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Midt-Agder friluftsråd eies av åtte kommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-
Agder og Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes og Lillesand i Aust-Agder. Pr 31.12.2011 er det 133 346 
innbyggere i Midt-Agder regionen. Friluftsrådet er organisert som et interkommunalt samarbeid.

Administrasjonen holder til i Dronningens gate 2 i Kristiansand og utgjorde i 2011 4,5 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 allmennheten. Friluftsrådet 
skal forvalte og drifte friluftsområder og tur- og skiløyper, drive opplæring og aktiviteter og i tillegg 
informere om og koordinere friluftsmulighetene i medlemskommunene. Friluftsrådet bistår også 
medlemskommune i friluftsfaglige anliggende.

foto
Midt-Agder Friluftsråd ved Per Svein Holte, Kjetil Fossheim, Monica Roland, Janne Johnsen 
og Erlend Falkgjerdet.
Andre: Harald Flå og Olav Breen 

Det skjer masse 
spennende som angår 
alle innbyggerne i vår 
region. Årsmeldingen 
er tenkt å gi et innblikk 
i hva som har skjedd 
i det siste året. Det er 
ikke så langt du skal 
lese før du finner ut at 
Midt-Agder Friluftsråd 
har høy aktivitet. 
Tanken er også at du 
skal bli inspirert til å 
følge med i driften for 
påfølgende år. 

Midt-Agder Friluftsråd består av 8 eierkommuner; 
Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Evje og Hornnes, 
Iveland, Birkenes og Lillesand kommune. Gjennom vårt 
interkommunale samarbeid og tilrettelegging for friluftsliv, 
ønsker vi at det skal bli enklere for kommunenes innbyggere 
å komme seg ut i naturen. Samtidig søker friluftsrådet å få til 
en mest mulig optimal drift. Vi tror friluftsliv blir viktigere og 
viktigere, og friluftsliv har utvilsomt en sentral plass som en 
helsefremmende aktivitetsarena i et folkehelseperspektiv. Det 
er viktig at kommunene aktivt bruker friluftsrådets aktiviteter, 
tiltak og kompetanse.  

Vi vet at vi gjennom vårt arbeid er med på å legge til rette for 
at mange får lyst og mulighet til å komme seg ut i naturen. 
De tilbakemeldinger vi har fått - både i forbindelse med 
kart og turbøker, Naturlos og naturskoletilbud, og ikke 
minst i forbindelse med føremeldingen og tilrettelegging for 
tilgjengelighet for alle – viser at vi når mange.

Midt-Agder Friluftsråd har gjort seg bemerket langt ut 
over vår region. Vårt eget landsforbund, Friluftsrådenes 
Landsforbund, trekker Midt-Agder Friluftsråd frem som et av 
flere positive eksempler. Dette setter vi stor pris på og gjør 
oss trygge på at vi jobber riktig. 

Regnskapet viser høy aktivitet og stor omsetning. Styret og 
administrasjonen følger økonomien tett og er opptatt av at 
våre midler brukes riktig. 

I år vil jeg spesielt peke på følgende arbeidsområder som du 
kan lese mer om i denne årsmeldingen: 
 
• Nettsiden og føremeldinga: Vi ser en klar vekst i bruk av 
 nettsiden, dette skyldes ikke minst at føremeldinga blir 
 mer og mer kjent. I januar 2011 var det 32 635 unike 
 brukere. Dette viser at det er et tilbud som trengs og blir 
 viktigere og viktigere for regionen
• Naturlos er blitt en merkevare som vi ser en jevn og noe 
 økende oppslutning om. I 2011 ble det gjennomført 133 
 turer med ca 14 000 deltakere. Naturlos gir tilbud om 
 varierte turer og ”alle” vil kunne finne en eller flere turer 
 som passer. 
• Ferdigstillelse av Digerhaug Nærfriluftsområde (Helse i 
 Friluft, Birkenes)
• Lansering av Veiviseren – 50 turer på hjul. Her må det 
 nevnes av Midt-Agder Friluftsråd fikk fylkesmannen i Vest-

 Ager og Vest-Agder fylkeskommune sin fylkespris i 
 universell utforming for boka.  Dette er vi godt fornøyd 
 med og stolte over.
• Midt-Agder friluftsråd fikk også Tilgjengelighetsprisen 
 i Lillesand for vårt initiativ og arbeid med tilretteleggingen 
 på Springvannsheia. Prosjektet er også valgt ut som 
 1 av 7 pilotprosjekter i Direktoratet for Naturforvaltning 
 sin nærmiljøsatsning.

Arbeidet rettet mot barn og unge er et prioritert felt og bruken 
av naturskoleleirene våre er svært god. Kursprogrammet 
Læring i friluft for skolepersonell fornyes stadig i forhold til 
etterspørsel og behov. Det er mange smil og inspirerte lærere 
som går tilbake til skolen etter vel gjennomført kurs med 
friluftsrådet. 

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 ønsker å nevne en utfordring som er blitt mer og mer 
aktuell de siste par årene. Midt-Agder Friluftsråd har et 
ansvar for drift og skjøtsel av både friluftsområder og ulike 
tur- og skiløyper. Kravet til 40 års avtaler med grunneiere for 
å kunne motta midler er ofte svært vanskelig å oppfylle. Styret 
har behandlet dette og anmoder om at det arbeides for en 
endring på dette.

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

Ellers vil jeg takke de ansatte, med Per Svein Holte i spissen, 
for den jobben som gjøres. Vi blir som sagt lagt merke til. Det 
skyldes både våre ansattes høye kompetanse og ikke minst 
«stå på viljen» for å lykkes. Friluftsrådets arbeid bemerker 
seg i hele regionen og løfter friluftslivet på en god måte. Det 
vises en stor vilje til samarbeid på alle plan.  Min oppfatning 
er at vi har et meget godt arbeidsmiljø som skaper trivsel og 
engasjement. 

Da håper jeg du vil få en hyggelig lesning i årsmeldingen for 
2011 og vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Det kan jo 
være at du har en god ide om tiltak som vi bør prøve å sette i 
gang eller om det er forbedringer som vi kan bidra med. 

Med vennlig hilsen
 

Bjørn Ropstad
Styreleder

Året 2011
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Midt-Agder Friluftsråd tildeles 
Fylkespris for universell utforming 2011

Pressemelding Vest-Agder fylkeskommune 16.11.11:

“Rådet fro mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har besluttet at fylkespris for universell utforming 2011 tildeles 
Midt-Agder friluftsråd ved daglig leder Per Svein Holte. Prisen som er på 20 000 kroner gis ut i et samarbeid mellom Vest-Agder 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder. Den gis som en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe som har gjort 
en ekstra innsats for å oppnå god tilgjengelighet gjennom universell utforming. Dette som et godt eksempel til etterfølgelse av 
andre.
(..)
Rådet mener at Midt-Agder friluftsråd har gjort en god og viktig jobb for å stimulere til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kommer seg på tur. Dette anses som særlig viktig siden det finnes få eller ingen andre turbøker som retter seg 
mot denne målgruppen.”

inn til vannet, ser du et område hvor det 

er felt mye tømmer hvor det nå kommer 

opp ny vegetasjon. Legg spesielt merke til 

at det er satt igjen en del gamle, tørre og 

døende trær. I dette området kan du ofte 

høre flaggspettens tromming, og hvis du 

har med deg en kikkert kan du også få øye 

på den der den er på matjakt. Ved Rossevannets nordligste punkt har 

du flott utsikt utover Rossevannet, et 

yndet tilholdssted for bl.a. andefugler. 

Denne delen av turen er gradert til grad 

1. På vannets østside går Tyskerstien. 

Den er bare tilgjengelig for avanserte 

rullestolkjørere (grad 3). Du kan imidlertid 

komme opp til festningsverkene ved å 

rulle litt tilbake og ta opp den noe bratte 

kneika til høyre og fortsette denne veien 

sørover igjen. Da vil festningsverkene 

ligge øst for turveien. Festningsverkene 

langs Tyskerstien er i fra både 1. og 2. 

verdenskrig. Selve festningsverkene er 

ikke tilgjengelig for rullestoler, men du ser 

dem i fra veien. 
Når du starter på returen, følger du 
veien et stykke tilbake før du tar av til 

høyre over brua og følger denne veien 

mot Kolekniben. På jordene her er vipa 

en vanlig gjest. Du følger denne veien 

nordvestover tilbake til bilveien. I dette 

området lå det under krigen en stor 
tyskerleir, og du kan fortsatt se restene 

etter deler av byggverket. Herfra må 

du følge gang- og sykkelstien tilbake til 

parkeringsplassen som er utgangspunkt 

for turen. 

Flaggspetten er en mellomstor spette 

med sort rygg, hvite felt på sidene og rød 

undergump. Hannen har en rød flekk i 

nakken. Den er vår vanligste spetteart. 

Ofte hører du lyden av flaggspettens 

tromming før du ser den. Trommevirvlene 

kan komme opp i 10-15 slag i sekundet.

Flaggspetten foretrekker ospetrær hvor 

den legger 5- 7 egg og hos flaggspettparet 

er det full likestilling for her ruger begge 

foreldrene. Om vinteren spiser den frø fra 

gran og furu, mens om sommeren går 

det mest trelevende biller og insekter. For 

spettene er gamle og døende trær viktige. 

Flaggspetten er standfugl.

flAggsPett 

Foto: Bjørn Vidar Olson
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34 rosseland – rossevannet 

 og festningsverkene

en enkel tur som gir både natur- og kulturhistoriske opplevelse i et område med 

aktivt landbruk. sentralt i området ligger rossevannet som strekker seg 6 km sørover.  

turBeskriVelse

Turen starter ved P-plassen – like før brua 

på Rosseland. Her krysser du veien, følger 

gang- og sykkelveien litt tilbake til skiltet 

hvor det står Dybesland gård. Her finner 

du også et lite skilt hvor det står Brulihei. 

Her tar du inn til høyre og følger veien helt 

inn til Rossevannets nordligste ende. På 

turen inn til Rossevannet vil du gå forbi 

landbruksområder med aktivt jord- og 

skogbruk. På vestsiden av veien før du når 

PrAktiske oPPlysninger

* Parkering ved Fv rett før brua over E 39 

 – på høyre side

* Lett tur inn til Rossevann, ca 1 km

* Mer krevende hvis du vil ta Tyskerveien 

 sydover langs vannets østside, ca 1 km

* Anleggene fra krigen er ikke 

 tilgjengelige for rullestoler

* Fast grusdekke. Det er grus og steinete 

 videre langs vannet og dårlig kontrast.

Vil du vite mer:

• Turkart Rossevannet, Vågsbygda-Berge

   (red. Normann Liene)

Fo
to

: T
F

Rossevannet

Til Rossevannet

Tyskerstien
–
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Veiviseren 

www.midt-agderfriluft.no
www.vaf.no

Midt-Agder Friluftsråd

Veiviseren 50 turer på hjulI boka beskrives 50 frilufts- og turmuligheter 

i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 

Alle turene egner seg for deg som er på tur 

på hjul – noen av turene er svært enkle, mens 

andre er for den mer ekstreme kjører. Det er 

også tatt hensyn til svaksynte i beskrivelsene 

av turene, da spesielt med tanke på kontrast 

og ledelinjer i naturen. Alle turene har en turbeskrivelse og praktisk 

informasjon om turens vanskelighetsgrad, 

lengde og spesiell tilrettelegging. Det er også 

kart til hver tur, samt natur og kulturhistorisk 

informasjon som er knyttet til de ulike 

områdene. 
Vi håper at turheftet vil inspirere og informere 

om mulighetene som bare ligger der og venter 

på å bli brukt. Du trenger ikke nødvendigvis 

å være avhengig av hjul eller ledelinjer for å 

kunne ha glede av denne boka. Friluftsliv er bra for både hode og kropp, 

den eneste ”bivirkningen” er frisk luft og 

muligheten for stillhet og ro. Håper vi sees 

der ute – i naturens egen aktivitetsarena.

Vest-Agderfylkeskommune

50 turer på hjul

Veiviseren 50 turer på hjul
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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 2011 av kommunene 
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder 
fylkeskommune og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og 
Lillesand i Aust-Agder fylkeskommune. 

FORMÅL

Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med eierkommunene, 
offentlige etater på ulike nivå og ulike organisasjoner:

• Arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og  
 miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og 
 kulturverdier
• Arbeide for sikring og tilrettelegging av regionalt viktige 
 friluftsområder
• Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av 
 regionale friluftsområder, herunder regionale turløyper 
 og skiløyper

• Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen
• Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens 
 friluftsmuligheter
• Gi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, 
 herunder plansaker
• Arbeide med andre friluftsaker av regional karakter
• Verne om Allemannsretten som forutsetning 
 for friluftslivet

FINANSIERING

Hver kommune betalte i 2011 kr 12,- per innbygger. 
Vest-Agder fylkeskommune betalte kr 3,50,- og Aust-
Agder fylkeskommune betalte kr 4,- per innbygger i 
eierkommunene.

friluftsrådet har også mottatt i 2011:
• Administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund
• Skjøtselsmidler til Friluftsparken i Søgne fra regional 
 avdelingen i Vest-Agder fylkeskommune og 
 skjøtselsmidler til Ogge naturskole fra regionalavdelingen 
 i Aust-Agder fylkeskommune
• Prosjektstøtte fra fylkeskommunene Aust- og Vest-Agder, 
 fylkesmannen i Vest-Agder, Friluftsrådenes Landsforbund, 
 Partnerskap for folkehelse, Spillemiddelordningen, 
 Sparebankstiftelsen DnB NOR, Gjensidigestiftelsen, 
 kommunene og næringslivet, samt Direktoratet for 
 naturforvaltning. 

OrganisasjOn

STyRET

• Formannskap/kommunestyre oppnevner representanter 
 til styret
• Hver representant har personlig vararepresentant
• Leder og nestleder velges av styret
• Det ble avholdt 4 styremøter i 2011

Midt-Agder friluftsråds styre 2011:
 
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: Arild Espegren (Krf)

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

Én representant fra hver kommuneadministrasjon, 
unntatt Kristiansand kommune som har to representanter. 
De enkelte kommuners administrasjon oppnevner 
representanter. Det ble avholdt 4 møter i arbeidsutvalget 
i 2011.
 
Midt-Agder friluftsråds arbeidsutvalg 2011:

iveland kommune   
Kulturleder Finn Terje uberg
Vara: Næringssjef Egil Mølland

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

songdalen kommune  
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 miljørådgiver Siv Terese Kile Lie
Vara: Enhetsleder Torgeir Hodne

Birkenes kommune  
Kultursjef Wenche Flaa Eieland
Vara: kulturkonsulent Bjørg Senum Lie

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

Midt-Agder friluftsråd  
Daglig leder Per Svein Holte, leder for utvalget
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ADMINISTRASJONEN – PERSONALET

daglig leder   
Per Svein Holte 

friluftskonsulent  
Kjetil Fossheim, hvorav 50 % Folkehelse Kristiansand

friluftskonsulent  
Janne Johnsen 

friluftskonsulent 
Monica Roland i 80 % stilling 

friluftskonsulent 
Erlend Falkgjerdet 
 
Vaktmester    
Helge Andersen på timebasis i Friluftsparken i Søgne

it-ansvarlig    
Sevrin Robstad på timebasis

Vaktmesterassistent/sommerhjelp 
Sissel Cecilie Lind, leid inn på timebasis
Marianne Henriksen – vaktmesterassistent på frivillig 
basis/arbeidstrening

Bildebehandlingshjelp 
Maren Sofie Holte og Ingrid Holte, leid inn på timebasis

FRILuFTSRÅDENES LANDSFORBuND

Midt-Agder Friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes 
Landsforbund. Vi mottar administrasjons- og prosjektstøtte, 
og betaler årlig medlemskontingent.

Landsforbundet bistår i ulike friluftsfaglige spørsmål, 
bl.a. i sikringssaker.

Jan Oddvar Skisland (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
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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 
”tilgjengelighet for alle” (universell utforming). Se også 
naturskole.

2011
• Sommerkafé drevet på frivillig basis av politikere og 
 ansatte i medlemskommunene samt ansatte i 
 friluftsrådet.  Nok en sommer med varierende vær, 
 noe også omsetningen bar preg av.
• Tre minoritetsgruppeturer til Helleviga; 30. mai - 
 ca 115 deltakere, 10. juni - ca 115 deltakere og 
 16.august – ca 70 deltakere 
• Naturlostur ”Vandring i Friluftsparken i Søgne” 20. juli, 
 ca 35 deltakere.

• Naturlostur ” Friluftsnisser i Helleviga ” 8. desember – 
 det var skikkelig uvær den kvelden, men allikevel kom  
 rundt 50 barn og voksne.  
• Hogd, ryddet og merket løyper
• Kjørt ut ny sand på alle tre strendene
• Reparert og fått opp trykket på vannuttak på låven
• Hovedhus: Oljet ny trapp, satt opp knevegg på loft, 
 malt trapp opp til loft, samt vegger og gulv i ganga og på 
 loftet, noe omlegging av rør. 
• Startet opp arbeidet med opprustning av lavvoleiren og 
 tilgang for rullestoler opp fra veien ved toalettet
• Grøfterensk og stedvis oppgrusing av veien fra p-plass 
 til hovedhus
• Beskjært frukttrær ved hovedhuset
• Gjennomgang av all skilting, reparert og lagd nye skilt
 ved behov
• Stelt og vedlikeholdt til beste for folk i regionen

Vegen videre
• Generelt stell og vedlikehold
• Gjennomgang av all skilting, reparere og lage nye skilt 
 ved behov
• Male låven
• Arrangementer/turer i forbindelse med Naturlos 
 og minoritetsgruppeturer

• Bytte ut sementblokkene på p-plass med naturstein 
 hvis økonomien tillater
• Opprydding etter storm og linjeryddere, mye som 
 skal ryddes og hogges
• Etablere ny gapahukleir – adkomst opp, planering av 
 leirområde og 3 stk gapahuker – tilgjengelighet for alle
• Maling av toalettene
• 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.

2011
• Generelt vedlikehold av grøntområdene
• Romsvigadagen – arrangement i samarbeid med 
 Naturvernforbundet i Søgne og Kystlaget
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting 
 ved behov
• Reparert og murt fast landfeste fra seilskutetiden
• Fulgt opp kystledbåten 

Vegen videre
• Se på mulighet for mer skilter fra Lilleviga og opp 
 på Romsvig Vardehei
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting 
 ved behov
• Reparere tak på Donedassen

• Planlegge rehabilitering av frukthagen i Romsviga – 
 venter fortsatt på klarsignal fra Vest-Agder 
 fylkeskommune
• Generelt stell og vedlikehold

DONEVANN

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

2011
• Nye benker rundt bålplassen
• 3 nye robåter med plass til 2 roere pr båt
• Ryddet for opplagsplass til nye robåter
• Renset og hogd ned trær langs veien fra Berge 
 til Roligheda – pga tilgjengelighet for slambilen, 
 samt grøfterens og stedvis påfyll av grus
• Generelt stell og vedlikehold

Vegen videre 
• Renske opp i kratt mellom leirplass og vannkant
• Trefelling og opprydding etter rotvelt
• Remerking av rundløypa rundt Donevann
• Se på mulighet for ny bålgrue med tilgjengelighet for alle
• Badeplass, adkomst og tilrettelegging
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting 
 ved behov
• Generelt stell og vedlikehold
• Se også naturskole

turOmrÅder
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ØVRIGE DELER AV FRILuFTSPARKEN 

2011
• Satt opp griller og benker i Lauviga
• Reparert taket på toalettet i Lauviga
• Påfylling av sand på strand i Lauviga
• Reparert feste på flytebrygge i Lauviga
• Generelt stell og vedlikehold

Vegen videre
• Arbeide for å stenge av for båter rundt flytebrygga 
 i Lauviga
• Videre oppgradering og oppgrusing av parkeringsplass 
 i Paradisbukta – stoppkant mot bekk og påfyll av grus
• Gjennomgang av alle livbøyer i hele Friluftsparken
• Generelt stell og vedlikehold

Økonomisk bidrag til Friluftsparken i Søgne fra: Vest-Agder 
fylkeskommune og Direktoratet for naturforvaltning. Velvillig 
sponsorstøtte fra Anleggsvirksomhet As.

I de senere år har det vært et tiltagende problem 
med søppeldumping i Friluftsparken, og særlig på 
parkeringsplassene. Vi opplevde det samme i 2011. Midt-
Agder Friluftsråd har fra 2009 anmeldt 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. Vokterboligen 
disponeres av Midt-Agder Friluftsråd og det er kafé der i 
sommersesongen. Se også naturskole.

2011
• Sommerkafé i Vokterboligen hele sommersesongen som 
 blir drevet på dugnad av politikere og ansatte 
 i kommunene, samt ansatte i Midt-Agder Friluftsråd 
• Minoritetsgruppetur den 16. juni, ca 100 deltakere.
• Randøyadagen arrangert 19. juni. Lag og foreninger som 
 holder til på øya bidro med et mangfold av aktiviteter og 
 Midt-Agder Friluftsråd koordinerte arbeidet. Det var 
 ca 200 deltakere

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

FJELLMANNSVEGEN

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

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.

2011
• Sesongen 2010/2011 hadde svært gode og jevne 
 snøforhold. Løypa ble kjørt jevnlig og den ble mye brukt.
• Nødvendig vedlikehold og kantklipping er utført med 
 innleid hjelp fra maskin entreprenører
• Bidradd til ny og barnevennlig løypetrasé på Strai

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

OTRA ELVEPARK

Omfatter naturområdene fra Kilefjorden til utløpet av 
Otra, med blant annet Fjellmannsvegen, Drivenesheia, 
Hovedturløypa, Bymarka vest, Nasjonal Sykkelrute Nr. 3, 
Skråstadheia, Jegersberg og Odderøya.

2011
• Flere organisasjoner og institusjoner bidrar til kontinuerlig 
 utvikling av områdene
• MAF bidradd økonomisk til vedlikehold av løyper 
• Kartbrosjyre til utdeling
• Flere organiserte naturlosturer og turer med 
 minoritetsgrupper
 
Vegen videre
• Arbeide videre med tilrettelegging for vannbaserte 
 friluftsaktiviteter
• Arbeide gjennom Vassdragsrådet for Nedre Otra for økte 
 friluftsaktiviteter i Elveparken

• Gjennomføre organiserte turer
• Stimulere organisasjoner som merker og vedlikeholder 
 turløyper
• Se Naturskole Gåseflå, Hovedturløypa, Skråstadheia.

SKRÅSTADHEIA 

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

2011
• Forsvaret har gjennomført et meget omfattende 
 oppryddingsarbeid etter sin virksomhet. MAF har gitt 
 innspill i friluftssammenheng.
• Dispensasjonssøknad for bygging av dagsturhytta ble 
 innvilget av Kristiansand kommune 
• Forsvaret er ennå ikke ferdig med alt oppryddingsarbeid 
 og området vil ikke bli avhendet før dette arbeidet er 
 ferdigstilt. I påvente av dette, har forsvaret kommet med 
 foreløpige innsigelser vedr bygging av dagsturhytta.

Vegen videre
• Bidra til videreutvikling av området
• Holde prosjektet varmt i påvente av ferdigstillelse av 
 opprydningsarbeid og avhending av området.

DVERGSØyA 

Dvergsøya ligger idyllisk til i skjærgården utenfor 
Kristiansand. Øye eies av Kristiansand kommune og er et 
mye besøkt friluftsområde med tilrettelagte badeplasser, 
brygger og toalettfasiliteter. Sommeren 2011 fikk Midt-
Agder Friluftsråd oppgaven med å drifte sommerkafe i 
vaktmesterboligen. Adkomsten er med båt, enten privat eller 
med badebåten i sommersesongen. 

Sommeren 2011 hadde svært variabelt vær, noe omsetningen 
også bar preg av. Men tilbakemeldingene er at dette er 
et kjærkommet tilbud for sommergjester i skjærgården. 
Vi satser på at flere vil besøke vårt siste tilskudd på 
sommerkafé-menyen i kafeens andre sesong.
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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 hvor allmennhetens
friluftsbruk overstiger rettighetene hjemlet i friluftsloven
eller for områder med særlig store friluftskvaliteter, er det 
ønskelig at det offentlige sikrer/erverver arealet ved kjøp 
eller inngår servituttavtale (evigvarende bruksavtale) med 
grunneieren. 

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

I 2011 var det ingen nye områder som ble ervervet i regionen 
til Midt-Agder Friluftsråd. Ett område har pågående 
forhandlinger– håper på avklaring i løpet av 2012. 

TILRETTELEGGING

SyKKEL

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

NASJONAL SyKKELRuTE NR. 3

Sykkelrute langs vassdraget Otra fra Kristiansand til Hovden 
og Haukeligrend.

2011
• Sykkelguiden selges. Finnes på norsk, tysk og engelsk
• Ruta presenteres på norsk, engelsk og tysk på vår nettside
• Sykkelruta er tilknyttet naturskoleleir på Gåseflå

• Grunnskolene benytter ruta i Mobil Leirskole, et 
 samarbeid mellom MAF og Bringsvær leirskole
• Midt-Agder Friluftsråd samordner interessene langs ruta
• Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike 
 sammenhenger

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

NASJONAL SyKKELRuTE NR. 1

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

2011
• Salg av kartbrosjyre
• Midt-Agder Friluftsråd har ulike tiltak i tilknytning til 
 traséen
• Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike 
 sammenhenger

Vegen videre
• Midt-Agder Friluftsråd ønsker å bidra til videreutvikling 
 av ruta
• utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute Nr. 1 
 som stamme

REGIONALE SyKKELRuTER

Sykkelruter som gir innbyggere og tilreisende mulighet til 
regelmessige sykkelturer i trygge rundløyper. Traséene 
skal være av god kvalitet og gi allsidige natur- og 
kulturopplevelser. De regionale sykkelrutene skal være 
for vanlige mennesker med vanlige sykler. Prosjektet er et 
partnerskap med Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner.

2011
• uttalelser til ATP strategi- og handlingsplaner
• Igangsatt arbeid med og gjennomført ulik informasjon 
 om rutene, blant annet i Sykkelmagasinet
• Prosess med Statens Vegvesen og Vegdirektoratet ift. 
 skilting av sykkelruter

Vegen videre
•  Gjennomføre hovedprosjektet ”Regionale Sykkelruter”
•  Prosjektledelse ved Midt-Agder Friluftsråd
•  Avtaler med grunneiere og kommuner
•  Finansiering av de ulike tiltakene
•  Opparbeide traséer
•  Informasjon og markedsføring
•  Delta i ressursgruppe for Regionplan Agder 2020

SKI OG SKILØyPER

Vinteren 2010/2011 bød på nok en god skisesong med gode 
og stabile snøforhold i hele regionen. Det ble kjørt løyper 
helt fra fjæresteinene på Flekkerøya til Himmelsyna i Evje. 
I Kristiansand og Vennesla sto de respektive parkvesener 
for kjøring. I Evje og Hornnes er Otra IL ansvarlig, mens 
løypelaget på Øyna- og Toplandsheia kjører løyper der. 
På Årstøl i Søgne kjører kommunen på ukedager og Søgne
Skiklubb supplerer i helgene. De frivillige gjør også en stor 
innsats i mange av løypene. Midt-Agder Friluftsråd bidrar 
med midler til en del av løypekjøringen, samt 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.

2011
• Drift av føremelding på vår nettside 
 www.midt-agderfriluft.no og føretelefonen 38 07 00 02
• Første føremelding for sesongen 10/11 var 26.10.2010 
 og siste føremelding ble gitt 26.04.2011.
• Totalt ble føremeldingen oppdatert drøyt 1 900 ganger 
 for sesongen 10/11
• Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til skjøtsel, 
 utvikling og drift av skiløypene i Vennesla
• Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til skjøtsel, 
 utvikling og drift av skiløypene i Evje og Hornnes
• Midt-Agder Friluftsråd har bidratt med midler til skjøtsel, 
 utvikling og drift av løypene på Øyna- og Toplandsheia
• Midt-Agder Friluftsråd har bidradd med midler til skjøtsel, 
 drift og utvikling av Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane
• Denne sesongen ble mange løypetraseer kjørt for begge 
 stilarter. Noe som ble meget godt mottatt av publikum.
• Ski og skimuligheter fikk bred pressedekning
 

sikring Og 
tilrettelegging
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følgende skiløyper i Midt-Agder regionen var i 2011 definert 
som regionale skiløyper
• Løypene på Drivenesheia
• Løypene på Lauvås
• Hovedturløype Stemmen – Kjerrane
• Høgås - Gautestad-området
• Øyna- og Toplandsheia

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

SANDRIPHEIA FRITIDSPARK

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

2011
• I 2008 ble det inngått avtale mellom Midt-Agder Friluftsråd 
 og Sandripheia fritidspark om at Midt-Agder Friluftsråd 
 skal administrere og ha den daglige administrasjon av 
 anlegget. Dette var en prøveordning som ble evaluert i 
 2010. Begge parter var fornøyde, og avtale har siden blitt 
 videreført 

• Representanter til styret i Sandripheia fritidspark er de 
 samme som i Midt-Agder Friluftsråd, samt en 
 representant fra skikretsen.
• Brukerutvalg skal ivareta de ulike brukergruppenes 
 interesser
• Vennesla kommune og Kristiansand kommune har vært 
 ansvarlig for løypekjøring og snøproduksjon
• Vaktmestertjenester kjøpes av Vennesla kommune
• Omfattende oppgradering og utbygging av anleggsmasse 
 på Sandripheia har blitt gjennomført i løpet av 2010 og 
 2011. Egen Byggkomité har hatt prosjektansvar 
• K 60 bakke plastlagt til sommerbruk
• Åpning av K 60 bakke. Flere andre prosjekter under 
 ferdigstillelse
  
Vegen videre
• Ferdigstille igangsatte investeringsprosjekter
• Vurdere videre tiltak for utbedring og oppgradering 
 av fritidsparken og prioritere til beste for allmennheten 
 i regionen
• Se på muligheter for å flytte skiskytterarena, slik at 
 den blir en integrert del av Sandripheia fritidspark, samt 
 å se på muligheten for å tilrettelegge korte skirunder som 
 supplement til eksisterende løypenett

KySTLED

utleie av tradisjonelle bruksbåter og enkle hytter.

2011
• Sekretariatet er lagt til DNT Sør
• Båten Lista er stasjonert i Romsviga. 
 ut fra sikkerhetsmessige hensyn leies den ikke ut fra  
 Helleviga. Båten har blitt brukt av speidergruppe 
 i Søgne som også pusset opp båten.

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

NATuRSKOLE

Naturskole er Midt-Agder Friluftsråd sin hovedsatsing 
mot barn og unge. Konseptet består av leirsteder, kurs, 
elevaktiviteter og veiledning. 

Leirstedene har overnattingsfasiliteter for 30-40 elever i hver 
leir, undervisningsmateriell og pedagogiske opplegg knyttet 
til friluftsliv, natur og lokal kulturhistorie. Det er gratis for 
skolene i regionen, andre brukere kan leie for overnatting. 
Leirstedene er tilgjengelig for alle såfremt de ikke er 
reservert.

Kursene retter seg spesielt mot lærere og skolepersonell 
i regionen. Temaene er utvalgt med bakgrunn i gjeldende 
læreplan og skal styrke og inspirere alminnelige lærere til 
tverrfaglige 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

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

2011
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikling – oppgradering av materiell
• Forbedringer i lavvoleir og låve
• Oppstart av eget leirutviklingsprosjekt – turvei til leir 
 og totalrehabilitering av leiren
• Lærerkurs og elevaktiviteter
• 1574 skoleelever og lærere
• 28 utlån av leir til skole
• 2446 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 30 utleie til forening/lag/firma
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk
• Benyttet av universitetet i Agder som del av 
 studentpraksis ved friluftsstudiet
• Benyttet av universitetet i Hamburg som del av 
 internasjonale friluftsstudier

PrOsjekter
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Vegen videre
• Eget leirutviklingsprosjekt – turvei til leir og 
 totalrehabilitering av leiren
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Kurs for lærere og skolepersonell

NATuRSKOLE DONEVANN

Naturskolen ligger tilbaketrukket ved Donevann i 
Friluftsparken i Søgne som et naturlig knutepunkt i 
friluftsområdet. Gapahukleir, utstyrsbod, aktivitetsløype og 
kanoer. Naturfaglig og kulturhistorisk undervisningsmateriell. 
Nytt i 2011 er rofarkoster som gir god mulighet for 
undervisning i en tradisjonell og viktig ferdighet langs kysten 
og ved vann og vassdrag.

2011
• Generelle utbedringer leirsted
• 3 nye robåter
• Lærerkurs og elevaktiviteter
• utskiftning og rehabilitering av materiell, 
 herunder forheng
• 1084 skoleelever og lærere
• 23 utlån av leir til skole
• 224 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 11 utleie til forening/lag/firma
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk. Leiren er mye brukt 
 som turmål for allmennheten.
• Benyttet av universitetet i Agder som del av 
 studentpraksis ved friluftsstudiet
• Benyttet av universitetet i Hamburg som del av 
 internasjonale friluftsstudier

Vegen videre
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell
• Kurs for lærere og skolepersonell
• Fjerne gammel aktivitetsløype

NATuRSKOLE GÅSEFLÅ

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

2011
• Lærerkurs og elevaktiviteter
• Planlagt som del av regional sykkelrute
• utskiftning og rehabilitering av gapahuker v/A3 ressurs

• utskiftning og rehabilitering av aktivitets- og 
 undervisningsmateriell
• 495 skoleelever og lærere
• 10 utlån av leir til skole
• 243 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 7 utleie til forening/lag/firma
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk og overnattinger
 
Vegen videre
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell, 
 herunder lokalhistorisk kartlegging og tilrettelegging
• Kurs for lærere og skolepersonell
• utvide kanotilbudet/vannaktiviteter
• Nye forheng på gapahuker
• Fjerne unødig skilttavle
• Forbedre adkomst til toalett

NATuRSKOLE OGGE

Naturskoleleiren på Dikesholmane ligger skjermet men 
likevel i kort gangavstand fra vei og parkering. Leiren består 
av tre gapahuker, samlingssted med bålplass og toalett 
med utstyrsbod. Det er egne bryggeanlegg tilrettelagt for 
rullestoler og kano/kajakk ved parkering og ved leiren. Egen 
båt (Pionéer Multi) kan lånes ved spesielle behov. Stier i 
leiren, gapahuker og toalett er også tilgjengelig for alle. Nytt 
i 2011 er rofarkoster som gir god mulighet for undervisning i 
en tradisjonell og viktig ferdighet, samt utbedring av sti med 
gangbro og trappeløsning.

2011
• Lærerkurs og aktivitetsdager, herunder Minoritetstur 
 og Naturlos
• Nye rofarkoster
• Gangbro og trappeløsning
• utbedring av utstyr til undervisning og vannaktiviteter
• 659 skoleelever og lærere
• 20 utlån av leir til skole
• 572 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 31 utleie til forening/lag/firma
• ukjent antall uregistrerte dagsbesøk og overnattinger

Vegen videre
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell, 
 herunder fiske
• Kurs for lærere og skolepersonell
• Arrangement og turer for elever/andre

• Etablere utsettingsbrygge for kano/robåt i bukt nordøst 
 på Dikesholmane
• Merke utvalgte skjær ved bryggene

NATuRSKOLE ØSTRE RANDØyA 

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

2011
• Samarbeid med WayBack Kristiansand
• Påbegynt reparasjoner av låve med sikte på mulig 
 naturskolefasiliteter
• Gjennomført kurs og turer
• Kompetanseutveksling med skolene og uiA

Vegen videre
• utbedre låven som utstyrsbase/sommerkafé/
 undervisningsrom
• Vurdere og eventuelt utvikle naturskoleleir

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 tverrfaglige læringsaktiviteter i natur og friluft. 
Øvrig formidlingsaktivitet er rettet mot elever og studenter.

2011
• Markedsført tilbud gjennom ulike kanaler
• Gjennomført ordinære og spesialtilpassede kurs
• 16 lærerkurs med 286 deltakere
• 11 aktivitetsdager med 1442 elever og lærere
• 9 kurs/undervisning for høgskole/universitet 
 med 405 studenter
• Samarbeid med universitetet i Agder:
• Pedagogisk praksis for 16 friluftslivsstudenter uiA: 
 8 Friluftsdager for til sammen 342 ungdomsskoleelever 
 og lærere i regionen
• Eksamenssensor for lærer- og friluftsutdanninger
• Veiledere på diverse feltkurs
• Innleid som foredragsholder innenfor friluftsfaglige 
 temaer
• Medarrangør DNTs Opptur 2011

Vegen videre
• Markedsføre tilbudet i regionen
• Enkel spørreundersøkelse ovenfor skoleledere
• Gjennomføre kurs og aktiviteter
• Videreutvikle kurs og aktivitetstilbudet
• Gjennomføre kurs i samarbeid med Lister Friluftsråd
• Etablere samarbeid med Tangen VGS

DIVERSE NATuRSKOLEAKTIVITETER

2011

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, montering og opplæring aktivitetsløyper, 
 Aktiv ute-skoler i Kristiansand
• Rådgivning, montering og opplæring aktivitetsløyper, 
 andre skoler og barnehager i regionen
• Friluftsfaglig rådgivning og veiledning ved henvendelser 
 fra lærere og skolepersonell i regionen

utstyr
• Gratis utlån av leir- og undervisningsmateriell til skoler 
 og organisasjoner i regionen, herunder klassesett med 
 lavvoer og truger.

Økonomisk bidrag til naturskole fra: Vest-Agder 
fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og 
Friluftsrådenes Landsforbund.

NATuRLOS

Naturlosprosjektet er nå gjennomført 16. år på rad. Det 
er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder Friluftsråd, 
DNT Sør, Skogselskapet i Vest-Agder, Friluftsrådet for 
Lindesnesregionen og Lister Friluftsråd. Midt-Agder 
Friluftsråd er sekretariat. Naturlosturene er åpne for alle – og 
er gratis. På turene er det alltid med minst en naturlos som 
forteller om natur og kultur underveis. Vi i naturloskomiteen 
står bare som arrangør for et fåtall av turene. Vår viktigste 
rolle er å lage en oversikt over arrangementer som lag, 
klubber og foreninger allerede har tenkt å arrangere.
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2011
• 132 turer i programmet
• Totalt ca 14.000 deltakere
• Programmet trykket i 87.000 eksemplarer
• Distribuert til alle husstander i Vest-Agder og Midt-Agder 
 Friluftsråds eierkommuner i Aust-Agder, samt fra 
 vårt kontor til skoler, servicetorg, turistkontorer og ulike 
 organisasjoner
• God pressedekning
• Naturlos har egen nettside www.naturlos.no
• Midt-Agder Friluftsråd var arrangør/medarrangør 
 på 7 turer

Vegen videre
• Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og 
 vellykket konsept
• Oppfordre arrangører til å lage turer for barn, unge 
 og familier. Vi ønsker spesielt å få inn flere turer rettet
 mot ungdom.
• Presentere Naturlos gjennom presse og media
• Mer fokus på Naturlos via fylkeskommunene og 
 kommunene i deres folkehelsearbeid
• God bredde i distribusjonen, nå ut til alle
• Bruke Naturlos til synliggjøring av Allemannsretten

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

FRILuFTSLIV FOR MINORITETSGRuPPER

Midt-Agder Friluftsråd har i ti sesonger arrangert 
Friluftsliv for minoritetsgrupper. Prosjektet har gått fra 
å være et tilbud til småbarnsmødre, til å inkludere alle 
mennesker med minoritetsbakgrunn i våre eierkommuner. 
I forhold til folkehelse så kommer mange mennesker 
med minoritetsbakgrunn dårlig ut. Friluftsliv er en god 
innfallsvinkel til integrering, og er forebyggende i et 
folkehelseperspektiv. 

Den overordnede målsettingen med prosjektet er å få flere 
mennesker med minoritetsbakgrunn til å bli kjent med norsk 
kultur- og turtradisjon, og selv ta naturen i bruk. Ved å legge 
til rette for at flere mennesker med minoritetsbakgrunn 
kan få oppleve spennende aktiviteter i naturen og få gode 
opplevelser i friluft, bidrar det også til økt forståelse for hva 
barn og unge deltar på i skolen, og ellers i lag- og foreninger. 

Vi ønsker å formidle norske tradisjoner og fortelle om 
mulighetene vi har gjennom Allemannsretten til å ferdes i 
skog og mark.

Turene gjennomføres både i flotte områder i lokalmiljøene og i 
turområder med mer regional karakter. Målet er at deltakerne 
skal gjenskape turer på egenhånd, gjerne sammen med 
venner og familie. Lavterskel, integrering og folkehelse er 
nøkkelord i tilrettelegging og ved gjennomføring av turer.

Planlegging og gjennomføring av turer er vårt primære arbeid 
i prosjektet, men vi har også i stadig større grad blitt involvert 
i planarbeid i forhold til friluftsliv, folkehelse og integrering.  

2011
• Voksenopplæringer/læringssentre i eierkommuner er 
 viktige samarbeidspartnere. Vi har også vært på turer med 
 andre organisasjoner
• Mange forskjellige aktiviteter og et variert faglig innhold 
 på turene
• Stor interesse for å bli med på turene. Over 1700 har 
 meldt seg på våre turer 
• Større aktivitet enn i 2010. Vi har hatt med oss 
 1113 deltakere på tur
• Vi har gjennomført 17 turer, bl.a. tre snø- og skidager 
• Gjennom ekstrabevilgninger over statsbudsjettet i 
 2011fra Direktoratet for naturforvaltning har vi i tillegg 
 kunne gjennomføre flere ekstra turer med til sammen 
 over 200 deltakere i 2011. Vi har i denne forbindelse 
 innledet et spennende samarbeid med Kongsgård 
 flyktningbarnehage i Kristiansand
• Vi får mange tilbakemeldinger fra deltakere om at de 
 opplever turene som spennende og opplevelsesrike
• Vi deltar i Dialogforum i Kristiansand

Vegen videre
• Vi ønsker å bygge videre på våre erfaringer og 
 videreutvikle samarbeid vi har med forskjellige 
 brukergrupper
• Prøve å legge til rette for samarbeid på tvers av ulike 
 grupper
• Vi har en målsetting om å kunne tilby et minst like godt 
 turtilbud i 2012 som i 2011

Økonomisk bidrag til Friluftsliv for minoritetsgrupper fra: 
Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, 
Folkehelse i Agder og Friluftsrådenes Landsforbund. I tillegg 
har vi i 2011 blitt tilgodesett gjennom ekstrabevilgninger over 
statsbudsjettet fra Direktoratet for naturforvaltning.

VEIVISEREN – 50 TuRER PÅ HJuL

Veiviseren – 50 turer på hjul var et partnerskapsprosjekt med 
Vest-Agder fylkeskommune. Erik Peersen, Astrid Marianne 
og Per Svein Staalesen var også involvert i prosjektet. Vest-
Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder gav 
støtte til prosjektet. Friluftsrådenes Landsforbund gav støtte 
til kartleggingen av tilgjengelige friluftsområder som dannet 
utgangspunktet for oversikt over turmuligheter til turheftet. 

Partnerskapsprosjektet skulle i utgangspunktet lage et 
turhefte – men munnet ut i ei turbok med særlig fokus 
på bevegelseshemmede og tilrettelagte og tilgjengelige 
friluftsområder i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 

Så vidt oss bekjent, er turboka den eneste av sitt slag 
i Norge. Friluftsrådet fikk Vest-Agder fylkeskommune 
og fylkesmannen i Vest-Agder sin fylkespris i universell 
utforming for turboka.

2011
• Boka ble ferdigstilt og lansert juni 2011
• Boka har blitt godt mottatt og salget har gått over all 
 forventning
• Fylkespris i universell utforming
• Foredrag, intervjuer i radio og markedsføring i aviser 

Vegen videre
• Videre markedsføring av boka i media og på konferanser
• Mulig nytt opplag dersom salget fortsetter i samme tempo
• Se på mulighet for tilsvarende turbok for eierkommunene 
 i Aust-Agder

BADEBÅTEN

Badebåten trafikkerer strekningen Kristiansand 
sentrum – Østre Randøya, med enkelte stopp underveis i 
sommersesongen. Ruten har vært i drift i 7 sesonger. Dette 
gjør at de store ikke-landfaste friområdene i Kristiansands 
skjærgård blir tilgjengelige for fastboende som ikke har egen 
båt og for turister.
 
2011
• Badebåt i fast rute i sommersesongen, med tre 
 daglige avganger
• MS Patricia har trafikkert ruten
• Sentral kaiplass ved Kai 6 i Kristiansand sentrum
• Kristiansand kommune, Midt-Agder Friluftsråd og Visit 
 Kristiansand har samarbeidet om prosjektet
• Midt-Agder Friluftsråd har, sammen med turistkontoret 
 og eier av båten, drevet aktiv markedsføring
• Kristiansand kommune har stilt økonomisk garanti 
 for driften

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

”FOLKEHELSE OG FRILuFTSLIV 
I REGIONEN”

Begrepet ”folkehelse” er blitt mer og mer aktualisert de 
senere år, senest med forslaget til ny folkehelselov, hvor 
det legges opp til nye og utvidede oppgaver for kommuner 
og fylkeskommuner. Midt-Agder Friluftsråd ønsker å være 
proaktiv i dette arbeidet og ha fokus på friluftslivets betydning.

Naturen er en helt unik aktivitetsarena som gir mulighet 
for allsidig trening av balanse, koordinasjon, bevegelighet, 
styrke og kondisjon. Visjonen til Aust- og Vest-Agder 
fylkeskommuner i forhold til folkehelse i Agder er ”God 
helse og livskvalitet for alle i Agder”. Det har i den senere 
tid kommet tydelig frem hvilken viktig rolle friluftsliv har 
for den totale folkehelsa i befolkningen. Fysisk aktivitet er 
en av de faktorer som har størst innvirkning på vår helse. 
Midt-Agder Friluftsråd ønsker å være med på å legge til rette 
for at den enkeltes helse kan fremmes gjennom en aktiv og 
helserelatert livsstil i friluft. 

NATuRBASERT FOLKEHELSEAKADEMI 
– ET FORPROSJEKT

Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med Vest-Agder 
fylkeskommune, universitetet i Agder og universitetet i 
Hamburg pågående et forprosjekt for å utrede muligheter og 
en modell for å etablere et hovedprosjekt som skal fremme 
den enkeltes helse gjennom en aktiv og helserelatert livsstil. 
utgangspunktet i normale hverdags- og fritidsaktiviteter, 
slik vi kjenner det fra enkle norske friluftstradisjoner. 
Viktige momenter i forprosjektet er faglig innhold, 
samarbeidspartnere, organisering og lokalisering.
 
2011 
• Tilsagn på søknad til Vest-Agder fylkeskommune og 
 Søgne og Greipstad sparebank
• Etablering av arbeidsgruppe bestående av representanter 
 fra Vest-Agder fylkeskommune, universitetet i Agder, 
 universitetet i Hamburg og Midt-Agder Friluftsråd
• Gjennomført kartleggende intervjurunder i Vest-Agder 
 og Hamburg

Vegen videre
• Sluttføre forprosjektet med utfyllende rapport
• Avklare og legge til rette for en evt videreføring av 
 et hovedprosjekt

SPRINGVANNSHEIA I LILLESAND

Springvannsheia var en tidligere vannkilde til Lillesand og har
storslagen utsikt over byen og skjærgården. Det er et koselig
vann med flott skog rundt. Første trinn av tiltaket startet
høsten 2010, og det meste av fysisk tilrettelegging kom på
plass i løpet av 2011. Der er nå gapahuker, bålgruer, benker
og sammenhengende sti rundt hele vannet. Stien vil også bli
lyssatt og nytt handikaptoalett kommer. Standarden på stien
vil være slik at det er godt fremkommelig for rullestoler og
barnevogner.

20 21



2011
• Fysisk tilrettelegging er kommet på plass
• Aktivitetsdager for over 300 barn og unge – fra barnehage 
 til ungdomsskole

2012
• Få på plass lyssetting og nytt handikaptoalett
• Offisiell åpning 9. mai 2012
• Neste trinn som pilotprosjekt med Involveringsprosjektet 
 i Lillesand hvor vi skal se på modeller for involvering og 
 økt deltakelse blant inaktive og lite aktive i Lillesand. 
 Dette i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og 
 da med utgangspunkt i aktiviteter knyttet til Springvannsheia.
• Se på muligheter for videre tilrettelegging i tilstøtende 
 område

HELSE I FRILuFT, BIRKENES – 
DIGERHAuG FRILuFTSOMRÅDE

Helse i friluft, Birkenes har vært et samarbeidsprosjekt 
mellom Birkenes kommune, Lions Birkenes og Midt-Agder 
Friluftsråd, der MAF har hatt prosjektledelse.

Bakgrunnen for at prosjektet ble igangsatt var at ansatte i 
Birkenes kommune, Rehabiliteringsteamet, ønsket å finne 
alternative arenaer til korridorer, trapper, veier etc. for 
opptrening og rehabilitering av mennesker i ulike institusjoner 
på Birkeland.

Det ble sett til prosjektet Helse i hundremeterskogen på 
Kongsgård i Kristiansand, som hadde blitt gjennomført 
med suksess et par år før. Et naturområde hadde der blitt 
tilrettelagt med stier, benker og grillplass i umiddelbar 
nærhet til institusjoner. Der kunne de ansatte på 
institusjonene ta med seg mennesker med ulike behov på tur. 
De kunne gjøre aktiviteter ute, samtidig som de fikk frisk luft 
og fine naturopplevelser. 

Ei tverrfaglig prosjektgruppe ble dannet med fokus 
på å tilrettelegge et lignende område for mestring og 
sanseopplevelser i Birkeland sentrum. Visjoner og ideer ble 
til planer, og etter målbevisst søknadsarbeid ble prosjektet 
tilgodesett med tilsagn om støtte fra Gjensidigestiftelsen, 
Sparebankstiftelsen DnB NOR og Extrastiftelsen Helse og 
Rehabilitering.

Høsten 2009 ble grunnarbeidet igangsatt. Første trinn var å 
tilrettelegge en møteplass som fikk navnet Solplassen. Det 
ble også tilrettelagt ca 100 m stier som var tilgjengelig for 
alle. Våren 2010 ble det bygget en åttekantet paviljong, som 
inneholdt peis og benker. Offisiell åpning av paviljong og stier 
trinn 1 ble gjennomført høsten 2010.

Prosjektgruppa arbeidet ufortrødent videre høsten 2010 og 
gjennom hele 2011 med å etablere flere stier for å knytte 
sammen hele området. Deler av stiene ble tilrettelagt 
for alle, mens andre deler ble tilrettelagt med større 
vanskelighetsgrad og bratthet. Det ble brukt forskjellig 
underlag som grus, bark, og stein. Det ble laget ulike 
treningsinstallasjoner og som et ledd i tilretteleggingen ble 
trapper og broer i stein og tre, innlemmet som en naturlig del 
av disse stiene. Det ble også tilrettelagt med benker langs 
stiene. Det ble totalt i området tilrettelagt ca 600 m sti, der 
ca 300 m er tilgjengelig for alle, mens resten har en høyere 
vanskelighetsgrad og gir større utfordringer for balanse, 
utholdenhet og koordinasjon. Det ble også laget en liten 
akebakke i området.  

Målsettingen er at Digerhaug friluftsområde skal være med 
å inspirere og motivere til gode sanseopplevelser og aktivitet 
i friluft. Dette vil være med å fremme bedre livskvalitet både 
fysisk og psykisk, både for dem som trenger rehabilitering, 
men også som forebyggende i et folkehelseperspektiv for alle 
i nærmiljøet. Området er en grønn lunge mellom institusjoner 
og byggefelt, ligger flott til i nærhet til Birkeland sentrum, og 
har lav terskel for bruk og er tilgjengelig for alle som ønsker. 

Vegen videre
• Aktivitetstiltak i samarbeid med institusjoner i området
• Markedsføring av området og tilbudet der
• Prosjektet ble ferdigstilt i 2011, men enkelte detaljer 
 gjenstår

FOLKEHELSE KRISTIANSAND

Friluftsliv har stor betydning for den totale folkehelsa 
i befolkningen. Dette kommer stadig sterke frem i 
samfunnsdebatten og i forskning. Folkehelse Kristiansand 
leier 50% stilling av Midt-Agder Friluftsråd for å bidra og lede 
ulike aktiviteter og lavterskeltiltak.

2011
• Opp av Go’stolen - sosial seniormosjon ukentlig i 
 Badmintonhallen og Sukkevannhallen, prosjektledelse
• Aktiv ute - kompetansebistand og rådgivning på 
 friluftstiltak og tilrettelegging for naturbasert fysisk 
 aktivitet og Læring i friluft
• Grønn Løype og Grønn Tur - lavterskel turløyper 
 i befolkningsnære naturområder. Grønn tur er et 
 konkurransekonsept utviklet for spesielle institusjoner 
 i tilknytning til løypene.
• urbant friluftsliv og Aktiv Hver Dag – prosjektutvikling 
 og friluftsfaglig bistand
• Trilletur - ukentlig turtilbud på dagtid for foreldre 
 med barn i vogn
• Stavgang - koordinering av stavgangaktivitet i 
 Kristiansand, kurs og opplæring.
• Aktivitet på resept - turveiledning
• Annet - faglig bistand i øvrige prosjekter og tiltak i regi 
 av Folkehelse Kristiansand

Vegen videre
• Fortsette samarbeidet, videreføre og initiere   
 aktivitetsprosjekter

GRØNN LØyPE OG GRØNN TuR

Samarbeidsprosjekt med Folkehelse Kristiansand. 
Formålet er å fremme svært godt tilrettelagte turløyper 
i befolkningsnære områder med tilgjengelighet for alle 
(universell utforming). Derav navnet og den karakteristiske 
grønne merkingen. Prosjektet har også egne tiltak 
for aktivisering av ulike brukere i løypene. I 2011 er 
konkurransekonseptet Grønn Tur gjennomført for alle de 
grønne løypene. Sørlandet Sykehus avdeling for rus og 
rehabilitering ble trukket som institusjonsvinnere og ble 
overrakt 3 sykler. Disse skal brukes av klienter og ansatte.

2011
• Gjennomført andre runde med Grønn Tur 
 konkurransekonsept på Kongsgård, Baneheia og Kjos
• Markedsført tilbudet i ulike kanaler, særlig mot utvalgte 
 målgrupper

Vegen videre
• utvikle flere løyper/integrere konseptet i planarbeidet 
 i kommunen
• Bistå institusjoner og organisasjoner som ønsker 
 å videreføre lokale turkonsept i løypene

PÅ TOPP

Turkonsept for hele familien. Deltakerne besøker inntil 
24 utvalgte topper i regionen ved hjelp av et turhefte som 
beskriver turene og toppene. Ved oppnådde 16 topper vil hver 
enkelt motta premie. Eget premieopplegg for barn og unge. 
Prosjektet er påbegynt i 2011 og forventes ferdigstilt og klar til 
lansering 2012.

2011
• Finansiering av prosjektet
• Innhenting av informasjon og utvalg av topper
• Etablering av samarbeid med eksterne parter

Vegen videre
• Ferdigstille konseptet – informasjon, merking, avtaler
• Distribusjon og markedsføring
• På Topp skal være operativt i 3-4 år

TILRETTELEGGING PÅ BRINGSVæR

Leirskolen har tilrettelagte overnattingsfasiliteter, 
handikaptoalett og flotte natur- og friluftskvaliteter. En 
privatperson ønsker å realisere en forretningsidé knyttet 
til tur- og friluftsopplevelser for bevegelseshemmede med 
utgangspunkt i Bringsvær leirskole. Det er gitt offentlig støtte 
til dette og eventuelle tiltak skal også komme allmennheten 
til gode.

En del av prosjektet vil være enkelte fysisk tilrettelegginger 
for å bedre tilgjengeligheten. I den forbindelse er Midt-Agder 
Friluftsråd koblet inn for å ivareta og koordinere i forhold til 
allmennhetens interesser. 

MAF har vært behjelpelig med søknader og planlegging av 
tilretteleggingstiltakene i forbindelse med forretningsidéen. 
Tilretteleggingstiltakene vil også komme Bringsvær leirskole 
til gode i form av bedre tilgang til vannet og utbedring av 
tilgjengeligheten til bygningene på Bringsvær. Tiltaket har fått 
støtte fra Næringsavdelingen i Kristiansand kommune og vil 
bli gjennomført i løpet av 2012. 

AKTIVITETSTILTAK FOR BARN OG uNGE 
MED FuNKSJONSNEDSETTELSE 

Barn og unge med funksjonsnedsettelser er mindre i aktivitet 
ute enn funksjonsfriske barn. Vi har derfor sett på hvilke 
tilrettelegginger som skal til for at denne gruppa skal få mer 
glede av friluftsliv og hva som skal til for at de skal kunne 
delta på lik linje med andre. Høsten 2011 satt vi i gang et 
samarbeidsprosjekt med Krossen skole, som har mange 
elever med funksjonsnedsettelse og lærevansker. Vi har 
prøvd ut ulike friluftsaktiviteter på elevene, i flere av våre 
naturskoleleirer.

2011
• Idémyldring med lærere fra Krossen skole
• utprøving av ulike friluftsaktiviteter i naturskoleleirene 
 våre Helleviga og Donevann
• Sammensatte elev grupper med ulike typer 
 funksjonsnedsettelser
• En og samme aktivitet ble tilrettelagt på ulike måter for 
 å imøtekomme elevens mestringsevne
• Små tilrettelegginger som skal til for at alle skal kunne 
 delta i aktiviteten
• Spesialtilpasset materiell og utstyr
• Høy voksentetthet
• Finansiering – folkehelsemidler fra FL

Vegen videre
• Videre utprøving av aktiviteter for barn og unge med 
 funksjonsnedsettelse
• Lage et idéhefte med beskrivelser av alle aktivitetene og 
 tilretteleggingene vi gjorde i prosjektet. Vi håper heftet vil 
 gi ideér og inspirasjon til andre som jobber med barn og 
 unge med tilretteleggingsbehov. 
• Se på muligheter for å utvikle kurs for lærere

AKTIVITETSTILTAK FOR VOKSNE MED 
FuNKSJONSNEDSETTELSE 

Samarbeidsprosjekt med Sørlandet sykehus HF, avdeling 
for fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdelingen har god 
kjennskap til målgruppen og deres behov, mens vi i Midt-
Agder Friluftsråd har kompetanse innen friluftsliv. Vi har 
sammen kommet frem til gode tilrettelagte friluftsaktiviteter 
som passer for voksne med funksjonsnedsettelse. Formålet 
er at pasientene ser at de faktisk kan gjøre mange av de 
samme tingene som før de fikk funksjonsnedsettelsen, 
kun ved hjelp av enkel tilrettelegging. Dette gir mestrings-
følelse hos pasientene – noe som igjen er viktig i en 
rehabiliteringsprosess.

2011
• Idémyldring med ansatte ved rehabiliteringsavdelingen 
 på Kongsgård
• utprøving av ulike friluftsaktiviteter i tilrettelagte 
 friluftsområder, som f.eks fisking, matlaging, spikking 
 og toving.
• utprøving av spesialtilpasset utstyr
• Pasientene hadde varierende funksjonsnedsettelser, men 
 flesteparten var slagpasienter, kneopererte, pasienter 
 med amputasjoner og hodeskadepasienter
• Små tilrettelegginger som skal til for at alle skal kunne 
 delta i aktiviteten
• Stor veileder tetthet i forhold til antall deltakere
• Finansiering – folkehelsemidler fra FL

Vegen videre
• Videre utprøving av aktiviteter for voksne med 
 funksjonsnedsettelse
• utarbeide et hefte med beskrivelser av alle aktivitetene 
 og tilretteleggingene vi gjorde i prosjektet
• Se på muligheter for å utvikle kurstilbud til ansatte 
 i rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner
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Informasjonsarbeid og markedsføring er viktige elementer for 
å nå Midt-Agder Friluftsråds overordna mål.

 
PRESENTASJON

2011
• Videreutviklet digital totalpresentasjon av friluftsrådet 
 og dets arbeid
• Presentasjon av Midt-Agder Friluftsråd for enhetslederne 
 i Vennesla
• Midt-Agder Friluftsråd har avholdt ulike typer 
 presentasjoner av organisasjonen for blant andre 
 universitetet i Agder, Dialogforum, ulike frivillige 
 organisasjoner og politiske organer
• Deltatt på ulike åpne arrangementer med stand og 
 aktiviteter, for eksempel Bilfri dag.

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

MEDIEOMTALE

2011
• Midt-Agder Friluftsråd og vår virksomhet har vært omtalt 
 flere ganger i regionale og lokale medier. Se bl.a. utvalgte 
 faksimiler. 
• Faglig bidrag til blant annet NRK Sørlandssendinga, 
 Fædrelandsvennen og Sørlandsavisa. 

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

ANNONSERING

2011
• Midt-Agder Friluftsråd brukte i 2011 i noen grad 
 annonsering for å profilere tiltak. Alle naturlosturene blir 
 annonsert, enten i lokalaviser, regionalaviser eller begge 
 deler.

Vegen videre
• Annonsere utvalgte produkter/tiltak ved høvelige 
 anledninger
• Benytte redaksjonelle formidlinger av bl.a. naturlosturer, 
 åpningsarrangementer og viktig folkeopplysning, så som 
 føremeldinga

 
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.

2011
• Regelmessig oppdatering av ulik informasjon
• Legge inn aktuelle nyhetsartikler
• Kontinuerlig oppdatert føremelding gjennom 
 vintersesongen
• 139 911 unike treff på nettsiden i 2011. Dette er en økning 
 på 19,1 % i forhold til 2010. Vi ser med andre ord en klar 
 vekst i bruk av nettsiden.

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

BØKER / BROSJyRER

2011
• Lansering, salg og distribusjon av Veiviseren – 50 turer 
 på hjul
• Salg og distribusjon av Veiviseren, siste opplag.
• Salg og delvis distribusjon av relevante bøker for friluftsliv 
 i regionen, herunder bøker med støtte fra MAF. 
 For eksempel Padleguiden for Aust-Agder, Padleguiden 
 for Vest-Agder og 50 turer i Kristiansandsregionen.

Vegen videre
• Arbeide for realisering av Veiviseren 2 (Midt-Agder 
 Friluftsråds medlemskommuner i Aust-Agder).
• Vurdere turbok for bevegelseshemmede i eierkommunene 
 i Aust-Agder
• Bidragsyter og støttespiller i relevante bokprosjekter 
 for regionenes friluftsliv
• Ny På Topp-brosjyre med nye topper

KART

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

2011
• Salg og distribusjon av turkart i regionen
• utvikling og produksjon av ”Randøya” (brosjyre)
• Bidratt til utgivelse av turkart ”Skråstadheia” 
 (revidert utgave) 

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

inFOrmasjOnsarbeid 
Og markedsFøring
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PRISER OG uTMERKELSER

Midt-Agder Friluftsråd ble tildelt Fylkesmannen i Vest-Agder 
og Vest-Agder fylkeskommune sin Fylkespris for universell 
utforming 2011 for turboka Veiviseren – 50 turer på hjul. 
Prisen gis som en stimulans til en person, organisasjon 
eller gruppe som har gjort en ekstra innsats for å oppnå 
god tilgjengelighet gjennom universell utforming. Dette 
som et godt eksempel til etterfølgelse av andre. Rådet 
for funksjonshemmede i Vest-Agder mente at Midt-Agder 
Friluftsråd har gjort en god og viktig jobb for å stimulere til at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer seg på tur. 
Dette anses som særlig viktig siden det finnes få eller ingen 
andre turbøker som retter seg mot denne målgruppen.

Lillesand kommune tildelte Midt-Agder Friluftsråd sin 
Tilgjengelighetspris for 2011 for vårt initiativ og arbeid med 
tilretteleggingen på Springvannsheia. Tilgjengelighetsprisen 
går til enkeltpersoner, organisasjon eller bedrifter som bidrar 
til å gjøre samfunnet mer tilgjengelig. Juryformann Gro 
Bråten la vekt på viktigheten av å gjøre samfunnet tilgjengelig 
både i forhold til arbeidsliv, fritid og friluftsliv. Hun mente at 
årets prisvinner har bidratt på en utmerket måte i forhold til 
sistnevnte.

PLANARBEID 

2011
Gitt skriftlige uttalelser til 4 planer/saker der regionale 
friluftsinteresser har vært involvert; Strategiplan Folkehelse i 
Agder, Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - Kristiansand, 
Reguleringsplan nytt boligområde - Søgne og uttalelse vedr 
Motorsenter på Lauvås – Vennesla. 

Vegen videre
• Gi uttalelser til, og delta i arbeidet med planer og 
 saker der regionale friluftsinteresser er involvert
• utarbeide forvaltningsplaner etter mal fra DN for områder 
 hvor MAF har skjøtsel, drift og forvaltningsansvar.
• Tydeliggjøre vår kompetanse ovenfor eierkommunene

RÅD OG uTVALG

Midt-Agder Friluftsråd deltar blant annet i: 
• Folkehelseforum i Kristiansand, samt i arbeidsutvalget 
 i Folkehelseforum
• Vassdragsrådet for Nedre Otra
• Tilsynsnemda for Skjærgårdsparken
• Arbeidsgruppe for Kystled Sør

• Koordinator for organisasjonene på Østre Randøya
• Arbeidsgruppe for sikringsarbeid vedrørende Herefossen
• Arbeidsgruppe for arbeid rettet mot minoritetsgrupper 
 i Kristiansand
• Styret for Bergstølveien
• Naturloskomiteen
• Nasjonal Sykkelrute Nr.3
• Klimaforum Kristiansand
• Styret i Sandripheia fritidspark
• Dialogforum

TuRER OG ARRANGEMENTER

2011
• Folkehelsedag på Sandrip for ansatte i helsesektoren 
 i Kristiansand kommune
• Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos)
• På sykkel langs ukjente veier i Søgne (Naturlos)
• 8 Friluftsdager i Friluftsparken for 8-9. klasser i regionen 
 (Naturskole)
• Opptur i Jegersberg (DNT arrangement for ungdom)
• Åpning av Grundekjønn nærfriluftsområde (Songdalen)
• Randøyadagen (Naturlos)
• Vandring i Friluftsparken i Søgne (Naturlos)
• Vandring i Skråstadheia med internasjonale studenter 
 (samarbeid med uiA)
• 4 aktivitetsdager på Springvannsheia (Lillesand)
• Natur- og kulturhistorisk vandring med friluftstudentene 
 på uiA - Skråstadheia
• Nissefest i Helleviga (Naturlos)
• Solsnudag på Odderøya (Naturlos)
• Se for øvrig arrangement under de ulike 
 prosjektbeskrivelsene.

KONFERANSER/SAMLINGER

2011
• Deltatt på Daglig leder-samling
• Deltatt på ansattesamling hos Dalane Friluftsråd
• Deltatt på Landskonferanse friluftsliv - Ålesund
• Årsmøte FL – Ålesund
• Holdt foredrag på Samfunnsmedisinsk konferanse - 
 Kristiansand
• Holdt foredrag på Over dørstokken - konferanse om 
 friluftsliv og universell utforming i nærmiljøet i regi av 
 MD og DN - Haugesund
• Studietur/seminar til Hamburg sammen med universitetet 
 i Hamburg (folkehelseakademi)
• Oppstartskonferanse Regional plan for idrett, friluftsliv 
 og folkehelse, Vest-Agder fylkeskommune

deltakelse
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regnskaP balanse
driftsregnsKAP note 2011 Budsjett 2010
Driftsinntekter
Driftstilskudd 1  -2 489 741 -2 741 000  -2 415 460 
Andre tilskudd, prosjekter mv 1  -3 359 904 -4 900 000  -2 548 550 
Div. andre inntekter 1  -516 614 -380 000  -1 055 990 
MVA-kompensasjon 1  -416 917  -420 835 

sum driftsinntekter  -6 783 176 -8 021 000  -6 440 835 

driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter 1  3 401 211 1 765 000  2 827 270 
Kjøp varer/tjenester 1  2 697 183 6 925 000  2 987 034 
Komp.berettiget mva på driften 1  416 917  420 835 
Andre driftsutgifter 1 0  17 464 
Kalkulatoriske avskr/nedskr 2 0 0 

sum driftsutgifter (ekskl renter)  6 515 311 8 690 000  6 252 603 

driftsresultat  -267 865 669 000  -188 232 

finansinntekter
Renteinntekter  -130 789 -140 000  -128 949 

sum finansinntekter  -130 789 -140 000  -128 949 

finansutgifter
Renteutgifter 0 0  52 

sum finansutgifter 0 0  52 

Motpost avskrivninger 0 0 0 

Ordinært resultat  -398 654 529 000  -317 128 

interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger  -760 831  -362 177 
Bruk av tidligere avsetninger  362 177  45 049 
Sum  -398 654  -317 128 

regnskapsmessig resultat 0 0 0 

inVesteringsregnsKAP

utgifter
Investering i bygninger, inventar og utstyr

sum finansieringsbehov 0 0 0 

finansiering
Bruk av lån
Bruk av tidligere avsetninger, fond
Bruk av likviditetsreserve

sum finansiering 0 0 0

eiendeler note 2011 2010

Anleggsmidler
Friareal Søgne 2  100 000  100 000 
Friareal Søgne 2  158 974  158 794 
Dagsturhytte Sødalsmyra 2  92 240  92 240 
Båt 2 0 0 

sum anleggsmidler  351 034  351 034 

Omløpsmidler
Til gode mva  423 685  422 094 
Kundefordringer  70 848  35 751 
Andre kortsiktige fordringer  4 727  12 573 
Kasse/bank  4 094 348  3 438 455 

sum omløpsmidler  4 593 608  3 908 873 

sum eiendeler  4 944 642  4 259 907 

egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond 3 3 588 244 2 939 685
Bundne driftsfond 3 112 273 362 177
ubundne kapitalfond 0 0
Bundne kapitalfond 0 0
Kapitalkonto (EK) 4 351 034 351 034
Likviditetsreserve 0 0

sum egenkapital 4 051 551 3 652 896

Langsiktig gjeld 0 0 

sum langsiktig gjeld 0 0 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  311 157  18 025 
Offentlig gjeld og feriepenger  438 703  371 339 
Annen kortsiktig gjeld 0  89 000 
Skattetrekk  143 232  128 646 
Forskuddsbet inntekter 0 0 

sum kortsiktig gjeld  893 091  607 010 

sum gjeld og egenkapital 4 944 642 4 259 907
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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 989 628
Tilskudd Vennesla kommune 160 164
Tilskudd Søgne kommune 129 048
Tilskudd Songdalen kommune 72 072
Tilskudd Iveland kommune 15 588
Tilskudd Evje og Hornnes kommune 41 712
Tilskudd Lillesand kommune 116 688
Tilskudd Birkenes kommune 57 408
Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune 387 433
Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune, skjøtsel Friluftsparken, prosjekter 1 258 800
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune 75 000
Tilskudd Aust-Agder Fylkeskommune, skjøtsel Ogge, prosjekter 268 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund 445 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund, prosjekter 1 039 000
Administrasjon Sandripheia Fritidspark 100 000
Kristiansand Kommune, refusjon tauløyper, prosjekt Bringsvær, naturlos og Folkehelseforum 479 104
Tilskudd Direktoratet for Naturforvaltning 180 000
Fylkesmannen i Vest-Agder, naturlos og Fylkespris for universell utforming 35 000 5 849 645

spesifikasjon av inntekter
Salgsinntekter Kafeer, Helleviga og Randøya 173 677
Inntekter salg Veiviseren og div. kart 169 376
Leieinntekter 30 650
Andre driftsinntekter, uiA, diverse refusjoner 142 911
Momskompensasjon 416 917 933 531

6 783 176

spesifikasjon av utgifter
Varekjøp kafeer Randøya, Dvergsøya og i Helleviga 124 755
Kjøp kart og lignende for videre salg 47 120
Lokal- og parkeringskostnader 18 900
Leasing, drivstoff og drift bil 72 439
Kostnader drift Friluftsparken 590 543
Kostnader Naturlosprosjektet 481 992
Kostnader Naturskolen 496 870
Kostnader Stimuleringsmidler 12 000
Kostnader Friluftsliv for minoritetsgrupper 458 170
Kostnader Naturskole Ogge 126 619
Kostnader prosjekt Dulteneset i Iveland 29 286

Kostnader prosjekt Bringsvær 19 890
Kostnader ski- og turløyper 710 472
Kostnader drift Randøya og Dvergsnes 76 046
Kostnader tjenester “Folkehelseforum” 200 000
Veiviseren - Muligheter for alle, turhefte for bevegelseshemmede 108 300
Aktivitetskonsepter for mennesker med funksjonsnedsettelse, Krossen skole og SSR 192 738
Kostnader Springvannsheia i Lillesand 73 589
Helse i friluft, Birkeland 395 613
Naturbasert Folkehelseakademi, forprosjekt 189 321
Administrasjonskostnader, flytting, kontingent FL, forsikringer, kostnader lokaler, pc, telefon 335 541
Kurs, møter og opplæring 66 275
Reisekostnader 38 151
Annonsekostnader 9 459
Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning) 100 570
Styrehonorar 42 000
Sandripheia Fritidspark 100 000
Tap på fordringer 0
Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver) 1 398 652 6 515 311

(lønnskostnader er inkl i prosjektene)       
       
       
2. ANLEGGSMIDLER

Hytte sødal tomter sum
Kostpris 01.01 92 240 258 794 351 034
Anskaffelser i året 0
Akk avskrivninger/nedskr. 0

Bokført verdi 31.12 92 240 258 794 351 034
  
Planlegging av hytta startet i 2007 og det er medgått kostnader til arkitekt og konsulenthonorar. Bygging av hytte er ikke  
igangsatt i påvente av eiendomsoverdragelse fra forsvaret. Det gjenstår en del opprydding av feltet før forsvaret vil avhende 
eiendommen. Det foretas ingen avskrivning av hytte for 2011 iht. regnskapsforskriftene. Tomter avskrives ikke.    
       
       
3. FOND       

spesifikasjon av disposisjonsfond:
Disposisjonsfond 01.01.11 2 939 685
Avsetning til fond 648 559
Årets resultat

disposisjonsfond 31.12.11 3 588 244

spesifikasjon av bundne driftsfond:
Bundet driftsfond 01.01.11 362 177
Bruk av fond 362 177
Avsetning til fond 112 273

Bundet driftsfond 31.12.11 112 273
       
       
4. KAPITALKONTO       
spesifikasjon av kapitalkonto:
Anleggsmidler 01.01.11 351 034
Anskaffelser 0
Avskrivinger/nedskr. 0

Kapitalkonto 31.12.11 351 034
       

Kristiansand 31/12-11   
26-04-12

for Midt-Agder Friluftsråd

 Bjørn Ropstad
 styrets leder

Per Svein Holte
daglig leder
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revisjOnsberetning budsjett 2012
driftsinnteKter 2012
Kristiansand kommune 1032000
Vennesla kommune 168000
Søgne kommune 135000
Songdalen kommune 76000
Birkenes kommune 60000
Iveland kommune 16000
Evje og Hornnes kommune 43000
Lillesand kommune 122000
Vest-Agder fylkeskommune 400000
Aust-Agder fylkeskommune 77000
Friluftsrådenes Landsforbund 405000
Vest-Agder fylkeskommune, MD 1427.74 250000
Andre tilskudd, prosjektmidler 4420000
Diverse inntekter, Veiviseren, kart og annet 185000
Salgsinntekter, kafeer 180000

sum driftsinntekter 7569000

driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaber 1700000
Styrehonorarer 45000
Bilgodtgjørelse ink leasing 70000
Møter, kurs og reiser 130000
Regnskap, revisjon og rådgivning 110000
Prosjektutgifter 4920000
Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund 45000
Annonser 20000
Kontorrekvisita og utstyr 100000
Telefon og porto 45000
Tidsskrifter 5000
Representasjon og servering 7000
Forsikring 35000
Leieutgifter 45000
Drift og tilskudd - løyper 200000
Drift av Friluftsparken i Søgne 300000
Randøya og Dvergsøya drift 50000
Sommerkafeene 110000
Skilting og informasjon 35000
Diverse utgifter 20000

sum driftsutgifter 7992000
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PrOsJeKtutgifter
Naturlos 500000
Badebåt 20000
Naturskole 350000
Friluftsliv for minoritetsgrupper 450000
Regionale sykkelruter 200000
Lokale 100-m skog i kommunne 600000
Folkehelseakademi 200000
Naturskoleleir Helleviga 800000
På Topp 250000
Leir Ogge 100000
Bringsvær aktivitetsområde 50000
Sødalsmyra 1000000
Veiviseren Aust-Agder 200000
Kyststi Lillesand 100000
Lokale stimuleringsmidler 100000

sum prosjektutgifter 4920000

sum driftinntekter 7569000
Sum driftsutgifter og prosjektutgifter 7992000

driftsresultat -423000

Renteinntekter 120000

Momsrefusjoner 200000

Faksimiler Lillesandsposten 2011:
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Midt-Agder friluftsråd

www.midt-agderfriluft.no

Dronningens Gate 2, postboks 207, 4662 KRISTIANSAND
Telefon: 95 85 11 11 – post@midt-agderfriluft.no

G
ra

fis
k 

pr
od

uk
sj

on
: B

jo
rv

an
d 

&
 S

ka
rp

od
de

 A
S


