør i Ogge, ble ferdig-
bygget i løpet av 2009. Det er anlagt ny parkeringsplass, 
”hønsegang” langs skrent på ut mot holmen og stier 
og traseer ute på Dikesholman. Tre flotte gapahuker er 
bygd, samt toalett med bod. Alt av stier/traseer, gapa-
huker og toalett ute på Dikesholman er tilgjengelig for 
alle (universelt utformet). 

Tema for naturskolen i Ogge er ferdsel på vassdrag, lokal 
natur- og kulturhistorie. Det er gitt økonomisk bidrag til 
leiren i Ogge fra Sparebankstiftelsen DnB NOR med 
kr. 1 000 000,-. Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt 
tilskudd til parkeringsplassen og Direktoratet for Natur-
forvaltning har gitt tilskudd til kjøp og leie av areal samt 
tilskudd til parkeringsplassen.

2009
* Nytt skjøte og servituttavtale kom på plass. Gjort opp 
 med grunneier for anskaffelse og sikring av tomt på 
 Dikesholmane i Birkenes ved kjøp og leie med til-
 skudd fra Direktoratet for naturforvaltning   
* NorConsult har stått for prekvalifisering av anbud på  
 parkeringsplass og organiseringen rundt dette
* Ny parkeringsplass er ferdigstilt. Kaspar Strømme AS 
 har vært entreprenør for arbeidet.
* Leirsted og infrastruktur er etablert ute på Dikes-
 holman. Kaspar Strømme AS har vært entreprenør på 
 grunnarbeidet og A3ressurs har bygget gapahukene 
 og toalett med bod.

Vegen videre
* Få på plass farkoster; kanoer og pinoer multi som er 
 tilgjengelig for funksjonshemmede, samt brygge-
 anlegg inne i bukta ved parkeringsplass og tilsvarende 
 ute på Dikesholman.
* Få på plass bålgruer og benker tilpasset forskjellige 
 brukergrupper, samt forheng til gapahukene.
* Nedgang fra parkeringsplass til vannkant hvor land-
 gang til flytebryggen skal være og rekkverk på rampe 
 opp til toalettet - dette rakk ikke entreprenørene før 
 snøen kom.
* Skoletilpasset utstyr og materiell for formidling av 
 ulike temaer; friluftsliv, lokalhistorie, vann og vass-
 drag.
* Offisiell åpning med spesielt inviterte gjester. 
 Foreløpig satt til 10. juni 2010. 
* Kurs for lærer
* Arrangement for elever/andre

KURS OG VEILEDNING – LæRING I FRILUFT
Kurs i friluftstemaer rettet spesielt mot lærere og 
skolepersonell i regionen. Temaene er valgt ut 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.

2009
* Markedsført tilbud gjennom ulike kanaler
* Gjennomført ulike ordinære og spesialtilpassede kurs
* 12 lærerkurs med 215 deltakere
* 6 aktivitetsdager med 884 elever og lærere
* 10 kurs/undervisning for høgskole/universitet, 
 258 studenter
* Samarbeid med Universitetet i Agder, tre folkehelse-
 studenter i praksis
* Pedagogisk praksis for 3 friluftslivsstudenter UiA: fire 
 aktivitetsdager i naturen for til sammen 176 barne- og 
 ungdomsskoleelever og lærere
* Eksamenssensor for lærer- og friluftsutdanninger ved 
 Universitetet i Agder
* Aktivitetsdag i samarbeid med Folkehelse 
 Kristiansand, Skolen På Topp
* Medarrangør på Statskog og DNTs Opptur 2009

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

DIVERSE NATURSKOLEAKTIVITETER

2009

Informasjon 
* Tilgjengeliggjort informasjon på nettsiden 
 www.midt-agderfriluft.no
* Markedsført permen Læring i friluft i regionen
* Informasjonsutsendinger til skoler og andre 
 institusjoner i regionen

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

NATURLOS
Naturlosprosjektet er nå gjennomført 14. år på rad. Det 
er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder Friluftsråd, 
Kristiansand og Opplands Turistforening, Skogselskapet 
i Vest-Agder, Friluftsrådet Region Mandal og Lister Fri-
luftsråd. 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.

2009
* 133 turer i programmet
* Totalt ca 13.500 deltakere
* Programmet trykket i 82.000 eksemplarer
* Distribuert til alle husstander i Vest-Agder og Midt- 
 Agder Friluftsråds medlemskommuner i Aust-Agder, 
 samt fra vårt kontor til skoler, servicetorg, turist-
 kontorer og ulike organisasjoner
* God pressedekning
* Naturlos har egen nettside www.naturlos.no
* Midt-Agder Friluftsråd har stått som direkte 
 arrangør/medarrangør på 6 turer

Vegen videre
* Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og 
 vellykket konsept
* Oppfordre arrangører til å lage turer for barn, unge og 
 familier - mer familiefokus fremfor kun barnefokus
* Presentere Naturlos gjennom presse og media
* Mer fokus på Naturlos via fylkeskommunene og 
 kommunene i deres folkehelsearbeid
* God bredde i distribusjonen, nå ut til alle
* Bruke Naturlos til synliggjøring av allemannsretten

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

FRILUFTSLIV FOR MINORITETSGRUPPER
Midt-Agder Friluftsråd har arrangert Friluftsliv for 
minoritetsgrupper åtte år på rad. Den overordnede 
målsettingen er å få flere mennesker med minoritets-
bakgrunn til å bli kjent med norsk kultur- og tur-
tradisjon. Friluftsliv er en god innfallsvinkel til 
integrering og forebygging i et folkehelseperspektiv. 

Ved å bruke naturen som arena for rekreasjon og livs-
utfoldelse, bidrar det også til økt forståelse for hva barn 
og unge deltar på i skolen, og ellers i lag- og foreninger. 
Vi ønsker å formidle norske tradisjoner og fortelle om 
mulighetene vi har gjennom allemannsretten til å ferdes 
i skog og mark.

Turene gjennomføres både i flotte områder i lokal-
miljøene og turområder med mer regional karakter. 
Målet er at deltakerne skal gjenskape turer på egenhånd, 
eller sammen med venner og familie. 

Voksenopplæringer/læringssentre og flyktningmottak 
er viktige samarbeidspartnere. Vi har i 2009 blitt med 
i Dialogforum i Kristiansand. Dialogforum er en arena 
der fagfolk, ulike organisasjoner og andre som arbeider 
i eller med etniske grupper, møtes for samarbeid og økt 
felles forståelse. 

2009
* Våre turer har et variert faglig innhold med mange 
 forskjellige aktiviteter
* Vi ønsker å være opplevelsesorienterte
* Interessen for turene har vært stor. 1285 har meldt 
 seg på våre turer i 2009
* Vi har hatt med oss 937 deltakere med på tur, 
 en økning på 80 % fra 2008
* Vi har gjennomført 14 turer
* For første gang var en av turene en skidag på Sandrip 
 – dagen ble en stor suksess med ca 90 deltakere og 
 stor pressedekning i både aviser og på tv
* Meget gode tilbakemeldinger fra deltakere

Vegen videre
* Vi ønsker å bygge videre på våre erfaringer og videre
 utvikle samarbeid vi har med forskjellige bruker-
 grupper. 
* Få med andre samarbeidspartnere
* Prøve å legge til rette for samarbeid på tvers av ulike 
 grupper
* Tilby flere av de store turene som er mest etterspurt – 
 deriblant to skidager på Sandrip
* Vi vil også ”spisse” enkelte turer ut fra brukernes 
 interesser, ønsker og behov 

Økonomisk bidrag til friluftsliv for minoritetsgrupper fra: 
Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, 
Folkehelse i Agder (via Aust- og Vest-Agder fylkeskom-
mune) og Friluftsrådenes Landsforbund.

58°NORD
Turkonsept for hele familien. Utvalgte områder med 
særegenheter i regionen skal oppsøkes og deltak-
erne 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.

2009
* Markedsføring av konseptet og heftet 
* Fått redaksjonelle omtaler i ulike medier, samt 
 annonsering
* Benyttet som premie i Turtips, Kristiansand Avis
* Direktekontakt med HMS/personal i utvalgte bedrifter
* Distribuert mer enn 1100 hefter og 400 ekstra svarark

Vegen videre
* 58°NORD skal være tilgjengelig for publikum ut 2010
* Regelmessig markedsføring/omtale
* Vurdere videreføring medio 2010

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

KART OG INFORMASJONSTAVLER I ”HELSE I 
HUNDREMETERSKOGEN” PÅ KONGSGÅRD
Helse i hundremeterskogen var et samarbeidsprosjekt 
mellom flere rehabiliteringsinstitusjoner og et fri-
luftsråd.  Målet var tilrettelegging av naturområder for 
å bruke friluftsliv i sammenheng med rehabilitering og 
bedre helse og livskvalitet. 

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 spen-
nende og produktivt prosjekt. 
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2009
* Fikk tilsagn på 100 000,- fra Gjensidigestiftelsen til 
 orienteringskart, nærkart, skilt og infotavler
* Fikk tilsagn på 39 000,- på spillemidler i fra Vest-
 Agder fylkeskommune til orienteringskart og nærkart
* Fått tilsagn på 20 000,- fra Friluftsrådenes Lands-
 forbund til bla ”Åpen dag”-arrangement
* I samarbeid med profesjonelle aktører er det 
 utarbeidet kart – både orienteringskart og nærkart 
 i forskjellige varianter.
* Veiskilt i kryss og navneskilt ved enkelte lokaliteter, 
 nummerskilt på alle benkene, kartfolder og informa- 
 sjonstavler ved alle innfartsårene til området.
* Integrert en grønn løype i området som er tatt med 
 i kartene og folderen.
* 11. juni 2009 arrangerte vi ”Åpen dag” for å markere 
 og markedsføre de nye tilretteleggingene/tiltakene 
 i området. 
* Avtalt tilsyn av skilt og informasjonstavler med 
 parkvesenet i Kristiansand kommune.

Vegen videre
* Vedlikeholde og drifte området i samarbeid med 
 parkvesenet i Kristiansand kommune. 
* Bruke området aktivt, formidle at området som 
 friluftsarena har svært lav terskel for bruk. Bruke 
 som eksempel til etterfølgelse. Nye liknende 
 områder er allerede på gang i Birkenes, Lillesand 
 og Evje og Hornnes. 

HELSE I FRILUFT 
– LOKAL HUNDREMETERSKOG I BIRKENES
Inspirasjon for Helse i friluft er hentet fra Helse i Hundre-
meterskogen på Kongsgård i Kristiansand.  Prosjektet skal 
tilrettelegge et begrenset naturområde som er lett tilgjen-
gelig sentralt på Birkeland. Målgruppen er mennesker 
med tilretteleggingsbehov. Det blir satt fokus på mestring 
og sanseopplevelser i naturen. I første omgang skal 
området tilrettelegges med ca 100 m turvei ut fra krav om 
universell utforming, samt hvilebenker og et samlingssted 
med noe ly for vær og vind. Videre skal det etableres stier 
som er brattere og smalere, samt installasjoner i tilstø-
tende område, tilrettelagt for gående. Området er kom-
munalt, og det foreligger godkjenning i fra kommunen i 
forhold til de planlagte tilretteleggingstiltakene.

I prosjektet ønsker man også å integrere kunst i den 
universelle utformingen i form av installasjoner som kan 
gi både syn-, hørsels- og taktilsansen en opplevelse. 

2009
* Initiativ fra Birkenes kommune om å legge til rette for 
 et nærområde med tilgjengelighet for alle - Midt-
 Agder Friluftsråd med i arbeidsgruppen
* Området ble valgt ut – nærhet til flere institusjoner og 
 brukergrupper, sentralt i Birkeland sentrum.
* Sendt søknader til Sparebankstiftelsen og Gjensidige-
 stiftelsen – tilsagn på begge søknader
* Utforming av ”Solplassen” – et samlingssted med ly 
 for vær og vind i form av en 8-kantet paviljong med to 
 åpne vegger og ildsted

* Valg av entreprenører – A3ressurs fikk oppdraget med 
 bygging av ”Solplassen” og Birkeland Anlegg fikk 
 oppdraget med grunnarbeid og ca 100 m turvei.
* Midt-Agder Friluftsråd overtok prosjektledelsen fra 
 august 2009
* Turvei og grunnarbeid gjort høsten 2009, noe gjenstår 
 på planering der hvor paviljongen skal stå.
* Søkt Helse- og Rehabiliteringsstiftelsen gjennom 
 Lions – tilsagn på søknad
* Det er etablert samarbeid med lokal kunstner og 
 en geolog i forbindelse med integrering av kunst 
 og sanseopplevelser i den universelle utformingen 
 og installasjoner.

Vegen videre
* Få satt opp ”Solplassen” og hvilebenker, ferdig medio 
 juni 2010
* Videre prosess vedr plassering av installasjoner og 
 kunstneriske innslag 
* Videre arbeid i tilstøtende område
* Aktivitetstiltak i samarbeid med institusjoner i 
 området
* Markedsføring av området og tilbudet der

FOLKEHELSE KRISTIANSAND
Friluftsliv har stor betydning for den totale folkehelsa 
i befolkningen. Dette samspillet er satt i system ved at 
Folkehelse Kristiansand leier 50% stilling av Midt-Agder 
Friluftsråd for å bidra og lede ulike aktiviteter og lavter-
skeltiltak. Dette samarbeidet går nå inn i sitt sjuende år.

2009
* Opp av Go’stolen – sosial seniormosjon ukentlig i 
 Badmintonhallen og Sukkevannhallen, prosjekt-
 ledelse
* Skolen på topp - toppturer i nærområdet for alle 
 ungdomsskoler i Kristiansand, prosjektledelse. 
 Gjennomført og avviklet skoleåret 2008/2009.
* Aktiv Ute – kompetansebistand og rådgivning på 
 friluftstiltak og tilrettelegging for naturbasert fysisk 
 aktivitet og Læring i friluft
* Trilletur – ukentlig turtilbud på dagtid for foreldre 
 med barn i vogn

* Stavgang – koordinering av stavgangaktivitet i 
 Kristiansand. Kurs og opplæring.
* Ung i Friluft – planlagt prosjekt som skal tilby 
 arbeidssøkende ungdommer friluftsaktivitet på dagtid
* 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
* 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. 
Prosjektet har også egne tiltak for aktivisering av ulike 
brukere i løypene.

2009
* Klargjort og åpnet andre løype i Hundremeterskogen 
 på Kongsgård
* Klargjort ny løype i Kjosdalen
* Utviklet konseptene Grønn Tur og Grønn Konkurranse
* Markedsført tilbudet i ulike kanaler
* Kartlegging av mulige nye traséer
* Finansiering fra Folkehelse Kristiansand og FL

Vegen videre
* Utvikle flere løyper
* Videre drift på Grønn Tur, utvide tilbudet
* Videre drift på Grønn Konkurranse, langsiktig konsept
* Finansiere prosjektet videre

BADEBÅTEN 
Badebåten trafikkerer strekningen Kristiansand sentrum 
– Østre Randøya, med enkelte stopp underveis i sommer-
sesongen. Ruten har vært i drift i 5 sesonger. Dette gjør 
at de store ikke landfaste friområdene i Kristiansands 
skjærgård blir tilgjengelige for fastboende som ikke har 
egen båt og for turister.

2009
* Badebåt i fast rute i sommersesongen
* MS Patricia har trafikkert ruten
* Sentral kaiplass ved kai 6 i Kristiansand sentrum
* Kristiansand kommune, Midt-Agder Friluftsråd og 
 Destinasjon Sørlandet har samarbeidet om prosjektet
* Midt-Agder Friluftsråd har, sammen med turist-
 kontoret og eier av båten, drevet aktiv markedsføring
* Universell utforming av tilbudet er gjennomført
* Kristiansand kommune har stilt økonomisk garanti 
 for driften

Vegen videre
* Videreføre tilbudet
* Fra sesongen 2010 overtar MS Morten å trafikkere 
 ruten
* Midt-Agder Friluftsråd markedsfører Badebåten når 
 det er naturlig sammen med Randøya kafeen
* Fortsatt kaiplass ved kai 6

VEIVISEREN – MULIGHETER FOR ALLE
Veiviseren – muligheter for alle er et partner-
skapsprosjekt med Vest-Agder Fylkeskommune og 
Astrid Marianne og Per Svein Staalesen. Prosjektstøtte 
fra Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen 
i Vest-Agder og Friluftsrådenes Landsforbund. 
Partnerskapsprosjektet skal lage et turhefte for  
bevegelseshemmede med utgangspunkt i Veiviseren. 
Turhefte skal inneholde tilrettelagte og tilgjengelige 
friluftsområder i Søgne, Songdalen, Vennesla og  
Kristiansand. 

2009
* Astrid Marianne og Per Svein Staalesen har vært 
 engasjert til kartleggingen av områdene som danner 
 grunnlaget for områdene som skal tas med i 
 Veiviseren – muligheter for alle
* Valgt ut ca 38 områder som skal være med i turheftet
* Disse områdene er også beskrevet i forhold til 
 utbedringspotensiale/behov. Enkelte av disse 
 behovene er allerede utført av den enkelte kommune. 
* Arbeidet med utformingen av turheftet.

2010
* Arbeide videre med utformingen av heftet i samarbeid 
 med Astrid Marianne og Per Svein Staalesen og Erik 
 Peersen
* Følge opp enkelte utbedringsbehov overfor den 
 enkelte kommune for utvalget områder
* Ekstern aktør skal stå for lay-out og trykking
* Utgivelse og markedsføring av turheftet
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INFORMASJONSARBEID 
OG MARKEDSFØRING

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

PRESENTASJON
2009
* Videreutviklet digital totalpresentasjon av frilufts-
 rådet og dets arbeid
* Midt-Agder Friluftsråd har avholdt ulike typer 
 presentasjoner av organisasjonen for blant andre 
 Universitetet i Agder, Næringsforeningen, Dialog-
 forum, ulike frivillige organisasjoner og politiske 
 organer
* Gjennomført presentasjoner i alle kommunestyrene 
 (2007-2009)
* Deltatt på ulike åpne arrangementer med stand og 
 aktiviteter, for eksempel Birkenesdagene og Bilfri 
 dag i Kristiansand

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

MEDIEOMTALE
2009
* Midt-Agder Friluftsråd og vår virksomhet har vært 
 omtalt flere ganger i regionale og lokale medier. 
 Se utvalgte faksimiler.
* Faglig bidrag til blant annet TV Sør, NRK Sørlands-
 sendinga, Fædrelandsvennen og Sørlandsavisa
* Gjennomført turtipsføljetong med Kristiansand Avis

Vegen videre
* Være synlig og foretrukket friluftsaktør i regionale 
 og lokale medier
* Profilere det allmenne friluftslivet

ANNONSERING
2009
* Midt-Agder Friluftsråd bruker i noen grad annonse-
 ring for å profilere våre tiltak. Alle naturlosturene 
 blir annonsert, enten i lokalaviser, regionalaviser 
 eller begge deler.
* Veiviseren, og dels 58°NORD, har vært prioriterte 
 produkter i annonser 2009

Vegen videre
* Annonsere utvalgte produkter/tiltak ved høvelige 
 anledninger
* Benytte redaksjonelle formidlinger av bla. naturlos-
 turer

 

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.

2009
* Regelmessig oppdatering av ulik informasjon
* Regelmessige nyhetsartikler
* Alltid oppdatert føremelding gjennom hele sesongen
* Døgnrekord 26.desember med over 1500 unike 
 lesere
* Gjennomført interne kurs i bruk av nettsiden

Vegen videre
* Opprettholde høyt nivå på kvalitet og tilgjengelighet 
 på nettsida
* Fjerne eller oppdatere gammel informasjon 
 fortløpende

BØKER
2009
* Salg og distribusjon av Veiviseren, siste opplag
* 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
* Veiviseren – muligheter for alle. Utarbeide turhefte 
 for bevegelseshemmede, tilrettelagte og tilgjen-
 gelige friluftsområder i Søgne, Songdalen, Vennesla 
 og Kristiansand.
* Arbeide for realisering av Veiviseren 2 (Midt-Agder 
 Friluftsråds medlemskommuner i Aust-Agder)
* Bidragsyter og støttespiller i relevante bokprosjekter 
 for regionenes friluftsliv

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

2009
* Salg og distribusjon av turkart i regionen
* Utvikling og produksjon av turkart ”Kongsgård”, 
 ”Grønn Løype Baneheia” og ”Randøya”
* Bidratt til utgivelse av turkart ” Høgås-Gautestad” 
 og ”Ringåsen/Ringknuten”

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

PLANARBEID

2009
* Gitt uttalelser til 8 planer/saker der regionale 
 friluftsinteresser er involvert.
* Faglig bidrag til Kommunedelplan idrett og friluftsliv 
 i Vennesla.
* 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
* Representant i arbeidsgruppe for revidering av 
 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011 – 2014, 
 Kristiansand
* Deltatt i møter om etablering av friluftsområde rundt 
 Himmelsyna i Evje og Hornnes, Birkenes og Froland 
 kommuner
* Daglig leder har informert i formannskap og 
 kommunestyrene i alle av våre kommuner

Vegen videre
* Gi uttalelser til, og delta i arbeidet med planer 
 og saker der regionale friluftsinteresser er involvert
* Videre i arbeidsgruppen til Kommunedelplan for 
 idrett og friluftsliv 2011 – 2014, Kristiansand

RÅD OG UTVALG

Midt-Agder Friluftsråd deltar blant annet i:
* Folkehelseforum i Kristiansand
* Vassdragsrådet for nedre Otra
* Tilsynsnemda for Skjærgårdsparken
* Arbeidsgruppe for Kystled Sør
* Arbeidsgruppe for videre utnyttelse av Randøya
* Arbeidsgruppe for Skråstadheia
* Arbeidsgruppe for utviklingen i Ogge
* Arbeidsgruppe for sikringsarbeid vedrørende 
 Herefossen
* Naturloskomiteen
* Nasjonal Sykkelrute Nr.3
* Utviklingsgruppe for Romsviga
* Klimaforum Kristiansand
* Styret i Sandripheia Fritidspark
* Arbeidsgruppe for nærområde i Birkenes - 
 Helse i Friluft (likt Helse i hundremeterskogen), 
 overtatt prosjektledelsen fra august 2009
* Arbeidsgruppe for nærområde i Lillesand
* Dialogforum

TURARRANGEMENTER

2009
* Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos)
* Sykkeltur i Søgne/Songdalen (Naturlos)
* Opptur i Jegersberg (DNT arrangement for ungdom)
* Randøyadagen (Naturlos)
* ”Åpen dag” i Hundremeterskogen på Kongsgård
* Vandring i Friluftsparken i Søgne (Naturlos)
* Nissefest i Helleviga (Naturlos)
* Solsnudag på Odderøya
* Se for øvrig arrangement under de ulike 
 prosjektbeskrivelsene.

KONFERANSER/SAMLINGER

2009
* Deltatt og holdt innlegg på ansattesamling for 
 friluftsrådene, Troms
* Deltatt på Landkonferanse for friluftsliv, Arendal
* Deltatt på Forskning i Friluft, konferanse Oslo
* Deltatt på Daglig leder-samling
* Deltatt med egen stand på Bilfri dag, Kristiansand
* Deltatt med egen stand på Birkenesdagene
* Produktseminar i Mandalsregionen
* Styreseminar

DELTAKELSE



26  I  Årsmelding 2009  Årsmelding 2009  I  27



28  I  Årsmelding 2009  Årsmelding 2009  I  29

REGNSKAP BALANSE
DRIFTSREGNSKAP

NOTE 2009 BUDSJETT 2008
driftsinntekter
Driftstilskudd 1  -2 349 540 -2639000 -2 265 406
Andre tilskudd, prosjekter mv 1  -3 897 641 -4300000 -1 831 236
Div. andre inntekter 1  -313 004 -330000 -380 487
MVA-kompensasjon 1  -693 200 -241 175
sum driftsinntekter  -7 253 385 -7269000 -4 718 304

driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter 1  2 793 642 1415000 2 348 424
Kjøp varer/tjenester 1  3 888 597 6377000 1 870 758
Komp.berettiget mva på driften 1  693 200 241 175
Andre driftsutgifter  -   4 114
Kalkulatoriske avskr/nedskr 2  55 620 6 180
sum driftsutgifter (ekskl renter)  7 431 059 7792000 4 470 651

driftsresultat  177 674 523000 -247 653

finansinntekter
Renteinntekter  -143 791 -150000 -179 757
sum finansinntekter  -143 791 -150000 -179 757

finansutgifter
Renteutgifter  608 0 425
sum finansutgifter  608 0 425

Motpost avskr/nedskr  -55 620 -6 180

Ordinært resultat  -21 129 373000 -433 165

interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger  -21 129 -433 165
Bruk av tidligere avsetninger  -   1 700
Sum  -21 129 -431 465

regnskapsmessig resultat  -   0

INVESTERINGSREGNSKAP

utgifter
Investering i bygninger, inventar og utstyr  -   1 700
sum finansieringsbehov  -   1 700

finansiering
Bruk av lån  -   0
Bruk av tidligere avsetninger, fond  -   1 700
Bruk av likviditetsreserve  -   0
sum finansiering  -   1 700

EIENDELER
NOTE 2009 2008

anleggsmidler
Friareal Søgne 2  100 000 100 000
Friareal Søgne 2  158 794 158 794
Dagsturhytte Sødalsmyra 2  92 240 92 240
Båt 2  -   55 620
sum anleggsmidler  351 034 406 654

Omløpsmidler
Til gode mva  694 454 241 175
Kundefordringer  30 360 24 596
Andre kortsiktige fordringer  193 900 0
Kasse/bank  2 792 582 3 246 817
sum omløpsmidler  3 711 296 3 512 588

sum eiendeler  4 062 330 3 919 242

egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond 3  2 984 734 2 963 605
Bundne driftsfond  -   0
Ubundne kapitalfond  -   0
Bundne kapitalfond  -   0
Kapitalkonto (EK) 4  351 034 406 654
Likviditetsreserve  -   0
sum egenkapital  3 335 768 3 370 259

Langsiktig gjeld
sum langsiktig gjeld  -   0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  52 285 106 101
Offentlig gjeld og feriepenger  364 979 297 344
Annen kortsiktig gjeld  34 000 34 000
Skattetrekk  160 298 111 538
Forskuddsbet inntekter  115 000 0
sum kortsiktig gjeld  726 562 548 983

sum gjeld og egenkapital 4 062 330 3 919 242
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NOTER
0. REGNSKAPSPRINSIPPER       
       
Midt-Agder friluftsråd er en interkommunal sammenslutning (kommuneloven §27). Regnskapet er valgt å 
presenteres i henhold til forskrift om årsbudsjett, åreregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper 
av 17.12.1999.       
Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet:”Alle kjente utgifter/utbetalinger i året 
skal tas med i drifts- og investeringsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene 
avsluttes.       
Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter 
som direkte vedrører utgiftspostene.

1. SPESIFIKASJON AV INNTEKTER OG UTGIFTER.       
spesifikasjon av tilskudd 
Tilskudd Kristiansand kommune (inkl Folkehelseforum) 1 265 400
Tilskudd Vennesla kommune 154 320
Tilskudd Søgne kommune 125 160
Tilskudd Songdalen kommune 69 240
Tilskudd Iveland kommune 14 580
Tilskudd Evje og Hornnes kommune 40 740
Tilskudd Lillesand kommune 111 720
Tilskudd Birkenes kommune 55 380
Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune (inkl naturlos og minoritetsgrupper) 542 500
Tilskudd Vest-Agder fylkesmannen miljøvernavd (inkl drift Helleviga, 
friluftsområder og naturlos)

521 000

Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune (inkl naturlos naturskole mv) 165 000
Tilskudd Aust-Agder fylkesmannen miljøvernavd (inkl Ogge, naturlos 
og minoritetsgrupper)

50 000

Tilskudd Friluftsrådets landsforbund (inkl adm.støtte, naturlos mv) 1 189 500
Tilskudd Sparebankstiftelsen DNB Nor ( Naturskole Ogge ) 700 000
Administrasjon Sandripheia Fritidspark 100 000
Ekstraordinære tiltaksmidler via Fylkesmannen i Vest-Agder 
(parkering på Lauvås og Kjåvann)

780 000

Tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning til sikring i Ogge 268 009
Tilskudd Spillemidler, samt div. 94 632 6 247 181

spesifikasjon av inntekter
Salgsinntekter Kafeer, Helleviga og Randøya 124 249
Inntekter salg Veiviseren og div. kart 102 778
Leieinntekter 18 746
Andre driftsinntekter 67 231
Momskompensasjon 693 200 1 006 204

spesifikasjon av utgifter
Varekjøp kafeer Helleviga og Randøya 84 532
Kostnader nytt opplag Veiviseren + div. kart 80 700
Lokal- og parkeringskostnader 19 200
Leasingkostnader 43 117
Kostnader drift Helleviga 521 578
Kostnader Naturlosprosjektet 395 172
Kostnader Naturskolen 299 418
Kostnader Stimuleringsmidler 93 600
Kostnader Friluftsliv for minoritetsgrupper 253 629

Kostnader Naturskole Ogge 1 482 750
Kostnader prosjekt Helse i 100-meter skogen, Kristiansand 131 224
Kostnader 58 grader nord 15 912
Kostnader ski- og turløyper 962 703
Kostnader drift Randøya 23 765
Kostnader tjenester “Folkehelseforum” 200 000
Veiviseren - Muligheter for alle, turhefte for bevegelseshemmede 70 000
Dagsturhytte Sødalsmyra 59 704
Grønne løyper 22 980
Helse i friluft, Birkeland 87 600
Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning) 111 893
Administrasjonskostnader (inkl ny kopimaskin, kontingent FL og forsikringer) 188 150
Kurs, møter og opplæring 127 057
Reisekostnader 52 730
Annonsekostnader 13 960

Styrehonorar 78 500
Øvrige driftskostnader 19 987
Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver) 1 242 378 6 682 239

       
(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 55 620 92 240 258 794 406 654
Anskaffelser i året 0
Akk avskrivninger/nedskr. 55 620 55 620
Bokført verdi 31.12 0 92 240 258 794 351 034
Årlig avskrivninger/nedskr. 55 620 55 620

       
Posten “båt” er etter styrevedtak utgiftsført i regnskapet for 2009. Det foretas ingen avskrivninger av hytte for 2009 
ihht regnskapsforskriftene. Tomter avskrives ikke.      

3. FOND       
spesifikasjon av disposisjonsfond:
Disposisjonsfond 01.01.09 2 963 605
Bruk av fond
Årets resultat 21 129
disposisjonsfond 31.12.09 2 984 734

       
4. KAPITALKONTO       
spesifikasjon av kapitalkonto:

Anleggsmidler 01.01.09 406 654

Anskaffelser 0

Avskrivinger/nedskr. -55 620

Kapitalkonto 31.12.09 351 034
       

Kristiansand 31/12-09   16-04-10
for Midt-Agder Friluftsråd

Bjørn Ropstad
styrets leder

Per Svein Holte
daglig leder
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REVISJONSBERETNING BUDSJETT 2010
driftsinntekter Budsjett 2010
Kristiansand kommune 974000
Vennesla kommune 157000
Søgne kommune 126000
Songdalen kommune 71000
Birkenes kommune 56000
Iveland kommune 15000
Evje og Hornnes kommune 41000
Lillesand kommune 113000
Vest-Agder fylkeskommune 333000
Aust-Agder fylkeskommune 75000
Friluftsrådenes Landsforbund 430000
Vest-Agder fylkeskommune, MD 1427.74 300000
Andre tilskudd, prosjektmidler 4950000
Diverse inntekter, Veiviseren, kart og annet 170000
Salgsinntekter, kafeer 160000
sum driftsinntekter 7971000

driftsutgifter
Lønn og sosliale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaver 1650000
Styrehonorarer 45000
Bilgodtgjørelse ink leasing 70000
Regnskap, revisjon og rådgivning 110000
Kurs og reiser 130000
Annonser 20000
Kontorrekvisita og utstyr 40000
Telefon og porto 45000
Tidsskrifter 5000
Representasjon og servering 7000
Forsikring 35000
Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund 45000
Drift og tilskudd - løyper 300000
Drift av Friluftsparken i Søgne 500000
Randøya - drift 70000
Kafeene i Helleviga og på Randøya 110000
Skilting og informasjon 35000
Leieutgifter 35000
Diverse utgifter 15000
Prosjektutgifter 5195000
sum driftsutgifter 8462000
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FAKSIMILE // FEVENNEN 23.MAI 2009

NYHETER4 LØRDAG 23. MAI 2009

198,-
Pr. kvm.

Boen Parkett
Eik Allegro Beta
Så langt beholdningen 
rekker

Parkett!

Vennesla Tlf.: 38 14 39 20 www.monter.no

NYHETER 5LØRDAG 23. MAI 2009

Men noen må klare seg selv.
Noen ganger klarer ikke foreldrene å gi den nødvendige omsorgen,
og barnet blir den voksne i familien. Disse barna kan trenge
et fosterhjem, og behovet for nye fosterforeldre er stort.
Ta kontakt for mer informasjon, eller se nettsidene våre.

Bufetat Kristiansand fosterhjemstjeneste v/Håkon
Skaar, mob. 466 18 285, hakon.skaar@bufetat.no,
Anne Birgit Nordgaard, mob. 466 18 291, 
anne.birgit.norgaard@bufetat.no
www.fosterhjem.no/kristiansand

VENNESLA
� GÅSEFLÅ

Midt-Agder Friluftsråd retter
innsatsen mot lærerne, og årsa-
ken er ganske enkel:

– Hvis vi kurser ti lærere, tar

kanskje hver av dem med seg to
klasser. Plutselig har vi 600 ele-
ver ute på tur, og det er god av-
kastning på et kurs, mener fri-
luftskonsulent Kjetil Fossheim i
friluftsrådet.

De tilbyr nå en ny kurspakke,
«Læring i friluft», for alle skoler

i distriktet.
Målet er at flest mulig lærere

skal kurses ved naturskolene,
for så å gi ungdommen en innfø-
ring i friluftsliv.

INNESITTERE. For det trengs.
– Selv om det fortsatt finnes

aktive speidere, er en større del
av elevene ikke vant til å være
ute i friluft. Noen har knapt vært
utenfor stuedøra, og har veldig
godt av å komme seg ut, mener
kontaktlærer Karl Johan Mei-
holt fra Vennesla ungdomssko-
le.

– Det har nok endret seg til
det verre med årene, skyter kol-
lega Monica Salvesen Johansen
inn.

Før sommeren skal alle kom-
munens fem niendeklasser ha
gjennomført et døgn på Gåseflå
naturskole, med mye padling og
(ventelig) lite søvn. De sykler fra
skolen til naturskolen nord i
kommunen, overnatter, og syk-
ler hjem neste dag.

På Gåseflå lærer elevene å
oppføre seg i kano. Men det
handler også om Otras historie
med utstrakt tømmerfløting,

om Setesdalsbanen som passer-
te her, om ymse aktiviteter, dy-
reliv og leirliv.

GLEDER SEG. – Her lærer man
om fysisk aktivitet, om å ta hen-
syn til miljøet, men også en vik-

tig del av den norske kulturar-
ven; nemlig det enkle friluftsli-
vet, mener Kjetil Fossheim.

Selv om stuegrisene blir flere
og stadig yngre, skorter det ikke
på motivasjonen hos de unge.

– De fleste gleder seg veldig,

dette er så annerledes den vanli-
ge skolehverdagen, forklarer
Monica Salvesen Johansen.

Friluftsrådet tilbyr også opp-
læring ved naturskolene i Helle-
viga og ved Donevann i Søgne,
og åpner snart en fjerde leir ved

Ogge i Birkenes.
Både kurs og lån av materiell

er gratis for medlemskommu-
nene Kristiansand, Søgne, Ven-
nesla, Songdalen, Evje og Horn-
nes, Birkenes, Lillesand og Ive-
land. Ifølge friluftsrådet er det

også fritt fram for folk flest å
bruke deres leirplasser til over-
natting.

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

FLÅTEFORMASJON: Friluftskonsulent Kjetil Fossheim fra Midt-Agder Friluftsråd har tatt med seg lærere fra Vennesla til Gåseflå naturskole. Her viser han hvordan de lager en stabil kanoflåte på
vannet. FOTO: VEGARD DAMSGAARD

FORTELLER HISTORIEN: Setesdalsbanen passerte kloss inntil det som nå er
blitt naturskole nord i Vennesla. Nå brukes tunnelen til å rusle gjennom. 
FOTO: VEGARD DAMSGAARD

,, Noen elever har knapt vært
utenfor stuedøra.
Karl Johan Meiholt, kontaktlærer ved Vennesla ungdomsskoleLæring på dypt vann

Ved å motivere lærere til friluftsliv, skal flere
elever komme seg ut i naturen.

LÆRER VIDERE: Kontaktlærerne Monica Salvesen Johansen og Karl Johan
Meiholt skal ha med sin klasse på overnatting ved Gåseflåfjorden i juni. Her er
de på kurs for å bli kjent med leirplassen. FOTO: VEGARD DAMSGAARD

LUNSJ I GAPAHUK: Innen sommeren skal Vennesla-lærerne ha med elever på
overnatting i gapahuk her på Gåseflå: Fra venstre Grethe Fredvik, Monica
Salvesen Johansen, Karl Johan Meiholt, Anette Ørebek, Else H. Hægeland,
Randi Bang, Henning Røisland, Jan Trygve Askedal og Eva Bakke. 
FOTO: VEGARD DAMSGAARD

FAKTA

Læreplanen om friluftsliv
� I Kunnskapsløftets læreplan for

kroppsøving (for ungdomstrinnet),
heter det under kapittelet «frilufts-
liv» at målet for opplæringen er at
eleven skal kunne orientere seg ved
hjelp av kart og kompass i kjent ter-
reng, fortelle om lokale tradisjoner i
friluftsliv, planlegge og gjennomføre
friluftsaktiviteter, praktisere trygg
ferdsel under varierte værforhold,
planlegge og gjennomføre overnat-
tingsturer, og utføre enkel første-
hjelp.

I KORTE TREKK

� Midt-Agder Friluftsråd tilbyr en ny
kurspakke for distriktets lærere.
Gjennom «Læring i friluft» skal læ-
rerne, deretter elevene, lære det
enkle friluftslivet.

FARSUND
– Jeg var på vei til Vanse rundt
klokken 19.00 torsdag kveld for
å hente min sønn og hans ka-
merat. På Listerveien ble jeg
liggende bak en bil der sjåføren
tydelig hadde store problemer,
forteller Karin Johansen.

Ifølge henne vinglet bilen
foran henne fra side til side. 

– Bilen var over i motsatt
kjørefelt flere ganger, og kjørte
i tillegg veldig sent. Det dannet
seg lange køer bak meg.

STOPPET. Hennes første tanke
var å ringe 112. Men siden hun
ikke visste hvor lang tid det vil-
le ta før politiet kom, og var
redd for hva som kunne skje,
bestemte hun seg for å ta saken
i egne hender.

Dermed la hun seg tett opp
til bilisten slik at han skulle føle
seg presset til å stanse. Mannen
stanset, Johansen kjørte forbi
og parkerte foran mannen.

Johansen gikk bort til bilen
og signaliserte til sjåføren at
han skulle rulle ned vinduene.

– Jeg vet ikke om han trodde
jeg var fra politiet. Han lystret i
hvert fall.

Hun fikk kontakt med man-
nen, som ifølge henne var i
40-årene, og alle tanker om at
det kunne være snakk om syk-
dom ble feid til side.

– Han var så påvirket som
det går an å bli, hevder hun.

Ifølge Johansen var det van-
skelig å få noe fornuftig ut av
han. Hun fortalte mannen at
han ikke var i stand til å kjøre
bil, og at han ikke måtte finne
på å kjøre videre. 

TOK NØKLENE. Ifølge Johan-
sen var alt mannen klarte å få
fram at hun ikke skulle ringe til
politiet. Av frykt for at han
skulle kjøre videre ba hun om
mannens nøkler.

– Han ville ikke gi dem til
meg, men da ble jeg streng og
kommanderte han til å gi dem
fra seg. Det hjalp, for da fikk jeg
dem med en gang, sier hun.

Mens hun ventet på at politi-
et skulle komme, gikk mannen
ut av bilen. – Han hadde store
problemer med å gå, men
sjanglet av gårde.

Johansen vurderte å kjøre
etter ham, men bestemte seg
for å overlate resten til politiet.

Da politiet kom til stedet var
mannen borte, og de kjørte
straks videre for å se om de
kunne finne ham. 

Politibetjent ved Farsund
lensmannskontor, Jens Seland,
sier at mannen ikke ble funnet.

– Nei, han forsvant. Men vi
har jo bilen, og nummerskiltet,
så vi vet i det minste hvem som
eier bilen, sier Seland. 

Han berømmer Karin Jo-
hansen for initiativet hennes.

– Hun utførte sin borgerplikt
på en god og tøff måte, sier han.

Siden det var Lyngdal som
rykket ut på saken, venter Far-
sund lensmannskontor nå på
rapport.

– Men mannen er mistenkt
for fyllekjøring, og vi vil etter-
forske dette videre på vanlig
måte, sier Seland. MADS OMMUNDSEN

STANSET BILIST: Karin Johansen tok ikke sjansen på at sjåføren i bilen
foran henne skulle få kjøre videre, så hun stanset ham og forlangte nøk-
lene. FOTO: TORSTEIN ØEN

Bestemor stanset
mulig promillekjører
Karin Johansen (48)
tok saken i egne hender
da bilen foran henne
vinglet fra side til side i
kjørebanen.

Prosjektutgifter
Naturlos 350000
Hovedturløypa, Kjerrane - Kulia 100000
Badebåt 20000
Naturskole 300000
Friluftsliv for minoritetsgrupper 250000
Regionale sykkelruter 150000
Lokale 100-meter skog i Birkenes og Lillesand 600000
Utredning løyper i Midt-Agder 25000
Ogge 500000
Dagsturhytte Sødalsmyra 2500000
Drift tikskudd løyper Vennesla 300000
Lokale tiltak 100000
sum prosjektutgifter 5195000

Sum driftinntekter 7971000
Sum driftsutgifter og prosjektutgifter 8462000
driftsresultat -491000

Renteinntekter 150000

Momsrefusjoner 500000
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