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Midt-Agder friluftsråd eies av 8 kommuner; Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og 
Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes og Lillesand i Aust-Agder. Pr 01.01.2013 er det 135 284 innbyggere i 
Midt-Agder regionen. Friluftsrådet er organisert som et interkommunalt samarbeid.

Administrasjonen holder til i Dronningens gate 2 i Kristiansand og utgjorde i 2012 5,5 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 eierkommunene. Friluftsrådet bistår også eierkommuner i 
friluftsfaglige anliggende.

foto
Midt-Agder Friluftsråd ved Per Svein Holte, Kjetil Fossheim, Monica Roland, Janne Johnsen
og Erlend Falkgjerdet.
Andre: Harald Flå, Per Svein Staalesen, Aksel Selmer, Lene Flagestad og Torill Folkestad

Det skjer masse spennende 
som angår alle innbyggerne 
i vår region. Årsmeldinga 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 føremeldinga og tilrettelegging for 
tilgjengelighet for alle (universell utforming) – 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 desember 2012 var det 35 619 treff. 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 oppslutning 
om. I 2012 ble det gjennomført 160 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 ny naturskoleleir i Helleviga med 
tilgjengelighet for alle.

• Nytt På Topp turkonsept ble lansert i desember og er blitt 
godt mottatt. Her presenteres 3 spennende topper i hver 
kommune. Det vanker premier fra Stormberg til både barn og 
voksne som gjennomfører og registrerer et antall turer.

• Utvikling av aktivitetskonsepter for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser i samarbeid med Krossen skole, som 

er en kommunal kompetanseskole.
• På oppdrag fra FL har vi utarbeidet heftet Friluftsliv med 

etnisk mangfold. Hvorfor og hvordan – helt enkelt.

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 fortsatt arbeides for en 
oppmyking av dette regelverket.

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

Styret vedtok i slutten av 2012 å iverksette et prosjekt hvor det 
gripes tak i hvordan vi profilerer oss og kommuniserer med 
alle våre samarbeidspartnere, og i forhold til folk flest. Dette 
er nå satt i gang og gjennomføres i løpet av 2013. Styret har 
forventninger til resultatet og tror det kan være med å bidra til 
at friluftsråd-familien kan få en tydeligere profil.

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 årsmeldinga for 
2012! 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 2012
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Til topps for tredje gang

For tredje gang har Midt-

Agder Friluftsråd laget et 

hefte med de beste topp-

turene i regionen.  

God Helg ble med til  

Holmenkollen.

TEKST
: LINE RAAEN

FOTO: T
ORSTEIN ØEN

–   Det som er så flott med Jegersberg og Holmen-

kollen er at det finnes mange stier for å komme 

opp hit. Man kan velge en kort variant, en lang va-

riant, eller bare en midt imellom, alt etter hva slags 

tur man ønsker, forteller Per Svein Holte, leder av 

Midt-Agder Friluftsråd.

BEDRE FOLKEHELSA. Han har akkurat karret seg 

opp den verste stigningen på vei opp til toppen. 

Den første snøen har akkurat lagt seg, det er fem 

minusgrader, og passe surt. Men turer som dette 

lokker han gjerne flere ut på.

– Dette er et ledd i å bedre folkehelsa. Vi har så 

mange flotte topper her i Agder, og å komme seg 

ut i friluft og besøke disse er en sunn aktivitet for 

hele familien, sier Holte.

Mandag lanserer friluftsrådet den tredje På 

Topp-heftet. 24 utvalgte topper i Kristiansand og 

omegn ligger og venter på turglade. I heftet fin-

ner du kart og presentasjon av turmålene. Noen 

av toppene har friluftsrådet vært innom i tidligere 

hefter, men likevel funnet verdig en plass i den nye 

utgaven.

– Det kan være fordi det er en spesielt flott tur, 

eller fordi turen denne gang fremstår på en ny 

måte, sier friluftskonsulent Kjetil Fossheim.

Holmenkollen i Jegersberg er en av de nærmeste 

toppturene for kristiansanderne som er kommet 

med denne gang. Toppen erkjent for mange som 

et markant utsiktspunkt med flott utsikt ut over 

byen, og har vært en av de mest populære turene 

i mange år.

BARN OG UNGE. Åtte av de 24 turene i heftet er 

også spesielt utvalgt for barn og unge under 16 år. 

At turene er merket som egnet for barn betyr ikke 

nødvendigvis at de er veldig enkle. Flere andre kri-

terier er også lagt til grunn.

– Det kan for eksempel være at det er mulig å gjøre 

flere aktiviteter her, som blant annet fiske, eller det 

kan være en fin badeplass, eller noe morsomt å se 

på, sier Kjetil Fossheim. Turen til Holmenkollen er 

en av disse barneturene.  

Det er de åtte Knutepunkt Sør-kommunene, 

Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Ive-

land, Evje og Hornes, Birkenes og Lillesand, som 

sammen med Friluftsrådet har valgt ut de 24 top-

PÅ TOPP: Per Svein Holte, leder av Midt-Agder Friluftsråd, og friluftskonsulent Kjetil Fossheim har sammen med 

representanter fra kommunen valgt ut hvilke topper som skal være representert. Her er de to på Holmenkollen i 

Jegersberg i Kristiansand. 

pene. Hver av kommunene er representert med 

tre turer. Turene er valgt med fokus på opplevelse, 

variasjon og kvalitet. Mangfoldet gir flotte valgmu-

ligheter i forhold til distanse, høyde, årstid, andre 

friluftsaktiviteter og nærhet til bosted.

PREMIERES. – Jeg bruker å si at vi har en pose fylt 

med godteri som inneholder noe for en hver smak, 

sier Per Svein Holte.

Nytt av året er konkurransekonseptet. Det går 

ut på at man skal samle koder som man finner på 

friluftsliv
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Til topps for tredje gang

KONKURRANSE: På hver av toppene er det plassert en 

postkasse med en kode, og et rebusord. 

KRISTIANSAND OG OMEGN: De 24 toppturene som er 

beskrevet i boka, ligger innenfor dette området.

toppene som bestiges. Når 15 eller flere av toppene 

er besøkt, kvalifiserer det til en premie. Det finnes 

også en egen konkurranse for barna, en rebus som 

skal løses på hver av toppene.

– Løsningsordene fylles inn i et kryssord, som 

til slutt vil kvalifisere til en premie til barna, sier 

Fossheim, og legger til at man har tre år på å fullfø-

re konkurransen. Innen den tid håper friluftsrådet 

å kunne presentere nok en ny utgave av På Topp.
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BAKGRUNN

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

Midt-Agder Friluftsråd bestod i 2012 av kommunene 
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder 
fylke og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i 
Aust-Agder fylke.

FORMÅL

Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med eierkommunene, 
offentlige institusjoner på ulike nivåer 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
• 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 2012 kr 12,39 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 2012:
• 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 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, 
Fylkesmannen i Vest-Agder, Friluftsrådenes 
Landsforbund, Partnerskap for folkehelse, 
Vassdragstyret for Nedre Otra, 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 fem styremøter i 2012

Midt-Agder friluftsråds styre 2012:
 
Kristiansand kommune
Jan Oddvar Skisland (Ap), nestleder
Vara: Randi Haukom (H)
Vara: Atle Drøsdal (Krf)

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

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

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

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

iveland kommune
Rolf Christensen (Ap)
Vara: Odd Ivar Aasen (Krf)
Vara: Olaf Engestøl (Krf)
 
Birkenes kommune
Gunnar Høigilt (H)
Vara: Eva Aabel Retterholt (Sp)

lillesand kommune
Arne Thomassen (H)
Vara: Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)

ARBEIDSUTVALGET

• Én representant fra hver kommuneadministrasjon, unntatt 
Kristiansand kommune som har to representanter

• De enkelte kommuners administrasjon oppnevner 
representanter

• Det ble avholdt fire møter i arbeidsutvalget i 2012
 
Midt-Agder friluftsråds arbeidsutvalg 2012:

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
Turstiansvarlig 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 Therese 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

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 
Ingrid Holte, leid inn på timebasis

friluftsveileder, assistent
Kristian Engebretsen, 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

- vi gratulerer med 75 års 
jubileum i 2012!

Monica roland
friluftskonsulent

sissel Cecilie lind
vaktmesterassistent

FRILUFTSPARKEN I SØGNE

Mangfoldig friluftsområde på cirka 1.000 mål. Omfatter 
Helleviga, Romsviga, Lilleviga, Donevann, Paradisbukta, 
Langviga, 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. Det er i stor grad tilrettelagt 
med tilgjengelighet for alle (universell utforming). Se også 
naturskole.

2012
• Sommerkafé drevet på frivillig basis av politikere og 

ansatte i eierkommunene, 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” 3. juli,  
ca 35 deltakere

• Naturlostur ” Friluftsnisser i Helleviga ” 20. desember –  
ca 120 barn og voksne

• Hogd, ryddet og merket løyper, inkludert sti mellom 
Helleviga og Lilleviga

• Ryddet på utsiktspunkt på Romsvig Vardehei og ved 
kulturminner

• Reparert og fått opp trykket på vannuttak på låven
• Malt låven, samt utskiftning av kledning
• Hovedhus: montert brannstiger for rømningsveier fra 2.etg
• Vasket og malt alle toalettene
• Reparert bom etter hærverk med traktor
• Ryddet etter storm og linjeryddere, flere hundre vedsekker 

ble det til slutt
• Fjernet trerøtter under hellegang og malt rekkverk langs 

kyststi 
• Lavvoleiren er tatt ned og det er satt opp 3 flotte 

gapahuker. Det er laget ny adkomst opp til leiren, bro over 
bekken og adkomst til utsiktspunkt med stoppkant. Alt 
har tilgjengelighet for alle og nå kan også de som bruker 
rullestol ta leiren i bruk og nyte den flotte utsikten.

• Parkeringsplass – drenering, oppgrusing og byttet ut 
sementblokker med naturstein 

• 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
• Drenering, nye kummer og stor felles bålgrue på grønn 

slette, dersom økonomi tillater det
• Legge om hellegangen etter fjerning av tre og røtter
• Nye informasjonsskilt med oppdaterte kart
• Rampe og platting på toalett nærmest den nye lavvoleiren 

– legge til rette for tilgjengelighet for alle
• Få på plass bålgrue, benker og bord i nyrenovert leir, samt 

beise de nye gapahuker og få opp forheng
• Åpningsarrangement for markering av ny lavvoleir
• Stoppkant og stige på brygge i Østre Paradisbukt
• Sikker adkomst til svabergene ved Donestranda
• Arrangementer/turer i forbindelse med Naturlos og 

minoritetsgruppeturer
• 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.

2012
• Generelt vedlikehold av grøntområdene
• Romsvigadagen – arrangement i samarbeid med 

Naturvernforbundet i Søgne og Kystlaget
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting ved 

behov
• Remerket sti Lilleviga - Helleviga
• Reparert tak på Romsdassen
• Fulgt opp kystledbåten, som er stasjonert i Romsviga

Vegen videre
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting ved 

behov, ny informasjonstavle
• Generelt stell og vedlikehold
• Planlegge rehabilitering av frukthagen i Romsviga – venter 

fortsatt på klarsignal fra Vest-Agder fylkeskommune
• Sette opp flere skilter fra Lilleviga og opp på Romsvig 

Vardehei
• Grusing og avretting av parkeringsplass

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.

2012
• Renset og hogd ned trær langs veien fra Berge til 

Roligheda – pga tilgjengelighet for slambilen, samt 
grøfterensk og stedvis grusing av vei. Ble ikke helt ferdig 
før vinteren, arbeid fortsettes i 2013.

• Generelt stell og vedlikehold
• Trefelling og rydding etter rotvelt
• Drenert stien opp til gapahukene
• Remerket rundløypa rundt Donevann
• Ryddet og laget klopp for adkomst til badeplass

turOmrÅder
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Vegen videre 
• Etablere ny bålgrue med tilgjengelighet for alle
• Rydding/tynning langs vei, ved leiren og ned mot vannet
• Nye forheng til gapahukene
• Vaske og fjerne grønske på toalett, samt rydde rundt
• Gjennomgang av skilting – reparasjon og utskifting ved 

behov
• Generelt stell og vedlikehold
• Se også naturskole

ØVRIGE DELER AV FRILUFTSPARKEN 

2012
• Ryddet og tynnet videre på nytt område nord-vest i Lauviga
• Gjennomgand av livbøyer – en del utskiftning
• Generelt stell og vedlikehold

Vegen videre
• Arbeide for å stenge av for båter rundt flytebrygga i 

Lauviga
• Nytt toalett i Lauviga, samt rydding og tynning etter avtale 

med grunneier
• Oppgradering, utvidelse og grusing av parkeringsplass i 

Vestre Paradisbukt – fjellsikring, 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 noe mindre av dette i 2012 
enn 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.

2012
• Sommerkafé i Vokterboligen hele sommersesongen 

som blir drevet på dugnad av politikere og ansatte i 
kommunene, samt ansatte i Midt-Agder Friluftsråd

• Minoritetsgruppeturer, 15. mai, ca 95 deltakere og 31. 
august, ca 175 deltakere.

• Randøyadagen arrangert 17. juni. Lag og foreninger som 
holder til på øya bidro med et mangfold av aktiviteter. 
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 minoritetsgruppeturer til Randøya – 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.

2012
• Sesongen 2011/2012 hadde varierende snøforhold. Løypa 

ble kjørt når forholdene tillot det.
• Nødvendig vedlikehold og kantklipping er utført med 

innleid hjelp fra entreprenører

Vegen videre
• 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.

2012
• Flere organisasjoner og institusjoner bidrar til kontinuerlig 

utvikling av områdene
• Midt-Agder Friluftsråd bidro 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 for flere friluftsaktiviteter i Elveparken gjennom 

Vassdragsrådet for Nedre Otra
• 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.

2012
• Forsvaret har gjennomført et meget omfattende 

oppryddingsarbeid etter sin virksomhet. Midt-Agder 
Friluftsråd 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 vedrørende 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. Øya eies av Kristiansand kommune og er et mye 
besøkt friluftsområde med tilrettelagte badeplasser, brygger 
og toalettfasiliteter. Fra og med sommeren 2011 har Midt-
Agder Friluftsråd drevet sommerkafe i vaktmesterboligen. 
Adkomsten til øya er med båt, enten privat eller med 
badebåten i sommersesongen.

Sommeren 2012 hadde svært variabelt vær, noe omsetningen 
også bar preg av. Tilbakemeldingene fra publikum er 
imidlertid at dette er et kjærkommet tilbud for sommergjester 
i skjærgården. I kafeens andre sesong, er det gledelig å se at 
besøkstallet har gått opp. 
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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 2012 ble det arbeidet med 3 sikringssaker i regionen til 
Midt-Agder Friluftsråd. En av dem er gjennomført og to 
områder har pågående prosesser – regner med avklaring i 
løpet av 2013. Det er også innledende arbeid om sikring på 
Sandripheia i samarbeid med Sandripheia fritidspark.

PRESTNESET FRILUFTSOMRÅDE

Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune
har i samarbeid engasjert Midt-Agder Friluftsråd til å ha
prosjektansvar for tilrettelegging av en turvei på Prestneset
i Songdalen. Friluftsrådet og kommunen har blitt enige om
å gjøre friluftsområdet statlig sikret. Dette for å kunne søke 
om midler til tilretteleggingen av turveien gjennom eksterne
tilskuddsordninger.

Prestneset er et flott område som er i privat eie. Grunneiere 
er positivt interessert i å la allmennheten kunne benytte 
området til friluftsformål. Tilgjengelige attraktive 
turveier og nærmiljøanlegg vil være et positivt bidrag i en 
folkehelsesammenheng. Området ligger flott til i forhold 
til mange av kommunens institusjoner både for eldre, for 
mennesker med funksjonsnedsettelser og for barn og unge. I 
tillegg er området et nærområde der mange av kommunens 
innbyggere bor.

Ved å sikre området og tilrettelegge turveien for alle, kan 
dette området bli et lavterskel aktivitetsområde, både på 
dagtid og kveldstid. Området kan brukes både for de som 
lufter hunden, triller barnevogn, kjører rullestol, går en rolig 
tur eller til treningsformål.

2012
• Igangsatt prosjektarbeidet
• Etablert avtaler med kommunen og grunneiere
• Startet sikringsprosessen

Vegen videre
• Få godkjenning som statlig sikret friluftsområde
• Søke eksterne midler, spillemidler gjennom 

Kulturdepartementet
• Anlegge turvei som er ca 1600 meter lang, og som er 

tilrettelagt for alle

TILRETTELEGGING

SyKKEL

Sykling er en aktivitet på fremmarsj i det norske samfunnet. 
Agder er en sykkelregion med mange muligheter. Det er 
allerede mange aktive som bruker sykkel som transport til og 
fra jobb, idrett og ikke minst til tur og rekreasjon.

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. Se også naturskole – Gåseflå.

2012
• 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 Midt-Agder Friluftsråd og Bringsvær leirskole
• Midt-Agder Friluftsråd samordner interessene langs ruta
• Midt-Agder Friluftsråd markedsfører ruta i ulike 

sammenhenger
• Involvert i utbygging av gang- og sykkelsti Lillesand-

Birkeland og turvei i området, se også regionale 
sykkelruter

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.

2012
• Deler av traséen er presentert og benyttet som del av På 

Topp 2012-2015
• 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.

2012
• Fortsatt arbeidet med prosjektet
• Igangsatt og delvis gjennomført utbedringstiltak på turvei/

gammel jernbanetrasé i Birkenes
• Igangsatt og gjennomført utbedringstiltak på turvei i 

Kristiansand
• Utarbeidet mal for informasjonsfolder
• Utviklet og gjennomført informasjonskampanje for 

utvalgte sykkelruter med 5 sykkelturer og tilhørende 
markedsføring, blant annet gjennom Naturlos og lokale/
regionale medier

• Studentprosjekt Tangen VGS; ”sykkel - inspirasjonsvideo 
for unge” (se youtube!)

• Bidratt i planarbeid for gang- og sykkelvei Birkeland-
Lillesand

• Deltatt i ressursgruppemøter for Regionplan Agder 2020

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 2011/2012 var en kort men hektisk skisesong. 
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 enkelte 
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.

2012
• Drift av føremelding på vår nettside www.midt-agderfriluft.

no og føretelefonen 38 07 00 02
• I sesongen 11/12: produsert daglige føremeldinger fra 

06.12.2011 til 17.03.2012.
• 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.
 
følgende skiløyper i Midt-Agder regionen var i 2012 definert 
som regionale skiløyper
• Løypene på Drivenesheia
• Løypene på Lauvås
• Hovedturløype Stemmen – Kjerrane
• Høgås - Gautestad-området
• Øyna- og Toplandsheia

sikring Og 
tilrettelegging
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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 både for fristil og klassisk. Herunder nytte 
øremerkede midler til dette til løypene på Drivenesheia.

• Arbeide videre for sammenkopling av løypene på Sandrip 
og løypenettet på Drivenesheia

• Drifte og videreutvikle føremeldingstilbudet
• Skaffe økonomiske midler til tiltakene
• Arbeide aktivt for at kommuner 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.

2012
• 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.

• Styret i Sandripheia fritidspark består av oppnevnte 
representanter fra respektive eierkommuner, 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 perioden 2010-2012. 
Egen byggekomité har hatt ansvar for prosjektene.

• Åpning av K 60 plastbakke. Flere andre prosjekter under 
ferdigstillelse.

  
Vegen videre
• Ferdigstille igangsatte investeringsprosjekter
• Styret i Sandripheia fritidspark har gitt ei arbeidsgruppe 

mandat til å se på muligheter for å flytte skiskytterarena, 
slik at den blir en integrert del av Sandripheia fritidspark. 
I tillegg skal arbeidsgruppa også se på muligheter for 
å videreutvikle anlegget med korte skirunder, som 
supplement til eksisterende løypenett.

• Tilrettelegge skileikområde 
• Arbeide videre for sammenkopling av løypene på Sandrip 

og løypenettet på Drivenesheia
• Tilrettelegge for friluftsliv i fritidsparken, bl.a. bygge 

gapahuker
• Sikre at anlegget har en lav terskel for bruk, og at området 

blir tilrettelagt for alle 

KySTLED

Kystled er basert på tidligere tiders ferdsel langs kysten med 
tradisjonelle ro- og seilbåter. Formålet er å gi alle muligheten 
til en å være på sjøen, og å ferdes på en miljøvennlig måte. 
Kystled består også av utleie av tradisjonelle bruksbåter og 
ulike overnattingstilbud langs kyst og skjærgård i Norge.

2012
• 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 
har pusset opp båten.

Vegen videre
• Midt-Agder Friluftsråd deltar i arbeidsgruppa for Kystled 

Sør
• Opplyse om tilbudet på våre nettsider
• Utarbeide digitale informasjonspunkter LaternaGuide i 

Helleviga og på Østre-Randøya.

NATURSKOLE

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

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

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 
satsing Læring i friluft.

NATURSKOLE HELLEVIGA

Helleviga er en del av Friluftsparken i Søgne. Siden 90-tallet 
har Midt-Agder Friluftsråd hatt et naturskoletilbud i dette 
området. I 2012 ble selve leiren totalrenovert og betydelig 
oppgradert. Leiren vil i 2013 fremstå som helt ny, og med god 
tilgjengelighet til alle fasiliteter.

Leiren består nå av gapahuker, stor samlingsplass, ildsted, 
benker og bord, utstyrsrom og utsiktspunkt med benker og 
grill. Hele leiren er tilgjengelig med rullestoler og det er laget 
ny turvei som knytter leiren sammen med resten av Helleviga 
og friluftsparken. Naturskole Helleviga består også av låve 
med klasserom og utstyrsbod. Leiren har også utstyr og 
materiell innen temaer som naturfag, kyst, friluftsliv, fysisk 
aktivitet, geologi og steinalder.

2012
• Gjennomføring av eget leirutviklingsprosjekt – turvei til leir 

og totalrehabilitering av leiren
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Videreutvikling – generell oppgradering av materiell
• Utbedringer av låve
• Lærerkurs og elevaktiviteter
• 2376 skoleelever og lærere
• 45 utlån av leir til skole
• 1439 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 24 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

Vegen videre
• Ferdigstille og lansere ny leir
• Utvikle fasiliteter i kjeller, hovedhus
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler
• Kurs for lærere og skolepersonell

PrOsjekter
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NATURSKOLE DONEVANN

Naturskolen ligger tilbaketrukket innerst i Donevann i
Friluftsparken i Søgne. Leiren ligger ved et historisk og
naturlig knutepunkt hvor flere turstier og turveier møtes. Her
finner vi gapahukleir, utstyrsbod, utedo, kanoer og robåter,
samt naturfaglig og kulturhistorisk undervisningsmateriell.

2012
• Generelle utbedringer leirsted
• Produsert kortfilmen ”Kampen om Sølvklokka” (sagn fra 

Donevann) i samarbeid med Tangen VGS
• Lærerkurs og elevaktiviteter
• Utskiftning og rehabilitering av materiell, herunder 

forheng
• 1394 skoleelever og lærere
• 18 utlån av leir til skole
• 200 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 6 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
• Videreutvikle landingsmuligheter med farkoster
• Kurs for lærere og skolepersonell

NATURSKOLE GÅSEFLÅ

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

2012
• Lærerkurs og elevaktiviteter
• Planlagt som del av regional sykkelrute
• Utskiftning og rehabilitering av aktivitets- og 

undervisningsmateriell
• 343 skoleelever og lærere
• 9 utlån av leir til skole
• 117 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 skilttavle
• Forbedre adkomst til toalett

NATURSKOLE OGGE

Naturskoleleiren ligger idyllisk til i vannkanten på 
Dikesholmane i Ogge. Det er kort gangavstand fra vei og 
parkering. Leiren består av tre gapahuker, samlingssted 
med bålplass og toalett med utstyrsbod. Det er ulike typer 
undervisningsmateriell og leirmateriell tilgjengelig, samt 
kanoer og robåter.

Leirstedet har bryggeanlegg tilrettelagt for rullestoler og 
kano/kajakk/robåt både ved parkering og ved selve leiren. En 
Pionéer Multi, båt med lasterampe, kan lånes ved spesielle 
behov. Stier i leiren, gapahuker og toalett er også tilgjengelig 
for alle.

2012
• Lærerkurs og aktivitetsdager
• Utsettingsramper til farkoster
• Ferdigstillelse av gangbro og trappeløsning
• Utbedring av utstyr til undervisning og vannaktiviteter
• 794 skoleelever og lærere
• 27 utlån av leir til skole
• 484 øvrige brukere (forening/lag/firma)
• 23 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
• Arrangementer og turer for elever/andre
• Etablere utsiktstårn på høyde ved leiren
• 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 området og aktivitetene på Østre 
Randøya. Midt-Agder Friluftsråd har ansvar for Vokterboligen 
og koordinerer de ulike friluftsaktørene på øya.

2012
• Samarbeid med WayBack/Kriminalomsorgen i 

Kristiansand
• Fortsatt med 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

Midt-Agder Friluftsråd tilbyr kurs i friluftstemaer rettet 
spesielt mot ansatte ved undervisningsinstitusjoner i 
regionen. Temaene er utvalgt med bakgrunn i gjeldende 
læreplan, og skal hovedsakelig styrke og inspirere 
alminnelige lærere og SFO/barnehagepersonell til tverrfaglige 
læringsaktiviteter i natur og friluft. Øvrig formidlingsaktivitet 
er rettet mot elever og studenter.

I 2012 har vi hatt et vellykket samarbeid med Listerregionen 
friluftsråd og holdt 3 av våre kurs for skoler og personell i 
denne regionen.

2012
• Markedsført tilbud gjennom ulike kanaler
• Samarbeid med Listerregionen om kurs
• Gjennomført ordinære og spesialtilpassede kurs
• 19 lærerkurs med 266 deltakere
• 12 aktivitetsdager med 1725 elever og lærere
• 6 kurs/undervisning for høgskole/universitet med 240 

studenter
• Pedagogisk praksis for 20 friluftslivsstudenter UiA; 10 

friluftsdager for til sammen 325 ungdomsskoleelever 
og lærere i regionen, samt vinteraktivitet for 
minoritetsgrupper (ca 150) og folkehelsedag for 
kommunalt ansatte (ca 500)

• Formidlingsprosjekt med Tangen VGS, media og 
kommunikasjon

• Veiledere på diverse feltkurs
• Innleid som foredragsholder innenfor friluftsfaglige 

temaer
• Medarrangør på DNTs Opptur 2012

Vegen videre
• Markedsføre tilbudet i regionen
• Gjennomføre kurs og aktiviteter
• Videreutvikle kurs og aktivitetstilbudet
• Gjennomføre kurs i samarbeid med Lister Friluftsråd
• Fortsette samarbeid med UiA, Tangen VGS, DNT Sør og 

andre

DIVERSE NATURSKOLEAKTIVITETER

2012
informasjon 
• Markedsført informasjon på nettsiden  

www.midt-agderfriluft.no
• Gjennomført enkel spørreundersøkelse ovenfor 

skoleledere
• Markedsført permen Læring i friluft i regionen
• Informasjonsutsendinger til skoler og andre institusjoner 

i regionen
• Utviklet informasjonskonsepter i samarbeid med Tangen 

VGS

rådgivende virksomhet 
• Rådgivende virksomhet til Kristiansand kommunes Aktiv 

ute-prosjekt
• Rådgivning, montering og opplæring aktivitetsløyper, Aktiv 

ute-skoler i Kristiansand
• Rådgivning, montering og opplæring aktivitetsløyper, 

andre skoler og barnehager i regionen
• Friluftsfaglig rådgivning og veiledning ved henvendelser 

fra lærere og skolepersonell i regionen

utstyr
• Gratis utlån av leir- og undervisningsmateriell til skoler 

og organisasjoner i regionen, herunder klassesett med 
matlagingsutstyr, lavvoer, truger og ski.

NATURLOS

Naturlosprosjektet er nå gjennomført 17 år på rad. Det er et 
samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder Friluftsråd, DNT Sør, 
Skogselskapet i Agder, Friluftsrådet for Lindesnesregionen 
og Lister Friluftsråd. Midt-Agder Friluftsråd er sekretariat. 
Naturlosturene er åpne for alle – og er gratis. Noen turer har 
tilbud om transport og annet for en rimelig kostnad. På turene 
er det alltid med minst en naturlos som forteller om natur 
eller 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.

2012
• 156 turer i Naturlosbrosjyren
• Totalt ca. 14.000 deltakere
• Brosjyren trykket i 87.800 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 10 

turer

Vegen videre
• Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og vellykket 

konsept
• Oppfordre arrangører til å lage turer for barn, unge og 

familier. Vi ønsker spesielt å få inn flere turer rettet mot 
ungdom.

• Gjøre naturlosturene bedre kjent for mennesker med 
minoritetsspråklig bakgrunn

• Presentere Naturlos gjennom presse og media
• Legge naturlosturene ut på www.GodTur.no
• 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 v/
By- og samfunnsenheten, Fylkesmannen i Vest-Agder v/
Landbruksavdelinga og Friluftsrådenes Landsforbund.
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FRILUFTSLIV FOR MINORITETSGRUPPER

Midt-Agder Friluftsråd har i elleve sesonger arrangert 
Friluftsliv for minoritetsgrupper. Prosjektet har gått fra 
å være et tilbud til småbarnsmødre, til å inkludere alle 
mennesker med minoritetsbakgrunn i friluftsrådets 
eierkommuner. I forhold til folkehelse 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, slik at de selv kan ta naturen i bruk
til rekreasjon og livsutfoldelse. Ved å legge til rette for at
flere mennesker med minoritetsbakgrunn kan få oppleve
spennende aktiviteter i naturen og få gode opplevelser i friluft,
bidrar det også til økt forståelse for hva barn og unge deltar
på i skolen, og ellers i lag- og foreninger. Vi ønsker å formidle
norske tradisjoner og fortelle om mulighetene 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.

2012
• Voksenopplæringer/læringssentre i eierkommuner er 

viktige samarbeidspartnere. Vi har også vært på turer med 
andre organisasjoner.

• Stor interesse for å bli med på turene 
• 1200 deltakere på tur – noe som er mer aktivitet enn i 2011
• Gjennomført 17 turer med mange forskjellige aktiviteter 

og et variert faglig innhold 
• Videreført samarbeidet med Kongsgård 

flyktningbarnehage i Kristiansand, som vi fikk 
ekstramidler til over statsbudsjettet i 2011

• Svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og 
samarbeidspartnere. Disse opplevde turene som 
spennende og læringsrike.

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 2013 som i 2012

Økonomisk bidrag fra Vest-Agder fylkeskommune, Aust-
Agder fylkeskommune, Folkehelse i Agder og Friluftsrådenes 
Landsforbund.

VEIVISEREN – 50 TURER PÅ HJUL

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

2012
• Boka har blitt godt mottatt og salget har gått over all 

forventning 
• Boka er i ulike forum og konferanser
• Markedsført og annonsert i samarbeid med Vest-Agder 

fylkeskommune

Vegen videre
• Videre markedsføring av boka i media og på konferanser
• Trykking av nytt opplag vurderes
• Det skal søkes om finansiering av tilsvarende turbok for 

eierkommunene i Aust-Agder, men i størrelsesorden med 
25 turer

BADEBÅTEN

I sommersesongen trafikkerer badebåten strekningen 
Kristiansand sentrum – Østre Randøya – Dvergsøya, 
med enkelte stopp underveis. Ruten har vært i drift i 8 
sesonger. Dette gjør at de store ikke-landfaste friområdene i 
Kristiansands skjærgård blir tilgjengelige for fastboende som 
ikke har egen båt, og for turister.
 
2012
• Badebåt i fast rute i sommersesongen fra 23. juni – 5. 

august, med tre daglige avganger
• M/S Blindleia 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
• Midt-Agder Friluftsråd markedsfører badebåten i 

forbindelse med sommerkaféene på Østre Randøya og 
Dvergsøya

• Fortsatt kaiplass ved Kai 6

LOKALE STIMULERINGSMIDLER

Når de økonomiske rammene tillater det, setter Midt-Agder 
Friluftsråd av 100 000,- til Lokale stimuleringsmidler. Det 
varierer derfor fra år til år om ordningen blir utlyst. Midlene 
retter seg mot aktivitetsfremmende tiltak innen ”det enkle 
friluftsliv”, primært da i regi av frivillige lag/foreninger i 
eierkommunene. Tiltakene skal på en eller annen måte 
fremme det allmenne friluftslivet. Eierkommunene i Midt-
Agder Friluftsråd kan også søke, gjerne i samarbeid med 
frivillige organisasjoner/lag.  

Tiltakene må fylle noen kriterier for at de skal kunne 
bli vurdert for tildeling. Det forutsettes en egeninnsats 
via dugnad eller eget tilskudd, som tilsvarer ca 50 % av 
totalkostnad. Videre må tiltakene fremme friluftsaktivitet for 
flest mulig. Totalkostnaden på tiltaket skal i utgangspunktet 
ikke overstige 20 000,-, og man kan da søke inntil kr. 10 000,- 
pr tiltak. Varige tiltak og tiltak som går over tid, vil bli 
prioritert fremfor enkeltstående ”happenings”.

I 2012 kom det inn 12 søknader. 10 av disse ble tildelt midler. 
Eksempler på tiltak som fikk støtte er gapahuk, opprustning 
av sommer- og vinterturløyper, Til Topps i Tveit, fiske og 
fiskestell for barn og unge, ungdomssatsing innen padling, 
informasjonsskilt m.m. 

Det er gledelig å se at en liten sum ofte utløser store mengder 
dugnad og andre sponsorer, slik at mange flotte tiltak rundt i 
regionen kan realiseres.

”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 
for folkehelsa.

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. Prosjektet 
har trukket ut i tid, men ser for oss at forprosjektet er i havn i 
løpet av våren 2013
 
2012 
• Jobbet kontinuerlig med rapporten. Arbeidet har tatt 

tid, da det har vært en del forhold som måtte avklares. 
Deriblant brannteknisk utredning av både Romsviga og 
Helleviga.

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

hovedprosjekt

SPRINGVANNSHEIA I LILLESAND

Springvannsheia var en tidligere vannkilde til Lillesand 
med storslagen utsikt over byen og skjærgården. Det er 
et koselig vann med flott skog rundt. Første trinn bestod 
av fysisk tilrettelegging med tilgjengelighet for alle med 
god fremkommelighet for rullestoler og barnevogner. 
Der er gapahuker, nytt handikaptoalett, bålgruer, benker 
og sammenhengende lyssatt sti rundt hele vannet. 
Springvannsheia ble valgt ut som ett av syv pilotprosjekter i 
Direktoratet for naturforvaltning sin nærmiljøsatsning.

Vi ser ofte at fysisk tilrettelegging alene ikke er nok for å nå de 
minst aktive gruppene. Det resulterte i Involveringsprosjektet 
i Lillesand som startet opp våren 2012. Prosjektet har utviklet 
en modell for involvering og økt deltakelse blant inaktive og 
lite aktive i Lillesand. Dette i samarbeid med frivillige lag og 
organisasjoner og andre kommunale instanser. Målgruppene 
i prosjektet har vært ungdom 13 – 17 år, mennesker med 
deltakervansker og eldre. Kontaktkanalene har vært 
kommunal ungdomsklubb, Dagsenteret – avdeling for rus 
og psykiatri, Mental helse, eldresenteret og menighetens 
fredagskafé. Det har vært gjennomført aktivitetstiltak i 
samarbeid med nevnte organisasjoner/instanser tilpasset 
de enkelte målgruppene. Tilbakemeldingene viser at denne 
typen samarbeid har godt potensiale i forhold til å øke 
aktiviteten blant de som er lite aktive. Prosjektet videreføres 
som pilotprosjekt i 2013 med videre støtte fra Direktoratet for 
naturforvaltning.

2012
• Fått på plass lyssetting og nytt handikaptoalett
• Offisiell åpning 9. mai 2012
• Neste trinn som pilotprosjekt med Involveringsprosjektet 

i Lillesand – modeller for deltakelse og økt fysisk aktivitet 
blant lite aktive – gjennomført flere aktivitetstiltak 

• Sett på muligheter for videre tilrettelegging i tilstøtende 
område på Springvannsheia og Reveråsen

Vegen videre
• Videreføring av Involveringsprosjektet som er med videre 

som pilotprosjekt i Direktoratet for naturforvaltning sin 
nærmiljøsatsning.
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BIRKENES - HELSE I FRILUFT, 
DIGERHAUG FRILUFTSOMRÅDE

Helse i friluft 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.

Ei tverrfaglig prosjektgruppe ble dannet med fokus på å 
tilrettelegge et 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.

Prosjektet ble påbegynt i 2009. En samlingsplass med en 
åttekantet paviljong ble bygget våren 2010. Offisiell åpning 
av paviljong og første del av stier ble gjennomført høsten 
2010. Området ble videre tilrettelagt med stier, akebakke, 
treningsapparater og kunstneriske installasjoner gjennom 
2011. Prosjektet ble i utgangspunktet ferdigstilt 31.12.11. 
Rapporter og sluttregnskap til bidragsytere ble sluttført 
vinteren 2012. Prosjektgruppa avsluttet siste detaljer i 
tilrettelegginga i 2012. Ordfører Arild Windsland foretok 
offisiell åpning av hele området høsten 2012.

FOLKEHELSE KRISTIANSAND

Folkehelse Kristiansand er en del av kommunens satsning for
livsstilsendring og bedre helse for innbyggerne. Midt-Agder
Friluftsråd har i en årrekke levert tjenester til Folkehelse
Kristiansand, blant annet gjennom å lede ulike prosjekter og
aktiviteter i samarbeid med dem.

2012
• Opp av Go’stolen - sosial seniormosjon ukentlig i 

Badmintonhallen, Sukkevannhallen og Vågsbygd, 
prosjektledelse. I 2012 ble det startet OAG i Vågsbygd i 
samarbeid med Trivsel treningssenter.

• Aktiv Ute - kompetansebistand og rådgivning på 
friluftstiltak og tilrettelegging for naturbasert fysisk 
aktivitet og Læring i friluft, herunder kursing i og 
montering av anlegg med tau

• 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 – SMS prosjektet– 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 av grupper
• 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 2012 var 
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.

2012
• Avsluttet andre runde med Grønn Tur konkurransekonsept 

på Kongsgård, Baneheia og Kjos
• Videreført tilbudet lokalt hos institusjoner eller andre 

grupper som har ønsket dette

Vegen videre
• Se konseptet i sammenheng med SMS prosjektet og 

kommunens satsning på bynært/urbant friluftsliv
• 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 besøkte 15 topper vil hver 
enkelt motta premie. Eget premieopplegg for barn og unge 
hvor 8 av toppene har egne oppgaver for barna.

På Topp ble lansert i desember 2012 og ble godt mottatt 
av media og utsalgssteder. Forut for dette ble det gjort et 
betydelig arbeid med produksjon av kart, foto, tekst og 
oppgaver til hefte og nettside. Skilting av alle toppene ble 
gjennomført på halvannet døgn.

2012
• Finansiering av prosjektet
• Innhenting av informasjon og utvalg av topper
• Etablering av samarbeid med eksterne parter
• Ferdigstille konseptet – informasjon, merking, avtaler
• Distribusjon, markedsføring og lansering

Vegen videre
• På Topp skal være operativt til og med 2015
• Markedsføre På Topp for bedrifter og næringsliv 
• Prosjektere nytt På Topp og lansere dette innen desember 

2014

TILRETTELEGGING PÅ BRINGSVæR

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

2012
• Gjennomført en del fysisk tilrettelegginger for å bedre 

tilgjengeligheten. I den forbindelse var Midt-Agder 
Friluftsråd koblet inn for å ivareta og koordinere i forhold 
til allmennhetens interesser. 

• Etablert en ny parkeringsplass nært ved vannet
• Planert og tilrettelagt en rasteplass med tilgjengelighet 

for alle. 
• Tilgang til vannet og utbedring av tilgjengeligheten til 

bygningene på Bringsvær 

Vegen videre
• I løpet av 2013 vil det komme på plass flytebrygge med 

trinnfri adkomst
• Oppstart av turkonseptet som var utgangspunkt for 

tilretteleggingen

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 funksjonsnedsettelser og lærevansker. 
Vi har prøvd ut ulike friluftsaktiviteter på elevene i flere av 
våre naturskoleleirer. Prosjektet er finansiert med støtte fra 
Friluftsrådenes Landsforbund, folkehelsemidler.

2012
• Idémyldring med lærere fra Krossen skole
• Utprøving av ulike friluftsaktiviteter i naturskoleleirene 

våre Helleviga, Donevann og Ogge, samt Sandripheia 
Fritidspark

• Sammensatte elevgrupper med ulike typer 
funksjonsnedsettelser

• En og samme aktivitet ble tilrettelagt på ulike måter for å 
imøtekomme elevens mestringsevne

• Små tilrettelegginger som skal til for at alle skal kunne 
delta i aktiviteten

• Spesialtilpasset materiell og utstyr
• Høy voksentetthet

Vegen videre
• Videre utprøving av aktiviteter for barn og unge med 

funksjonsnedsettelse
• Lage et idéhefte med beskrivelser av alle utprøvde 

aktiviteter og tilrettelegginger
• Vurdere å utvikle kurs for lærere og institusjonspersonell

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 

mestringsfølelse hos pasientene – noe som igjen er viktig i en 
rehabiliteringsprosess.

2012
• Idémyldring med ansatte ved rehabiliteringsavdelingen på 

Kongsgård
• Utprøving av ulike friluftsaktiviteter i tilrettelagte 

friluftsområder, som f.eks bueskyting, 
fuglekassesnekring, lefsebaking og kransbinding

• 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
• Arrangert to kurs for ansatte

Vegen videre
• Videre utprøving av aktiviteter for voksne med 

funksjonsnedsettelse
• Lage et idéhefte med beskrivelser av alle utprøvde 

aktiviteter og tilrettelegginger
• Vurdere å videreutvikle kurstilbud til ansatte i 

rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner

KySTSTI I LILLESAND

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i desember 2009 at 
fylkeskommunen skulle utrede et mulig samarbeidsprosjekt 
med berørte parter for utvikling av kyststier. Representanter 
fra kystkommunene i Aust-Agder, friluftsrådene og 
fylkeskommunen ble enige om å starte kartlegging med 
utgangspunkt i eksisterende stier og løyper langs kysten. 
Fylkeskommunen gav Midt-Agder Friluftsråd oppdraget 
i Lillesand, Friluftsrådet Sør fikk oppdraget i sine fire 
kystkommuner. 

Arbeidet med kartleggingen i Lillesand startet opp våren 
2012. Kommunen og friluftsrådet ble enige om at prosjektets 
hovedmål ble kartlegging av og forslag til mulig kyststi i 
Lillesand. Rapporten skulle så danne grunnlag for mer 
detaljert og konkret oppfølging av kommunen. MAF engasjerte 
stifinner Aksel Selmer til å gjøre feltarbeidet som han utførte 
i løpet av høsten 2012. Han har klart å finne muligheter som i 
stor grad følger allerede eksisterende stier og ferdselsårer for 
å minimalisere behov for inngrep i naturen og konflikter med 
grunneiere.

2012
• Lillesand kommune og MAF bestemte premissene for 

kartleggingen
• MAF engasjerte stifinner Aksel Selmer til feltarbeidet
• Aksel Selmer gjennomførte alt feltarbeidet og har gjort en 

solid og grundig jobb
• MAF påbegynte sluttrapport i samarbeid med Aksel 

Selmer

2013
• Ferdigstille sluttrapport som inneholder kartleggingen av 

og forslag til mulig kyststi i Lillesand
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Informasjonsarbeid og markedsføring er viktige elementer for 
å nå Midt-Agder Friluftsråds overordna mål.

 
PRESENTASJON

2012
• Videreutviklet presentasjon av friluftsrådet
• Presentasjon av Midt-Agder Friluftsråd i kommunestyrene 

i Lillesand og Vennesla
• Midt-Agder Friluftsråd har avholdt ulike typer 

presentasjoner av organisasjonen for blant andre 
Universitetet i Agder, fylkeskommunene, Tangen 
videregående skole, ulike frivillige organisasjoner og 
politiske organer

• Deltatt på ulike åpne arrangementer med stand og 
aktiviteter, for eksempel Bilfri dag

• Presentasjon av Midt-Agder Friluftsråd sitt arbeid i forhold 
til friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser

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

MEDIEOMTALE

2012
• Midt-Agder Friluftsråd og vår virksomhet har vært omtalt 

flere ganger i regionale og lokale medier.
• Faglig bidrag til blant annet NRK Sørlandet, 

Fædrelandsvennen, Kristiansand Avis, Lillesandsposten, 
Birkenes Avis, Sørlandsavisa og magasinet Friluftsliv

Vegen videre
• Være synlig og tilgjengelig friluftsrådgivere i regionale og 

lokale medier
• Profilere friluftslivet for allmennheten

ANNONSERING

2012
• Midt-Agder Friluftsråd brukte i 2012 annonsering for 

å profilere flere tiltak. Mange av 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.
midtagderfriluft.no. Dette er vår fremste informasjonskanal til 
publikum og samarbeidspartnere i regionen. 

2012
• Regelmessig oppdatering av ulik informasjon
• Lagt inn aktuelle nyhetsartikler
• Kontinuerlig oppdatert føremelding gjennom 

vintersesongen
• 164 910 treff på nettsiden i 2012. Dette er en økning på 

ca.18 % i forhold til 2011. 

Vegen videre
• Forbedre og videreutvikle digital informasjon og dialog
• Utvikle nye nettløsninger, tilpasset dagens og fremtidens 

digitale plattformer
• Øke intern kompetanse i digital teknikk og kommunikasjon
• Jobbe for økt antall brukere av nettsiden

BØKER / BROSJyRER

2012
• Lansering, salg og distribusjon av På Topp
• Salg og distribusjon av Veiviseren og Veiviseren - 50 turer 

på hjul
• Salg og delvis distribusjon av relevante bøker for 

friluftsliv i regionen. For eksempel Padleguiden for 
Aust-Agder, Padleguiden for Vest-Agder og 50 turer i 
Kristiansandsregionen.

Vegen videre
• Søke om midler til turbok for bevegelseshemmede i 

eierkommunene 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.

2012
• Salg og distribusjon av turkart i regionen

Vegen videre
• Utvikle informasjon om Regionale Sykkelruter, herunder 

”Tursykkelkart i Midt-Agder”
• Søke om midler til revidert utgave av brosjyren 

Friluftsparken i Søgne
• Bidra og delta i relevante kartprosjekter i regionen

infOrmasjOnsarbeid 
Og markedsføring
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PRISER OG UTMERKELSER

Midt-Agder Friluftsråd ble tildelt pris for beste innspill til NHF
Agder sitt hefte Stier å stole på. Friluftsrådet satte stor pris på
denne oppmerksomheten og verdsettingen av vårt bidrag til  
heftet.

PLANARBEID 

2012
• Gitt skriftlige uttalelser til 4 planer/saker der regionale 

friluftsinteresser har vært involvert; 
• Høringsuttalelse kommuneplan – Birkenes
• Uttalelse Paradisbukta vest - Søgne
• Høringsuttalelse strategiplan 2013 – Iveland
• Innspill planprogram for idrett, friluftsliv og folkehelse 

2013 – 2018, Vest-Agder fylkeskommune
• Representert i arbeidsgruppen til revidering av 

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Kristiansand 
kommune

Vegen videre
• Gi uttalelser til og delta i arbeidet med planer og saker der 

regionale friluftsinteresser er involvert
• Videre deltakelse i arbeidsgruppen til revidering av 

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Kristiansand 
kommune

• Følge opp forvaltningsplaner 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 arbeid rettet mot minoritetsgrupper i 

Kristiansand
• Styret for Bergstølveien
• Naturloskomiteen
• Nasjonal Sykkelrute Nr.3
• Klimaforum Kristiansand
• Styret i Sandripheia fritidspark
• Dialogforum
• Ressursgruppe for Regionplan Agder 2020

TURER OG ARRANGEMENTER

2012
• Folkehelsedag på Sandrip for ansatte i Kristiansand 

kommune
• Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos)
• 5 sykkelturer (Regionale sykkelruter/Naturlos)
• 10 Friluftsdager i Friluftsparken for 8-9. klasser i regionen 

(Naturskole)
• Opptur i Jegersberg (DNT arrangement for ungdom)
• Åpning av Springvannsheia nærfriluftsområde (Lillesand)
• Randøyadagen (Naturlos)
• Vandring i Friluftsparken i Søgne (Naturlos)
• Vandring i Skråstadheia med internasjonale studenter 

(samarbeid med UiA)
• 5 aktivitetstiltak på Springvannsheia – 

Involveringsprosjektet i 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

2012
• Deltatt på Daglig leder-samling
• Deltatt på Årskonferansen til Gjensidigestiftelsen
• Deltatt på Landskonferanse friluftsliv – Ålesund
• Årsmøte FL – Ålesund
• Deltatt og bidratt på pilotprosjektsamlinger til Direktoratet 

for naturforvaltning
• Holdt foredrag på Fylkesidrettskonsulentsamling – 

Arendal
• Deltatt og bidratt på Fortid og framtid i friluft – konferanse, 

Fredrikstad
• Holdt foredrag på Direktoratet for naturforvaltning sin 

friluftspolitiske samling for fylkeskommuner - Værnes

deltakelse
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regnskaP balanse
driftsregnsKAP note 2012 Budsjett 2011
Driftsinntekter
Driftstilskudd 1 -2 500 636 -2 784 000  -2 489 741 
Andre tilskudd, prosjekter mv 1  -3 726 531 -4 150 000  -3 359 904 
Div. andre inntekter 1  -354 415 -365 000  -516 614 
MVA-kompensasjon 1 -513 945  -416 917 

sum driftsinntekter  -7 095 527 -7 299 000  -6 783 176 

driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter 1  3 401 211 2 015 000  3 401 211 
Endring i premieavvik 4 11 742
Kjøp varer/tjenester 1 3 070 520 5 877 000  2 697 183 
Komp.berettiget mva på driften 1 513 945  416 917 
Andre driftsutgifter 1 0 0 
Kalkulatoriske avskr/nedskr 2 0 0 

sum driftsutgifter (ekskl renter) 7 268 796 7 892 000  6 515 311 

driftsresultat 173 269 593 000  -267 865 

finansinntekter
Renteinntekter  -130 564 -120 000  -130 789 

sum finansinntekter  -130 564 -120 000  -130 789 

finansutgifter
Renteutgifter 320 0 0 

sum finansutgifter 320 0 0 

Motpost avskrivninger 0 0 0 

Ordinært resultat 43 025 473 000  -398 654 

interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger 69 248  760 831 
Bruk av tidligere avsetninger -112 273  -362 177 
Sum -43 025 398 654 

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 2012 2011

Anleggsmidler
Friareal Søgne 2  100 000  100 000 
Friareal Søgne 2  158 974  158 974 
Dagsturhytte Sødalsmyra 2  92 240  92 240 
Båt 2 0 0 
Pensjonsmidler 4 1 364 854

sum anleggsmidler 1 715 888  351 034 

Omløpsmidler
Til gode mva 515 204  423 685 
Kundefordringer 102 514  70 848 
Andre kortsiktige fordringer 43 468  4 727 
Premieavvik 0
Kasse/bank 3 871 196  4 094 348 

sum omløpsmidler 4 532 382  4 593 608 

sum eiendeler 6 248 270  4 944 642 

egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond 3 3 657 492 3 588 244
Bundne driftsfond 3 0 112 273
Ubundne kapitalfond 0 0
Bundne kapitalfond 0 0
Kapitalkonto (EK) 4 -26 975 351 034
Likviditetsreserve 0 0

sum egenkapital 3 630 517 4 051 551

Langsiktig gjeld 1 742 862 0 

sum langsiktig gjeld 1 742 862 0 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 207 593  311 157 
Offentlig gjeld og feriepenger 486 065  438 703 
Premieavvik 4 11 742
Annen kortsiktig gjeld 0 0 
Skattetrekk 169 491  143 232 
Forskuddsbet inntekter 0 0 

sum kortsiktig gjeld  874 891  893 091 

sum gjeld og egenkapital 6 248 270 4 944 642
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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 1 032 075
Tilskudd Vennesla kommune 168 132
Tilskudd Søgne kommune 134 258
Tilskudd Songdalen kommune 76 248
Tilskudd Iveland kommune 16 206
Tilskudd Evje og Hornnes kommune 43 266
Tilskudd Lillesand kommune 122 364
Tilskudd Birkenes kommune 60 067
Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune 398 507
Tilskudd Vest Agder fylkeskommune, skjøtsel Friluftsparken, prosjekter 1 550 000
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune 77 000
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune, skjøtsel Ogge, prosjekter 420 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund 405 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund, prosjekter 640 000
Administrasjon Sandripheia Fritidspark 120 000
Kristiansand kommune refusjon tauløyper, naturlos, folkehelse, aktiviteter 412 216
Tilskudd Sparebankstiftelsen DnB.Nor og gjensidigestiftelsen 340 000
Søgne og Greipstad sparebank og Norges Handikapforbund (kr 50.000,- + kr 10.000,-) 60 000 6 075 339

spesifikasjon av inntekter
Salgsinntekter Helleviga, Randøya og Dvergsøya 193 365
Inntekter salg Veiviseren og div. kart 148 133
Leieinntekter 29 692
Andre driftsinntekter, UiA, diverse refusjoner 135 053
Momskompensasjon 513 945 1 020 188

7 095 527

spesifikasjon av utgifter
Varekjøp kafeer Randøya, Dvergsøya og i Helleviga 129 775
Kjøp kart og lignende for videre salg 11 100
Lokal- og parkeringskostnader 22 417
Leasing, drivstoff og drift bil 91 566
Kostnader drift og investeringer i Friluftsparken 1 266 437
Kostnader Naturlosprosjektet 499 781
Kostnader Naturskolen 327 992
Kostnader Stimuleringsmidler 60 000
Kostnader Friluftsliv for minoritetsgrupper 487 728
Kostnader Naturskole Ogge 171 483
På Topp 232 920

Kostnader ski- og turløyper, inkl føremelding 596 731
Kostnader drift Randøya og Dvergsnes 90 221
Kostnader tjenester “Folkehelseforum” 200 000
Veiviseren - Muligheter for alle, turbok for bevegelseshemmede 18 219
Aktivitetskonsepter for mennesker med funksjonsnedsettelse, Krossen skole og SSR 107 000
Kostnader Springvannsheia og Involveringsprosjektet i Lillesand 390 000
Kyststi Lillesand 65 967
Naturbasert Folkehelseakademi, forprosjekt 175 000
Administrasjonskostnader, flytting, kontingent FL, forsikringer, kostnader lokaler, pc, telefon 359 307
Kurs, møter og opplæring 53 289
Reisekostnader 24 666
Annonsekostnader 13 814
Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning) 127 516
Styrehonorar 46 000
Sandripheia Fritidspark 120 000
Tap på fordringer 0
Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver) 1 568 124
Premieavvik 11 742 7 268 795

(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 igang-
satt i påvente av eiendomsoverdragelse fra forsvaret. Det gjenstår en del opprydding av feltet før forsvaret vil avhende eiendom-
men. Det foretas ingen avskrivning av hytte for 2012 iht. regnskapsforskriftene. Tomter avskrives ikke. 
           
       
3. FOND       

spesifikasjon av disposisjonsfond:
Disposisjonsfond 01.01.12 3 588 244
Avsetning til fond 69 248
Bruk av fond 0

disposisjonsfond 31.12.12 3 657 492

spesifikasjon av bundne driftsfond:
Bundet driftsfond 01.01.12 112 273
Bruk av fond -112 273
Avsetning til fond 0

Bundet driftsfond 31.12.12 0
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4. PENSJONSFORPLIKTELSER

Midt-Agder friluftsråd har pensjonsordning for sine ansatte i Kommunal Landspensjonkasse (KLP). De kommunale forskriftene 
fikk i 2002 nye bestemmelser for regnskapsføring av pensjon. Disse går i korthet ut på at de løpende utgifter i driftsregnskapet 
tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjons-kostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto 
pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt.

Det er i 2012 foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. Dette premieavviket har 
redusert resultatet for 2012 med kr 11.742 inkl aga. Dette beløpet blir inntektsført over de neste 10 år (10 års amortiseringstid).
            

Beløp i kroner KlP

årets netto pensjonskostnader
Årets pensjonsopptjening 358 106
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 73 943
Brutto pensjonskostnad 432 049
Forventet avkastning pensjonsmidler -62 893
Netto pensjonskostnad 369 156
Sum amortisert premieavvik  -   
Administrasjonskostnad 15 791

netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter og amortisert premieavvik 384 947

Beregnet premieavvik
Innbetalt pensjonspremie (inkl adm) 374 656
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter ekskl amortisert premieavvik 384 947

Premieavvik -10 291
Arbeidsgiveravgift (14,1%) -1 451

Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift (14,1%) -11 742

Pensjonsforpliktelse
Pensjonsforpliktelse 01.01 (estimat i fjor)  1 306 056 
Årets pensjonsopptjening 358 106
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse 73 943
Utbetalte pensjoner -41 956
Årets pensjonsopptjening, renter og utbetalinger 390 093

Pensjonsforpliktelse 31.12. uten estimatavvik 1 696 149
Amortisering estimatavvik - forpliktelse  -   

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat 1 696 149
Gjenstående amortisering - forpliktelser  -   

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat full amortisering 1 696 149

Pensjonsmidler
Pensjonsmidler 01.01 985 051
Årets forventede avkastning 62 893
Årets premieinnbetaling ekskl adm. utgifter 358 865
Årets utbetaling av pensjon -41 956
Årets avkastning, premieinnbet., pensjonsutbetalinger 379 802

Pensjonsmidler 31.12. uten estimatavvik 1 364 853
Amortisering estimatavvik - midler

Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat 1 364 853
Gjenstående amortisering - midler  -   

Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering 1 364 853

netto pensjonsforpliktelse

netto pensjonsmidler/ -forpliktelser 331 296
Arbeidsgiveravgift, 14,1% 46 713

netto pensjonsmidler/ -forpliktelser inkl arbeidsgiveravgift 378 009

Aktive medlemmer 5

Forventet avkastning 5,50%
Diskonteringsrente 4,50%
Forventet lønnsvekst 3,16%
Forventet pensjonsregulering 3,16%

5. KAPITALKONTO       
spesifikasjon av kapitalkonto:
Anleggsmidler 01.01.12 351 034
Anskaffelser 0
Avskrivinger/nedskr. 0
Økning pensjonsforpliktelse inkl aga av netto pensjonsforpliktelse -1 742 862
Økning pensjonsmidler 1 364 853

Kapitalkonto 31.12.11 -26 975
       

Kristiansand 31/12-12   
26-04-13

for Midt-Agder Friluftsråd

 Bjørn Ropstad
 styrets leder

Per Svein Holte
daglig leder
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budsjett 2013
driftsinnteKter 2013
Kristiansand kommune 1080000
Vennesla kommune 176000
Søgne kommune 140000
Songdalen kommune 81000
Birkenes kommune 63000
Iveland kommune 17000
Evje og Hornnes kommune 46000
Lillesand kommune 129000
Vest-Agder fylkeskommune 404000
Aust-Agder fylkeskommune 78000
Friluftsrådenes Landsforbund 650000
Vest-Agder fylkeskommune, MD 1427.78 1442000
Andre tilskudd, prosjektmidler 2164500
Diverse inntekter, Veiviseren, kart og annet 190000
Salgsinntekter, kafeer 180000

sum driftsinntekter 6840500

driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaber 1980000
Styrehonorarer 50000
Bilgodtgjørelse ink leasing 80000
Møter, kurs og reiser 110000
Regnskap, revisjon og rådgivning 130000
Prosjektutgifter 3680000
Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund 50000
Annonser 20000
Kontorrekvisita og utstyr 100000
Telefon og porto 45000
Tidsskrifter 5000
Representasjon og servering 7000
Forsikring 60000
Leieutgifter 45000
Drift og tilskudd - løyper 350000
Drift av Friluftsparken i Søgne 400000
Randøya og Dvergsøya drift 50000
Sommerkafeene 110000
Skilting og informasjon 35000
Diverse utgifter 20000
Kjøp kart for videre salg 90000

sum driftsutgifter 7417000

revisjOnsberetning
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Faksimile Lillesandsposten 11.05.12 - Åpning Springvannstemmen

på bølgelengde med leserne. 
Tips oss på tlf. 37 26 95 00 eller bruk gjerne e-post redaksjon@lp.no

Tross duskregn hadde mange mennesker i alle aldre funnet veien til Springvannsstemmen da 
det praktfulle friluftsom-rådet kunne erklæres åpent for allmennheten.KARL OTTO TØNNESSENkarl.otto@lp.no

–Dette har vært alle lillesanderes 
boltreplass i uminnelige tider. Men 
aldri har det tatt seg så flott ut som 
i dag. Denne oppgraderingen har 
vært vel verd investeringene, sa 
ordfører Arne Thomassen før han 
lett uhøytidelig sagde over bjørke-
stammen som markerte åpningen.

1,1 millioner kroner har fellesløf-
tet kostet. og har fått status som ett 
av fire liknende fyrtårnanlegg i 
Norge. Oppgraderingen er gjort 
mulig med midler fra Midt-Agder 
Friluftsråd, Norsk Folkehelse, spil-
lemidler og egenkapital fra Lille-
sand kommune.Det var rene folkefesten da ini-

tiativtakerne inviterte til lapskaus, 
flotte kaker fra Café Lillesand og 
natursti for de minste. De mange 
fremmøtte lot seg ikke be to gan-
ger og fikk med seg god informa-
sjon om området på kjøpet. Også 
Naturvernforbundet var til stede 
og informerte publikum om den 
sjeldne salamanderen som har til-
hold i enden av Springvannsstem-
men.

Stemning på Stemmen
l Musikkorps, kaker, salamandere og masse folk på Springvannstemmen

SAGDE: Ordfører Arne Thomassen brukte sag da oppgraderingen av Springvannsstemmen friluftsområde kunne erklæres åpnet. Til 

høyre lederen av Midt-Agder Friluftsråd Per Svein Holte.

FREDET: Jorunn Stålsett viste 
frem de sjeldne salamanderne.

MUSIKK: Stilig da Lillesand Skolekorps marsjerte langs bredden 

av Springvannsstemmen

10.05 22.1711.27 23.3412.37

02.52 15.2204.13 16.4606.10 18.24Data fra Argon AS

KAKE: Steinar Krogstad kunne stolt servere flotte kaker spesialla-

get for formålet. Køen taler for seg selv.

PrOsJeKtutgifter
Naturlos 500000
Badebåt 20000
Naturskole inkl samarbeid UiA 370000
Friluftsliv for minoritetsgrupper 480000
Regionale sykkelruter 470000
Springvannsheia 150000
Folkehelseakademi 100000
Friluftsparken investeringer 900000
Aktiviteskonsept Krossen, SSR, Tangen vgs 70000
Leir Ogge 100000
Samarbeid Frisklivssentraler 100000
SSR, modell for uteområde 120000
Veiviseren 25 turer på hjul i A-Agder + revisjon V-Agder 150000
Ung i friluft 50000
Pross kommunikasjon og profilering 100000

sum prosjektutgifter 3680000

sum driftinntekter 6840500
Sum driftsutgifter og prosjektutgifter 7417000

driftsresultat -576500

Renteinntekter 120000

Momsrefusjoner 200000
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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
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