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2019 ble et ekstra flott år
for Midt-Agder Friluftsråd
(MAF). Endelig ble Vaffelbua ved Kyrtjønn ferdigstilt og offisielt åpnet.
Dette er et prosjekt som
har tatt mange år å få
realisert. Vi fikk også i
2019 gleden av å ønske
Bygland, Valle og Bykle
velkommen inn i
«familien» som eierkommuner i MAF.

Årsmeldingen gir deg et bilde av hvordan MAF
arbeider, hvem vi er og hva vi gjør. MAF jobber med
alt fra statlig sikring, kartlegging og verdisetting
av friluftsområder, tilrettelegging og skjøtsel, til
informasjon, veiledning og stor bredde i aktivitetstiltak overfor mange målgrupper. Vi favner bredt,
sikter høyt og arbeider målrettet for å oppnå vår
visjon: Muligheter for Alle i Friluft.
Målsettingen med interkommunalt samarbeid innen
friluftsliv er at det skal tilrettelegges på tvers av
grenser, at det skal bli en økt bredde i friluftslivstilbudet, og at det skal bli enklere for flest mulig å
komme seg ut i naturen. Friluftsliv har en sentral
plass som helsefremmende aktivitetsarena i et folkehelseperspektiv. Dette gjenspeiles i samarbeidet med

regionale myndigheter, kommuner, lag og foreninger.
Det er viktig at kommunene aktivt bruker friluftsrådets aktiviteter, anlegg og kompetanse.
Vinteren 2019 var en vinter med langt mindre snø
enn året før. Allikevel hadde vi totalt 19 uker med
føremelding. Flere av løypemaskinene fikk i 2018 GPS
og brukerne kan få direkte informasjon om hvor og
når det er kjørt via skisporet.no. I tillegg gir vår føremelding et mer detaljert bilde av skiløypene fra Evje
og Hornnes og sørover. I løpet av sesongen hadde
føremeldingen 115 637 sidevisninger og er vår største
publikumssuksess. Føremeldingen er et viktig bidrag
til at mange kommer seg ut på ski og skøyter når det
er vinterlige forhold her i sør.
I 2019 var det den 24. gang Naturloskalenderen ble
utgitt. De siste årene har den blitt fulldistribuert i hele
tidligere Vest-Agder og i våre eierkommuner i tidligere
Aust-Agder. Totalt var det 170 turer med til sammen
ca 15 500 turdeltakere i 2019. Det største naturlosarrangementet som MAF stod for, var åpningen av
Vaffelbua den 5. mai med rundt 1500 besøkende.
Vårt mål er å legge til rette for at flere får lyst og
mulighet til, kunnskap og informasjon om å bruke og
være aktiv i naturen. Antall treff på føremeldingen og
antall deltakere på Naturlosturer viser at vi oppnår
nettopp dette.
MAF arbeider prosjektorganisert og årlig søker vi om

tilskudd fra ulike offentlige aktører til prosjektene.
I tillegg søkes også andre finansieringskilder som
stiftelser, fond og private aktører. Det legges ned mye
arbeid i både søknader og rapporter. Kampen om
midler er stor. Men med gode prosjekter, gjennomarbeidede søknader og stor evne til gjennomføring,
når vi gjennom med flere av våre søknader.
Uten kommunenes, fylkeskommunenes og Friluftsrådenes Landsforbunds faste kontingenter, hadde
det ikke vært mulig å hente inn så mye prosjektmidler som vi har gjort de siste årene. Det gir oss et
godt økonomisk fundament å søke prosjektmidler ut
fra. Styret og administrasjonen følger økonomien tett
og er opptatt av at midlene brukes riktig og hensiktsmessig – noe jeg som styreleder er svært trygg på.
I den forbindelse kommer vi ikke utenom en av
MAF sine største utfordringer – det å finne midler til
driftsfase etter tilrettelegging. Midler til drift er
adskillig vanskeligere tilgjengelig enn til selve
etableringene. MAF jobber stadig med å tydeliggjøre dette, og her er det viktig at også politikerne
ser behovene.
MAF har gjennom mange år etablert et godt
samarbeid med Universitetet i Agder. Vi bidrar både
i selve undervisningen og er fast praksisplass for
friluftsstudentene. Gjennom dette får de et unikt
innsyn i feltet vi arbeider innenfor, og vi er med på
å forme fremtidens friluftsveiledere.

For andre året på rad arrangerte MAF i 2019 Sommerskolen Kristiansand på oppdrag fra Kristiansand
kommune. MAF holdt ukeskurs med tema friluftsliv
første og siste uke i sommerferien. Det var til sammen
56 5. - 7. klassinger som deltok. Sommerskolen er gratis
for ungene å delta på, og de fikk ei uke full av varierte
og spennende friluftsaktiviteter. Vi har påtatt oss
samme oppdrag i 2020 dersom koronasituasjonen
tillater det.
Jeg vil takke de ansatte, med Per Svein Holte i spissen,
for det arbeidet som legges ned. Det å være styreleder i en organisasjon med høy kompetanse blant
våre ansatte og ikke minst stor «stå på vilje», gjør meg
stolt. MAF sitt arbeid blir lagt merke til i hele regionen
og løfter friluftslivet på en god og profesjonell måte.
Etter 13 år takker jeg av som styreleder og overrekker
«stafett-pinnen» til Reidar Heivoll fra Kristiansand
kommune som er valgt som ny styreleder. Det har
vært en glede å lede en organisasjon som arbeider så
bredt til glede for mange. Jeg ønsker det nye styret og
Reidar all lykke til med vervene og er trygg på at MAF
er i de beste hender.

Bjørn Ropstad, styreleder

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
I samarbeid med våre eierkommuner og andre aktører tilrettelegger
vi for opplevelser i friluft hele året. Våre eierkommuner er Søgne,
Songdalen, Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland,
Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.
MAF er organisert som et interkommunalt samarbeid etter § 27 i
den tidligere kommuneloven. Styret har vedtatt at det er ønskelig
å omorganisere friluftsrådet som et kommunalt oppgavefellesskap
etter kap. 19 i den nye kommuneloven. Ved inngangen til 2019 hadde
våre eierkommuner et samlet folketall på ca. 150 000.
Eierkommunene dekker et totalt landareal på 6681 km2 .
Administrasjonen har tilhold i Vestre Strandgate 22 i Kristiansand og
utgjorde om lag syv årsverk i 2019. Daglig leder er Per Svein Holte.

Foto: Midt-Agder Friluftsråd ved Per Svein Holte, Kjetil Fossheim, Monica Roland, Janne Johnsen,
Erlend Falkgjerdet, Thea Møll, Johana Houskova og René Aasnæs. Foto side 15: Siv Myklebust.
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– Årets store dugnad
Denne uken er det
internasjonal strandryddeuke, og lørdag er det duket for
årets store dugnad i
skjærgården.
b STRANDRYDDEDAGEN

– Dette gleder vi oss skikkelig ti.
Det er meldt nydelig vær, og alt
ligger til rette for en fantastisk
fin dag i skjærgården. Jeg håper folk tar med seg både barn
og barnebarn og stiller opp, sier
ordfører Arne Thomassen.
– Vi møtes lørdag formiddag,
enten på Verven eller på Ulvøysund brygge. Det er fint jo flere
som kommer i egen båt, ellers
skysser vi dere ut. Vi har sekker
og en del hansker, men alle må
ha med seg redningsvest. Om
ikke du har, kan du ta kontakt
med Røde Kors for å få låne,
sier Janne Johnsen i Midt-Agder Friluftsråd, som arrangerer
strandryddedagen i samarbeid
med Lillesand kommune.
– I fjor plukket vi mer enn tre
tonn bare denne ene lørdagen,
forteller hun.
– Etter noen timers ryddejobb
samles vi på Slåttholmen, hvor
det blir pølser, brus og kaffe,
konkurranser, kos og moro.
Kiwi i sentrum har sponset all
maten, og vi har fått flotte premier fra Trimtex, Norli, Matkroken og Barnestreker. Dette blir
en fin dag for hele familien. Det
er også en fin anledning til å vise fram det flotte arbeidet som
er gjort, og gjøres, på Slåttholmen, som vi aldri hadde klart
uten Midt-Agder Friluftsråd,
sier Thomassen.

Rydder hele året
– Vår egen skjærgårdstjeneste,
med Jan Olav i spissen, gjør også en fantastisk jobb. Han har

ORGANISASJON

KLARE FOR RYDDESJAU: Jørgen Dalaker og Jan Olav Johnsen i skjærgårdstjenesten, Janne Johnsen i Midt-Agder Friluftsråd og ordfører Arne
FOTO: HEIDI LØLAND-ANDERSEN
Thomassen håper mange vil være med på strandryddedagen førstkommende lørdag.

fått lag og foreninger, bedrifter,
politiske partier og enkeltpersoner til å ta i et tak, året rundt,
ved å adoptere en holme. Det er
lagt ut åtte droppunkter hvor
man kan sette fra seg det man
rydder, og det gjør det lett for
folk å rydde søppel. Dessuten
er Tord Aslaksens arbeid med
søppelet på havbunnen viktig,
og har skapt større bevissthet
rundt det man mister på sjøen,
og at det er mulig å få det opp

Været i dag kl 12.00

Langtidsvarsel

uten at det koster så altfor mye.
For viljen er stor, folk er opptatt
av havplast, og spesielt de yngste er kjempeflinke, sier Thomassen.
– Det er ingenting det er så
lett å få hjelp til som å rydde
søppel. Da jeg ringte byggmester Modalen for å høre om han
kunne hjelpe til med å organisere ryddingen i Høvåg sa han
«takk for at du spurte!» Og sånn
er det hele veien, folk skjønner

ONSDAG

18

TORSDAG

som hekker skal vi heller ikke
gå inn. Mai er den viktigste hekketiden, og da skal fuglene få
være i fred. Derfor holder vi oss
bare i de nederste meterne ved
vannkanten når vi rydder på
denne tiden av året. Så prøver
vi heller å få tatt inne på holmene på høsten, sier Jan Olav
Johnsen.
b Heidi Løland-Andersen

heidi@lp.no
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• Arbeide for opplæring og aktivitet med
utgangspunkt 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.

Betegnelsen Midt-Agder Friluftsråd (MAF) ble brukt
fra reorganiseringen i 1962. MAF bestod frem til
01.07.2019 av kommunene Kristiansand, Søgne,
Songdalen og Vennesla i Vest-Agder fylke og Evje
og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i
Aust-Agder fylke. Fra 01.07.2019 ble Bygland, Valle
og Bykle i Aust-Agder tatt opp som medlemmer.

Finansiering
Hver kommune betalte i 2019 kr 18,- per innbygger.
Vest-Agder fylkeskommune betalte kr 4,- og
Aust-Agder fylkeskommune betalte kr 5,- per
innbygger i eierkommunene.

Formål
MAF skal i samarbeid med eierkommuner og andre
aktører tilrettelegge for friluftsliv for alle.
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– Ta hensyn til hekking
Lørdag er målsettingen å rydde
hele skjærgården fra grensa mot
Grimstad øst til Kristiansand i
vest.
– Det er store områder, men
det er også en del områder hvor
vi ikke skal i land. Fuglereservater skal man alltid holde seg
unna, og der hvor vi ser fugler
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2 m/s
Vegusdal

at vi må ta grep, sier Jan Olav
Johnsen.

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.

følg oss på

Dette medfører at MAF skal:
• Arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig
og miljøvennlig friluftsliv og 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
tur- og skiløyper.
• Informere om og koordinere friluftsmuligheter i
regionen.

MAF mottok i 2019
• Administrativ støtte fra Friluftsrådenes
Landsforbund og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner samt kontingent fra eierkommunene.
• Skjøtsels- og tilretteleggingsmidler til Friluftsparken i Søgne fra Vest-Agder fylkeskommune og
til Ogge naturskole og Slåttholmen i Lillesand fra
Aust-Agder fylkeskommune.
• Prosjektstøtte fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Friluftsrådenes Landsforbund,
Fylkesmannen i Agder, Setesdal Regionråd,
Partnerskap for folkehelse, Vassdragstyret for
Nedre Otra, spillemiddelordningen, kommuner
og næringsliv, samt Miljødirektoratet.
• Stiftelsesmidler til Dagsturhytta, tilretteleggingsog aktivitetsmidler fra Sparebankstiftelsen
SR-Bank, Gjensidigestiftelsen og LOS Fondet.
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Styret i MAF
Formannskap/kommunestyre oppnevner
representanter til styret for valgperioden. Hver
representant har en personlig vararepresentant.
Leder og nestleder velges av styret. Det ble avholdt
fire styremøter i 2019.
Styrerepresentanter i 2019
Kristiansand kommune
Nestleder: Terje Næss (Ap)
Vara: Lars Verket (Mdg)
Vara: Randi Haukom (H)
Vara: Vidar Lynnæs (Frp)
Søgne kommune
Torfinn Kleivset (Krf)
Vara: Per Kjær (Sv)
Songdalen kommune
Reidar Heivoll (Sp)
Vara: Hildegunn Marie Tønnessen Schuff (Mdg)
Vennesla kommune
Eivind Drivenes (Sp)
Vara: Bjørn Egil Haugland (Krf)
Evje og Hornnes kommune
Styreleder: Bjørn Ropstad (Krf)
Vara: Lars Reidar Vasland (Sp)
Iveland kommune
Svein Hillestad (Krf)
Vara: Øyvind Skaiaa (Sp)
Birkenes kommune
Gunnar Høygilt (H)
Vara: Eva Aabel Retterholt (Sp)
Lillesand kommune
Birger Gauslaa (H)
Vara: Abel Cecilie Knibe Hanssen (Ap)
Fra 01.07.2019
Bygland kommune
Leiv Rygg Langerak (Sp)
Valle kommune
Steinar Kyrvestad (Ap)
Bykle kommune
Jon Rolf Næss (Ap)
Arbeidsutvalget i MAF
De enkelte kommuners administrasjon oppnevner
en representant hver. Arbeidsutvalget fungerer som
et rådgivende fagutvalg for MAF. Det ble avholdt
tre møter i arbeidsutvalget i 2019.
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Representanter i arbeidsutvalget 2019
Iveland kommune
Kulturleder Finn Terje Uberg
Vara: Næringssjef Egil Mølland
Kristiansand kommune
Naturforvalter Trond Johanson
Vara: parksjef Aase M. Hørsdal
Songdalen kommune
Folkehelsekoordinator Ranveig Odden
Vara: Kommuneplanlegger Thor Skjevrak

PER SVEIN HOLTE
DAGLIG LEDER

Søgne kommune
Fagleder landbruk, miljø og natur Steinar Sunde
Vara: Arbeidsleder i ingeniørvesenet Tor Otto Kjær
Vennesla kommune
Park- og idrettssjef Jürgen 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

KJETIL FOSSHEIM

JANNE JOHNSEN

ERLEND FALKGJERDET

MONICA ROLAND

PROSJEKTLEDER/
FRILUFTSVEILEDER

PROSJEKTLEDER/
FRILUFTSVEILEDER

PROSJEKTLEDER/
FRILUFTSVEILEDER

PROSJEKTLEDER/
FRILUFTSVEILEDER

Lillesand kommune
Ikke oppnevnt
Fra 01.07.2019:
Bygland kommune
Fagleiar plan Sonja Skjevrak
Valle kommune
Leiar velkomstsenter Gunn Marith Homme
Bykle kommune
Rådgjevar kart og plan Sigrid Bjørgum

TOM EGERHEI

HELGE ANDERSEN

ARNE KULIEN

SENIORRÅDGIVER

VAKTMESTER

VAKTMESTER

Midt-Agder Friluftsråd
Daglig leder Per Svein Holte, leder for utvalget

Administrasjon - personale
Daglig leder: Per Svein Holte
Prosjektledere og friluftsveiledere: Kjetil Fossheim,
Janne Johnsen, Monica Roland og Erlend Falkgjerdet
Vaktmestere: Helge Andersen og Arne Kulien på
timebasis i Friluftsparken i Søgne.
Fra 01.01.2019 gikk tidligere ass. fylkesmann i Agder,
Tom Egerhei av med pensjon og har siden da
arbeidet som seniorrådgiver på frivillig basis i 60%

stilling. MAF leier også inn eksterne medarbeidere
på timebasis til friluftsveiledning, IT, bildebehandling,
vaktmestertjenester, sommerhjelp og renhold.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
Midt-Agder Friluftsråd er tilknyttet FL. Vi mottar
administrasjons- og prosjektstøtte og betaler årlig
medlemskontingent. Landsforbundet bistår i ulike
friluftsfaglige spørsmål.
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TUROMRÅDER

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

FRILUFTSPARKEN I SØGNE
Dette er et mangfoldig friluftsområde på ca. 1000 mål.
Det omfatter Helleviga, Romsviga, Lilleviga, Donevannet,
Østre- og Vestre Paradisbukt, Langviga, Lauviga,
Paradisholmene, Tjamsøyene, Langøyene og andre
småholmer.
Området eies av MAF, Miljødirektoratet og Vest-Agder
fylkeskommune. I tillegg er det inngått servituttavtaler
(avtaler om bruksrett) med grunneiere. MAF har
skjøtsels- og driftsansvar for hele Friluftsparken, bortsett fra bygningene i Romsviga og Lilleviga som eies
og driftes av Vest-Agder fylkeskommune. Friluftsparken

i Søgne er et av regionens mest brukte friområder.
Fylkeskommunen har satt opp en teller i Helleviga som
i 2019 registrerte rundt 53 000 passeringer.
De siste årene har det vært en tiltakende utfordring
med campingbiler og -vogner som bruker parkeringsplassene i Friluftsparken. Det er vedtatt at det ikke er
lov å campe i Friluftsparken. I 2018 satte vi opp nye skilt
på alle parkeringsplassene med både norsk, engelsk
og tysk påskrift gjeldende både for telt, campingvogner og -biler. Dette har ført til en bedring, men vi
har fortsatt tidvis utfordringer med hensyn til dette.

Dette gjorde vi i 2019
• Helleviga- og Romsvigadagen. Naturlos, barne- og
familiearrangement i samarbeid med frivillige
lag og organisasjoner.
• Generelt vedlikehold av grøntområdene og tilsyn
av Romsdassen (friluftstoalett).
• Skjøttet eikeskogen og frukthagen, samt tynning
og rydding rundt parkeringsplass.
• Gjennomgang av skilting og merking – reparasjon
og utskifting ved behov.
Veien videre
• Statlig sikre parkeringsplassen ved Romsviga,
samt oppgradering adkomstvei ned til Romsviga.
• Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting
ved behov.
• Generelt stell og skjøtsel av området.
• Helleviga- og Romsvigadagen.

Donevannet
Miljødirektoratet og MAF eier områdene sør og vest
for Donevannet og Donevannsholmen. Det går en flott
turløype rundt vannet med gapahukleir i Roligheda i
vestenden av vannet. Området brukes mye i våre
aktivitetsprosjekter - se også Naturskole, Læring
i friluft og Aktivitetstiltak for barn med funksjonsnedsettelse, samt under Deltakelse.

Helleviga
Gammelt kystbruk med store sjønære arealer kjøpt
av MAF i 1973. Området er i svært stor grad tilrettelagt
med tilgjengelighet for alle (universell utforming).
Området har mange besøkende året igjennom og
brukes mye i våre aktivitetsprosjekter.

• Grøfterensk langs jordet og nytt dreneringsrør til
kum, fjernet fjellterskel på Svein jorde – avhjelpe
drenering av vann.
• Gjennomgang av livbøyer, samt satt opp tre nye på
sentrale steder hvor folk ferdes langs sjøen.
• Hogd, ryddet, merket løyper, stelt og vedlikeholdt til
beste for folk i regionen.

Dette gjorde vi i 2019
• Sommerkafé i hovedhuset fra uke 25-33. Kaféen
drives på dugnad av kommunalt ansatte i våre
eierkommuner.
• Opparbeiding, skilting og merking av ny og tryggere
turveiforbindelse mellom p-plassen i Helleviga,
Paradisbukta og RV 456, samt forbindelse videre til
turstien til Roligheda og rundt Donevannet.
• Helleviga- og Romsvigadagen: Naturlos, barne- og
familiearrangement i samarbeid med frivillige lag
og organisasjoner.

Veien videre
• Bore ny brønn – den gamle har ikke lenger
drikkevannskvalitet.
• Generell skjøtsel og tilrettelegging.
• Gjennomgang av skilting, reparere og lage nye
skilt ved behov.
• Arrangementer/turer i forbindelse med våre
aktivitetsprosjekter.
• Se også Naturskole.
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Dette gjorde vi i 2019
• Oppgradering av Donedassen (friluftstoalett) og
bålgruer.
• Fått på plass et benkebord oppe i leiren.
• Ryddet og tynnet ved leiren og ned mot vannet.
• Ryddet, re-merket, oppgradert klopper og skilt
i løypa rundt Donevannet.
• Generelt stell og skjøtsel.
Veien videre
• Ytterligere et benkebord i gapahukleiren,
oppgrusing av leirområdet, oppgradering av
forheng på gapahuker.
• Rydde og merke sikker adkomst ut til Skomagerkniben.
• Gjennomgang av skilting og merking – reparasjon
og utskifting ved behov.
• Generelt stell og skjøtsel av området og turstiene.
• Se også Naturskole.

Vestre Paradisbukt
I 2014 kjøpte Vest-Agder fylkeskommune med støtte fra
Miljødirektoratet en eiendom i Vestre Paradisbukt.
Eiendommen grenser til allerede sikrede områder i
bukta, og inngår som en del av de områdene MAF
skjøtter i Friluftsparken i Søgne.

Dette gjorde vi i 2019
• Utbedret turvei fra p-plassen og ut til bryggene
inkludert ny rampe for trinnfri adkomst og heving
av lav brygge.
• Merket og ryddet adkomst fra svabergene og opp
til gapahukene.
• Ryddet trær og vegetasjon og andre mindre tiltak
for å gjøre området innbydende, tilgjengelig og
attraktivt for allmennheten.
Veien videre
• Skjøtte og drifte området til beste for allmennheten.

Lauviga og Langviga
Lengst vest i Friluftsparken i Søgne ligger Langviga
med flotte svaberg og Lauviga i Indre Kilen med
gresslette, badestrand, badeflåte, handikaptoalett,
benkebord og griller. Det er en stor parkeringsplass
med handikaptoalett og busstopp like ved. Området er
delvis egnet for rullestolbrukere.
Dette gjorde vi i 2019
• Ryddet og merket tursti mellom Lauviga,
svabergene og ut til parkeringslomme ved RV-456.
• Grundig oppgrusing av stor p-plass sør-øst for RV-456.
• Generell skjøtsel og vedlikehold.
Veien videre
• Skjøtte og vedlikeholde til beste for allmennheten.
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ANDRE FRILUFTSOMRÅDER
Østre Randøya, Kristiansand
Store deler av øya var opprinnelig en gammel
forsvarseiendom kjøpt av Kristiansand kommune i
2004. Disse arealene og en rekke forsvarsbygninger er
nå del av et offentlig friområde. Området har trinnfrie
adkomster og er godt tilrettelagt med brygger,
baderampe, badestrender, toaletter og turveier.
Bygningene på øya disponeres av ulike lag og
foreninger. MAF koordinerer lag og foreningers arbeid
og samarbeid med kommunen. Vokterboligen
disponeres av MAF. Her har det i mange år vært drevet
sommerkafé for allmennheten.
Høsten 2016 inngikk MAF et samarbeid med Kirkens
Ungdomsprosjekt (KUP) om et større restaureringsarbeid av Vokterboligen. KUP har stått på og Vokterboligen har siden høsten 2016 blitt oppgradert
betraktelig. Både tak, yttervegger og vinduer er
reparert/byttet ut. Det er bygd en utendørs trapp opp
til kjøkkenvinduet, hvor kafésalget foregår. MAF takker
for den fantastiske jobben de har gjort med å renovere
huset. Avtalen innebærer at KUP kan disponere huset
utenom sommer- og kafè-sesongen. Vi fortsetter vårt
gode samarbeide med KUP som i 2019 har fortsatt
arbeidet med oppgraderingen av huset.
I sommersesongen trafikkerer badebåten strekningen
Kristiansand sentrum - Østre Randøya - Dvergsøya Bragdøya. Dette tilbudet er med på å gjøre
friområdene på øyene mer tilgjengelige for de som
ikke har egen båt.
Dette gjorde vi i 2019
• Sommerkafé i Vokterboligen fra uke 25-33. Kaféen ble
drevet på dugnad av politikere og kommunalt
ansatte i våre eierkommuner.
• Gjennomført kurs og turer.
• Kompetanseutveksling med skolene og UiA.
• Ytterligere oppgradering/restaurering av Vokterboligen: nytt kjøkken, ombygging og varmekabler
i gang, rettet opp gulv i hele huset og lagt nytt gulv i
gang og kjøkken, nytt bad i kjeller, isolert taket, m.m.
Veien videre
• Koordinatorvirksomhet for samarbeidet mellom
organisasjonene og skolene som disponerer 		
bygninger på øya.
• Videre kafédrift i Vokterboligen.
• KUP og MAF skal henvende seg til Kristiansand
kommune for å sjekke om vi kan få lov å rive låven,
samt vurdere eventuell oppføring og etablering av
kafé i låven i framtiden.
• Fortsette samarbeidet med KUP.
• Sjekke ut mulighetene for å kunne drenere bak huset
for å lede bort vann som kommer ned fra fjellet.
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Dvergsøya, Kristiansand
Dvergsøya ligger idyllisk til i skjærgården utenfor
Kristiansand. Øya eies av Kristiansand kommune, og er
et mye besøkt friluftsområde. Øya er tilrettelagt med
badeplasser, brygger og toalettfasiliteter. Adkomsten
til øya er med båt, enten privat eller med badebåten i
sommersesongen. Fra og med sommeren 2011 har
MAF drevet sommerkafé i låven ved vaktmesterboligen.
Kaféen blir drevet på dugnad av politikere og
kommunalt ansatte i våre eierkommuner. Sommeren
2019 var kaféen bemannet i fra uke 25-33.

Slåttholmen, Lillesand
Ved starten av Blindleias løp ligger Slåttholmen.
Siden den ble statlig sikret i 2014 har MAF, i tett
samarbeid med Lillesand kommune og skjærgårdstjenesten, hatt ansvar for tilrettelegging, skjøtsel og
forvaltning av holmen. Det har blitt etablert nye
brygger, bygd friluftstoalett og renovasjonspunkter,
ryddet og tynnet for å få frem holmens flotte kvaliteter,
samt diverse oppgradering av hyttene. Fra 2020
overtar Lillesand kommune ansvar for skjøtsel og
tilrettelegging. MAF skal fortsatt koordinere bruk
og aktiviteter i tilknytning til hyttene. Holmen har to
hytter. I hytte-øst er det sommerkafé med frivillige som
vertskap. Hytte-vest inngår i Kystled. Lag og foreninger
har fått tilgang til å bruke hytte-vest i forbindelse med
arrangementer/aktiviteter som legges til holmen.
Det er gledelig å se at holmen blir brukt og har blitt
et flott tilskudd til friluftsmulighetene i Lillesands
skjærgård. Med nye brygger er adkomsten til holmen
betraktelig forbedret.

Dette gjorde vi i 2019
• Ryddet og skjøttet holmen.
• Fjernet store trær og åpnet opp landskapet.
• Satt opp redskapsbod.
• Full service på vertskapsbåt.
• Sommerkafé i hytte-øst i 8 uker drevet på dugnad
av politikere og kommunalt ansatte i våre
eierkommuner og medlemmer i frivillige lag og
foreninger som har friluftsrelaterte aktiviteter.
• Arrangerte Strandryddedag 4. mai – rundt 85 møtte
opp og bidro med en formidabel dugnadsinnsats i
skjærgården i Lillesand. De frivillige ryddet 34 km
kystlinje og plukket ca. 2 tonn med marin søppel.
• Hytte-vest: Tredje sesong i Kystled – over 300
overnattingsdøgn i regi av private og frivillige lag
og foreninger.
Veien videre
• Fortsette med sommerkafé i hytte-øst.
• Lage informasjonstavler ved kulturminner.
• Legge til rette for trinnfri adkomst fra de nye
bryggene til hytte-øst og videre til friluftstoalettet,
samt hvilebenker på bryggene.
• Renovere de to gamle bryggene.
• Sette opp overbygde renovasjonspunkter og
benker på bryggene.
• Bytte solcellepanel i hytte-vest.
• Markedsføre og administrere Kystledhytta og
sommerkaféen.

• Få på plass ny femårig avtale med Torridal IL om
dugnadskjøring for deler av Hovedturløypa.
• Kjøre skiløyper i samarbeid med Kristiansand
kommune når det er gode snøforhold.
• Dialog med Kristiansand kommune ang. drift og
utvikling av deler av traseen.

Hovedturløypa Kjerrane – Stemmen,
Kristiansand og Vennesla
21 km tur- og skiløype i Bymarka vest i Kristiansand,
fra Kjerrane via Bergstøl i Songdalen til Stemmen i
Vennesla.
Dette gjorde vi i 2019
• Sesongen 2018/2019 var en kort og ujevn vinter- og
skisesong.
• MAF har inngått avtale med Torridal IL om
dugnadskjøring av skispor med skuter i deler av
Hovedturløypa.
• En del vedlikehold og kantklipping er utført med
innleid hjelp fra entreprenører.
• Det er utført betydelig dugnadsarbeid av Torridal IL
og Oddersjaa i og langs løypetraseen.
• MAF har gjennomført tre mindre og ett stort tiltak
som til sammen utgjør en sammenhengende del av
løypetraseen innenfor Strai lysløype.

Fjellmannsvegen, Kristiansand, Vennesla
og Evje og Hornnes
Tusenårig ferdselsveg fra Setesdal til kysten. Merket
løype fra Slettefet i Hornnes til Kjerrane i Kristiansand.
Eldre kartbrosjyre deles ut ved forespørsel. MAF har
bidratt med mindre beløp til tiltak som frivillige har
utført. MAF opplever at løypa blir lite brukt og
prioriterer derfor ikke skjøtsel og vedlikehold av denne.
Veien videre
• Vurdere muligheter for at frivillige kan ta på seg
rydding og oppmerking.
• Se også Hovedturløypa.

Veien videre
• Ferdigstille tiltak som er igangsatt.
• Finne finansiering til utbedringer og
oppgraderinger av flere ønskede tiltak.
• Videreutvikle samarbeid med Torridal IL og
Oddersjaa som utfører dugnad med skjøtsel og
vedlikehold i traseen.
• Finne finansiering til løypekjøringsutstyr som kan
disponeres av Torridal IL.
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SIKRING OG TILRETTELEGGING
SIKRING
Sikring av områder til friluftsliv er en viktig oppgave for
friluftsrådene. Allemannsretten gir folk rett til å ferdes
hensynsfullt i utmark. For merking eller andre tilretteleggingstiltak må man ha samtykke fra grunneier. Der
man ønsker tilretteleggingstiltak, hvor allmennhetens
bruk overstiger rettighetene vi har i friluftsloven eller
områder med særlig store friluftskvaliteter, er det
ønskelig at det offentlige sikrer/erverver arealet ved
kjøp eller inngår servituttavtale med grunneier. De
sikrede områdene er viktige arealer der vi kan tilrettelegge for allmennhetens friluftsmuligheter og en mer
intensiv bruk enn allemannsretten åpner for. Det kan
være badeplasser, båtutfartsområder, turutgangspunkter, turveier, nærfriluftsområder m.m.
Det var ingen sikringssaker i regi av MAF i 2019. Men
det jobbes med en sikringssak av parkeringsplassen
i tilknytning til Romsviga og en mulig sikringssak på
Gåseflå i Vennesla. MAF inngikk også en 10 årig avtale
med grunneiere, for å få på plass en tryggere
forbindelse mellom parkeringsplassen i Helleviga,
Paradisbukta og RV-456.

TILRETTELEGGING
Sykkel
Agder er en region med mange sykkelmuligheter.
Stadig flere bruker sykkel som transportmiddel til jobb,
skole, idrett, tur og rekreasjon. Sykling er en velegnet
og viktig aktivitet i det norske friluftslivet som gir gode
naturopplevelser og bedre helse. Sykkelen gir større
aksjonsradius og dermed tilgang 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. Pågående utbygging og forbedring av
sykkel- og gangstinettet bidrar også til sunn og
miljøvennlig transport til attraktive friluftsområder.

Nasjonal Sykkelrute nr. 3
Sykkelrute langs vassdraget Otra fra Kristiansand til
Hovden og Haukeligrend. Se også Naturskole – Gåseflå
og Mulighetsstudie Otra.
Dette gjorde vi i 2019
• Sykkelguide selges. Finnes på norsk, engelsk og tysk.
• Sykkelruta er tilknyttet naturskoleleiren på Gåseflå.
• Grunnskolene benytter ruta i mobil leirskole, et
samarbeid mellom MAF og Bringsvær leirskole.
• Samordning av interessene langs ruta og
markedsføring i ulike sammenhenger.
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Veien videre
• Opprettholde hovedprosjektet Regionale
Sykkelruter.
• Gjennomføre delprosjektet Søgne/Songdalen og
Birkeland/Lillesand.
• Avtaler med grunneiere og kommuner.
• Finansieing av de ulike tiltakene.
• Opparbeide traséer.
• Informasjon og markedsføring.

Ski og skiløyper

Veien videre
• Igangsette forprosjekt for revitalisering av sykkelruta
og omkringliggende friluftstiltak.
• Revidering og digitalisering av sykkelguiden.
• Ivareta friluftsinteressene i forhold til utbygging.
• Medvirke til god standard og vedlikehold.
• Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute Nr. 3
som stamme.
• Se også Mulighetsstudie Otra.

Nasjonal Sykkelrute nr. 1
Sykkelruta går også under navnet North Sea Cycle
Route og går rundt Nordsjøen gjennom Storbritannia,
Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og
Norge. I Norge går ruta fra Svinesund til Kirkenes,
via Kristiansand, Bergen, Trondheim og Nordkapp.
Nordsjøruta knytter sammen flere områder som er
særlig aktuelle for MAF.
Dette gjorde vi i 2019
• MAF har hatt ulike tiltak i tilknytning til traséen.
• Formidling av kartbrosjyre og markedsføring av ruta.
Veien videre
• MAF 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 alle mennesker med vanlige sykler.
Dette gjorde vi i 2019
• Distribusjon og markedsføring av kartbrosjyre for
regional sykkelrute Jegersberg-Justvik.
• Videre arbeid med prosjektet avventes, herunder
kartbrosjyre Søgne-Songdalen og BirkelandLillesand.

Vinteren 2018/2019 var en kort og ujevn skisesong.
I Kristiansand og Vennesla er det ansatte i kommunene
som kjører skiløyper. I Evje og Hornnes er Otra IL
ansvarlig, mens det på Øyna- og Toplandsheia er
løypelaget som har ansvaret. På Årstøl i Søgne kjører
kommunen på ukedager og Søgne Skiklubb supplerer
i helgene. Ildsjeler og frivillige gjør en stor innsats i
mange av de andre løypene i regionen. MAF bidrar
med tilskudd til en del av løypekjøringa i regionale
skiløyper, samt noe tilskudd til utbedringer og
vedlikehold av løypetraseer. Løypekjørerne og frivillige
legger ned en fantastisk innsats og gjør mye arbeid for
å opprettholde et godt tilbud med skiløyper i regionen.
Utvikling og drift av regionale skiløyper er
et satsingsområde.
Dette gjorde vi i 2019
• Drift av føremelding på www.midt-agderfriluft.no.
• Det ble produsert føremeldinger i tidsrommet
9. desember 2018 til 15. april 2019.
• MAF har inngått avtale med Skisporet.no som
informerer om når løyper kjøres direkte fra GPS i
løypemaskiner.
• MAF har bidratt med midler til løypekjøring i de
regionale skiløypene på Drivenesheia og Lauvås i
Vennesla, Høgås- og Gautestadområdet i Evje og
Hornnes, Øyna- og Toplandsheia i Birkenes og
Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane i Vennesla,
Songdalen og Kristiansand.
• Mange skiløyper ble kjørt for begge stilarter.
Veien videre
• Drifte og videreutvikle føremeldingstilbudet og
inkludere nye eierkommuner i tilbudet.
• Reforhandle avtale med Skisporet.no.
• Vurdere nye alternativer for løypetraseer som egner
seg både for fristil og klassisk.
• Skaffe økonomiske midler til tiltakene.
• Arbeide aktivt for at kommuner skal inngå langvarige avtaler med grunneiere. Dette kan blant
annet gi muligheter til tilskuddsmidler gjennom
spillemiddelordningen.

Sandripheia fritidspark, Vennesla
Sandripheia fritidspark er et interkommunalt
samarbeidsprosjekt. Selskapet skal tilrettelegge og
drive anlegg for vinter- og sommeridretter, samt
fremme friluftsaktiviteter for allmennheten på Sandrip
i Vennesla kommune. Selskapet skal ikke ha

kommersielle formål. Sandripheia fritidspark eies
av kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand og
Vennesla. Omfattende utvikling og utbygging av
Sandripheia fritidspark har blitt gjennomført over en
lengre periode.
Dette gjorde vi i 2019
• Styret i Sandripheia fritidspark består av
oppnevnte representanter fra respektive
eierkommuner, samt representant fra MAF og
Agder og Rogaland Skikrets.
• MAF har siden 2008 hatt daglig administrasjon av
anlegget.
• Vaktmestertjenester, løypekjøring og arbeid med
snøproduksjon kjøpes av Vennesla kommune.
• Kristiansand kommune bidrar også ved
snøproduksjon.
• Årlig brukermøte for å ivareta ulike brukergrupper
sine interesser.
• Et omfattende prosjekt med å tilrettelegge nye
løypetraseer, bygge snøproduksjonsanlegg og
skiskytteranlegg har blitt gjennomført.
• Skiskytteranlegget ble offisielt åpnet 25. august.
• Som del av utbygginga er det også bygd ny
varmestue, garasje og maskinhus til snøproduksjonsanlegg. En god del arbeid har blitt utført på dugnad.
Veien videre
• Ferdigstille deler av anlegget som ikke er ferdig.
• Sikre at anlegget har lav terskel for bruk, og at
området er tilrettelagt for alle.
• Tilrettelegge for mer friluftsliv i fritidsparken.
• Se på muligheter for å lage forbindelse mellom
skiløyper på Sandrip og løype rundt Naspevarden.
• Arbeide videre for utbedring av veien inn til Sandrip.

Kystled
Kystled er basert på tidligere tiders ferdsel langs kysten
med tradisjonelle ro- og seilbåter. Formålet er å gi alle
mulighet til å være på sjøen, og å ferdes på en miljøvennlig måte. Kystled består av utleie av tradisjonelle
bruksbåter og ulike overnattingstilbud langs kyst og
skjærgård i Norge.
Dette gjorde vi i 2019
• Kystled-gapahuken i Helleviga ble ofte benyttet til
overnatting - den må ikke reserveres på forhånd.
Det samme gjelder de nye gapahukene i Vestre
Paradis.
• Hytte-vest på Slåttholmen i Lillesand er Kystledhytte.
En god del utleie/utlån.
• MAF deltar i arbeidsgruppen for Kystled Sør.
• Båten Lista er stasjonert i Romsviga.
Veien videre
• MAF skal fortsatt delta i arbeidsgruppa for
Kystled Sør.
• Informere om tilbudet på våre nettsider.
• MAF vil vurdere hvordan etablering av kyststier
kan ses i sammenheng med Kystled.
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Naturskole Donevann, Kristiansand
Naturskolen ligger tilbaketrukket innerst i Donevannet
i Friluftsparken i Søgne, like ved et historisk sted og
knutepunkt hvor flere turstier og turveier møtes. Her er
en gapahukleir, utstyrsbod, utedo, kanoer og robåter,
samt naturfaglig og kulturhistorisk undervisningsmateriell.

• Ukjent antall uregistrerte dagsbesøk og
overnattinger.
Veien videre
• Markedsføre tilbud gjennom ulike kanaler.
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell.
• Gjennomføre kurs, elevaktiviteter og utlån/utleie.
• Utbedring av gapahuker.

Naturskole Ogge, Birkenes
Naturskoleleiren ligger i vannkanten på Dikesholmane,
sør i innsjøen Ogge. 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 parkeringsplass og i
selve leiren. Motorbåt med nedfellbar baug kan lånes
ved særskilte behov. Det er et utsiktstårn på fastlandet
med flott utsikt til leir og utover Ogge. Tårnet er kun
tilgjengelig for gående.

PROSJEKTER
Naturskole
Naturkole er MAF sin hovedsatsing for barn og unge.
Konseptet består av leirsteder, kurs, elevaktiviteter og
veiledning.
Leirstedene har overnattingsfasiliteter for ca. 30 elever
i hver av de fire leirene, undervisningsmateriell og
pedagogiske opplegg knyttet til friluftsliv, natur og
lokal kulturhistorie. Alle leirstedene har trinnfri adkomst
og har tilgjengelighet for alle. Det er gratis for skolene
i regionen å bruke leirene. Andre brukergrupper kan
leie leirstedene med tilhørende utstyr. Leirene bookes
via reservasjonsportalen på vår nettside.
MAF bidrar med pedagogisk og friluftsfaglig kompetanse i ulike samarbeidsprosjekter, herunder folkehelsesamarbeid med Kristiansand kommune og UiA.

Naturskole Helleviga
Helleviga er en del av Friluftsparken i Søgne. Her ble
vårt første leirsted etablert på midten av 90-tallet.
Leiren består av gapahuker, stor samlingsplass, ildsted,
benker, bord og utsiktspunkt med benker. Leiren har
også utstyr innen temaer som naturfag, kyst, friluftsliv,
fysisk aktivitet og mat ute.
Låven i Helleviga er de siste årene totalrenovert og
framstår nå som et naturlig og funksjonelt samlingspunkt for naturskolen i Helleviga. Det er laget et
praktisk lager- og undersøkelsesrom og hovedrommet
er velegnet til samlinger og undervisning hele året.
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Dette gjorde vi i 2019
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.
• Videreutvikling/oppgradering av materiell.
• Kurs og elevaktiviteter.
• Forbedret fasiliteter i kjelleren i hovedhuset.
• Registrert bruk:
•
4 322 skoleelever og lærere (95 utlån)
•
1 696 øvrige brukere (53 utleie)
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk.
• Benyttet av UiA som del av studentpraksis
ved friluftsstudiet og andre kurs.
• Benyttet av Universitetet i Hamburg som del av
internasjonale friluftsstudier.
Veien videre
• Utvikle nye kurskonsept for pedagogisk
personell og elever.
• Gjennomføre kurs, elevaktiviteter og utlån/utleie.
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.

Dette gjorde vi i 2019
• Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.
• Kurs og elevaktiviteter.
• Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og
materiell.
• Registrert bruk:
•
2 082 skoleelever og lærere (34 utlån)
•
211 øvrige brukere (10 utleie)
• Stort antall uregistrerte dagsbesøk.
• Benyttet av UiA som del av studentpraksis ved
Friluftsstudiet og andre kurs.
• Benyttet av Universitetet i Hamburg som del av
internasjonale friluftsstudier.
Veien videre
• Markedsføre tilbud gjennom ulike kanaler.
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell.
• Gjennomføre kurs, elevaktiviteter og utlån/utleie.

Dette gjorde vi i 2019
• Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og
materiell, herunder kano- og båtstativ samt
oppgrusing av p-plass.
• Reparasjon av motorbåt for bevegelsesnedsatte.
• Kurs og aktivitetsdager.
• Registrert bruk:
•
942 skoleelever og lærere (28 utlån)
•
429 øvrige brukere (29 utleie)
• Ukjent antall uregistrerte dagsbesøk og
overnattinger.
Veien videre
• Markedsføre tilbud gjennom ulike kanaler.
• Utbedre ildsted og samlingssted.
• Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell.
• Gjennomføre kurs, elevaktiviteter og utlån/utleie.

Naturskole Gåseflå, Vennesla
Idyllisk leirsted på historisk grunn i vannkanten ved
Otravassdraget. Leiren ligger i direkte tilknytning til
Setesdalsbanen, Nasjonal Sykkelrute Nr. 3 og elva Otra.
Gapahukleiren har tre gapahuker, samlingssted
med bål- og grillplass, utedo, kanoer og leir- og
undervisningsmateriell.
Dette gjorde vi i 2019
• Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og
materiell.
• Forbedret ildsted og samlingssted ved gapahuker.
• Gåseflå leirsted og omkringliggende naturområder
er del av Mulighetsstudie Otra.
• Planlagt som del av regional sykkelrute.
• Registrert bruk:
•
235 skoleelever og lærere (8 utlån)
•
152 øvrige brukere (11 utleie)
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Diverse naturskoleaktiviteter i 2019
Informasjon
• Markedsført informasjon på nettsiden
www.midt-agderfriluft.no
• Informasjonsutsendinger til skoler og andre
institusjoner i regionen.
Rådgivende virksomhet
• Rådgivende virksomhet for Oppvekstsektoren i
Kristiansand kommune, herunder planlegging og
tegning av aktivitetsanlegg.
• Rådgivning, montering og opplæring i aktivitetsløyper, for andre skoler og barnehager i regionen.
• Friluftsfaglig rådgivning og veiledning ved henvendelser fra lærere og skolepersonell i regionen.

Aktivitetsanlegg i naturskoleleirene

Kurs og veiledning - Læring i friluft

Midt-Agder Friluftsråd skal kontinuerlig videreutvikle
tilbudet ved våre leirsteder. Naturen er en utmerket
arena for fysisk aktivitet og læring. Med ulike tilrettelegginger kan vi øke aktivitetsmulighetene og gjøre
områdene enda mer attraktive for opplevelser og
læring.

MAF tilbyr kurs i friluftstemaer spesielt rettet mot
ansatte ved undervisningsinstitusjoner i regionen fra barnehage til universitet. Temaene er utvalgt
med støtte i gjeldende læreplaner. De skal styrke og
inspirere alminnelige lærere og SFO/barnehagepersonell til tverrfaglige læringsaktiviteter i natur og
friluft. Øvrig formidlingsaktivitet er rettet mot elever og
studenter. Vi har særlig fokus på «Friluftsskole US»
i samarbeid med UiA og ungdomsskolene i regionen.

MAF fikk i 2015 støtte av Gjensidigestiftelsen til å utvikle
aktivitetsanlegg ved alle våre leirsteder. Prosjektet
ble de neste årene ytterligere finansiert gjennom
spillemidler og fylkeskommunal støtte fra Aust- og
Vest-Agder. Et omfattende arbeid ble utført for å utvikle
og realisere til sammen fem aktivitetsanlegg. Det ble
sentralt i prosjektet å skape noe unikt og særegent
for hvert av leirstedene.
Dette gjorde vi i 2019
• Markedsføring av og veiledning i aktivitetskonseptene til sentrale brukergrupper.
• Oppfølging, tilpasninger og forbedringer av anlegg
og tilhørende materiell/utstyr.
Veien videre
• Bruk og drift av aktivitetskonsepter og tilhørende
anlegg.
• Videre justeringer/tilpasninger av anlegg og
tilhørende materiell/utstyr.
• Kurs for pedagogisk personell.
• Videreføre erfaringer og kompetanse til nye
aktivitetsarenaer.

Dette gjorde vi i 2019
• Redigering og distribusjon av informasjonshefte
«MAF Naturskole».
• Markedsført tilbud gjennom ulike kanaler.
• Gjennomført ordinære og spesialtilpassede kurs.
• 9 kurs med 110 deltakere fra skole/barnehage.
• 27 aktivitetsdager/økter med 1829 elever og lærere.
• 11 kurs/undervisning for høgskole/universitet/
andre med 334 studenter/deltakere.
Samarbeid med Universitetet i Agder
• Pedagogisk praksis for 24 friluftslivsstudenter ved
UiA: 16 friluftsdager for om lag 600 ungdomsskoleelever og lærere i regionen samt Naturlos/
åpningsarrangement Vaffelbua.
• Veiledere på diverse feltkurs.
• Innleid som foredragsholder innen friluftsfaglige
emner.
• Utleie av friluftsveileder/lærer 30% stilling til UiA
Veien videre
• Utvikle, markedsføre og gjennomføre kurs og
aktiviteter.
• Fortsette samarbeid med UiA, Tangen VGS,
DNT Sør og andre.
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Utstyr
MAF tilbyr et utvalg leir- og undervisningsmateriell
til skoler og organisasjoner i regionen, herunder
klassesett med matlagingsutstyr, lavvoer, truger og
ski. Vi har også spesialutstyr for barn og unge med
funksjonsnedsettelser. Alt dette kan reserveres og lånes
gratis. I 2019 ble «MAF Naturskoleutstyr» benyttet 34
ganger av 2544 elever/lærere.

Sommerskolen Kristiansand
MAF samarbeider med oppvekssektoren om
«Sommerskolen Kristiansand». Den har som formål
å gi barn i 5. - 7. trinn gratis ukeskurs med ulike faglige
tilnærminger, herunder friluftsliv og fysisk aktivitet.
MAF har utviklet et ukeskonsept for 30 barn og unge
innen temaet «friluftsliv» og har siste årene gjennomført flere kurs med svært gode tilbakemeldinger.
I 2019 deltok omlag 56 barn på våre to ukeskurs.

Vaffelbua, Kristiansand
Vaffelbua ved Kyrtjønn har nå vært i drift siden mai
2019. Allerede fra første søndag har besøket vært over
all forventning. Flere hundre tar søndagsturen hit
helg etter helg. Venneforeningen for Vaffelbua gjør
en fantastisk jobb med sin søndagskafé. Vaffelbua
betegnes i pressen som et fenomen, og er med sin
gode tilgjengelighet blitt et tilbud for alle typer
mennesker.

Dette gjorde vi i 2019
• Vaffelbua sto ferdig i slutten av april 2019.
• Etablert venneforening for hytta.
• Offisiell åpning 5. mai med ca. 1.500 besøkende.
• Kafé som driftes av Venneforening med frivillige er
åpen hver søndag.
• Hytta er fullfinansiert med nesten kr 10.000.000 i
gaver og tilskudd (se gaver og tilskudd).
• Det er utarbeidet driftskonsept.
• Bidratt med innspill til forvaltningsplanen for
området som er statlig sikret.
• Markedsført Dagsturhytta gjennom ulike kanaler.
• Arbeidet for å få med frivillige lag og foreninger.
• Arbeidet sammen med Oppvekstsektoren i
Kristiansand om bruk av hytta.
• Inngått avtale med UiA om bruk av hytta på
ukedager.
• Vaffelbua er tegnet av Spiss Arkitektur & Plan
og hovedentreprenør har vært BICO A/S.
Veien videre
• Evaluere drift og gjøre endringer og tilpasninger.
• Videreutvikle samarbeidet mellom MAF og
venneforeningen.
• Inngå samarbeidsavtaler med nye aktuelle brukere.
• Markedsføre Vaffelbua.
• Vurdere utleie.
• Utvikle nye konsepter for bruk av hytta og området
rundt.
• Utarbeide en natur- og kulturhistorisk veiviser for
nærområdet rundt Vaffelbua.
• Fortsatt ha fokus på hytta som et folkehelsetiltak
for alle.
Gaver og tilskudd (i kr)
• Sparebankstiftelsen SR-bank 5 300 000,• Gjensidigestiftelsen 1 000 000,• LOS fondet 60 000,• Fylkesmannen i Agder 620 000,• Vest-Agder fylkeskommune 600 000,• Spillemiddelordningen (søkt) 1 950 000,• Kristiansand kommune stiller tomt til disposisjon.

Naturlos
Naturlos er organiserte turer og arrangementer i
naturen som arrangeres av lag og foreninger i
regionen. Turene samles i en felles turkalender/brosjyre
som distribueres til alle husstander i tidligere VestAgder, samt kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland
og Evje og Hornnes i Aust-Agder.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom MAF, DNT Sør,
Skogselskapet i Agder, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Lister Friluftsråd. MAF har sekretariat og
er ansvarlig for praktisk arbeid og koordinering i
forbindelse med innmeldte turer, trykking og distribusjon. I tillegg arrangerer MAF egne naturlosturer.
Naturlosprosjektet er et tradisjonsrikt tiltak som ble
startet for mer enn 20 år siden. Ca. 70 ulike lag og
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vise hvilke muligheter som finnes og være med å
motivere til mer aktivitet i naturen. Vi mener dette også
kan bidra til økt forståelse for hva barna deres deltar
på i skolen og ellers i lag og foreninger.
Vi formidler norske tradisjoner og forteller om mulighetene og pliktene vi har gjennom allemannsretten
til å ferdes i skog og mark. Lavterskel, integrering og
folkehelse er nøkkelord MAF jobber ut ifra. Planlegging
og gjennomføring av turer er vårt primære arbeid i
prosjektet, men vi har også blitt involvert i planarbeid i
forhold til friluftsliv, folkehelse og integrering.

foreninger melder årlig inn sine turer. Turene skal være
åpne for alle. Det skal være med en naturlos som er
ansvarlige for turen eller arrangementet.
Turene har stor variasjon i forhold til tema, lengde og
målgruppe. Hver tur er merket med ulike ikoner som
viser hvem turen passer spesielt for. Turene skal i
utgangspunktet være gratis, men enkelte har tilbud
om transport og annet for en rimelig pris.
Dette gjorde vi i 2019
• 170 ordinære turer + ti ukentlige turer gjennom hele
året - totalt ca. 15 500 deltakere.
• Brosjyren ble trykket i 84 860 eksemplarer.
• Egen nettside; www.naturlos.no.
• Egen Facebookside hvor alle turene blir lagt ut som
offentlige arrangementer.
• MAF var arrangør/medarrangør på seks turer.
Veien videre
• Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og
vellykket konsept.
• Bruke sosiale medier i større grad for å nå deltakere
til Naturlos.
• Oppfordre arrangører til å lage flere turer for
ungdom.
• Gjøre naturlosturene bedre kjent for mennesker med
minoritetsspråklig bakgrunn.
• Presentere Naturlos via fylkeskommunene og
kommunene i deres folkehelsearbeid.
• God bredde i distribusjonen.
• Bruke Naturlos til å synliggjøre allemannsretten.

Friluftsliv for minoritetsgrupper
MAF har i 18 sesonger arrangert Friluftsliv for
minoritetsgrupper. Mange mennesker med
minoritetsbakgrunn kommer dårlig ut i forhold til
folkehelse. Friluftsliv er en god innfallsvinkel til
integrering og kan gi bedre fysisk og psykisk helse.
Målsettingen med prosjektet er å få flere mennesker
med minoritetsbakgrunn til å bli kjent med norsk
kultur- og turtradisjon. MAF ønsker å legge til rette
for gode og spennende opplevelser i friluft. Vi vil også
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Dette gjorde vi i 2019
• Voksenopplæringer og læringssentre i eierkommuner er viktige samarbeidspartnere.
• 1 310 deltakere fordelt på 15 turer med forskjellige
aktiviteter og et variert faglig innhold.
• Videreført samarbeidet med Kongsgård flyktningbarnehage i Kristiansand.
• Svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og
samarbeidspartnere.
Veien videre
• Bygge videre på erfaringer og videreutvikle
samarbeid med forskjellige brukergrupper.
• Inkludere nye medlemskommuner i prosjektet.
• Prøve å legge til rette for samarbeid på tvers av
ulike grupper.
• Målsetting om å kunne fortsette å ha et godt
turtilbud til målgruppa.

Folkehelse og friluftsliv i Midt-Agder regionen
Tilrettelegging for friluftsliv er folkehelsearbeid i
praksis. Folkehelseloven fra 2012 pålegger kommuner
og fylkeskommuner nye, utvidete oppgaver. MAF ønsker
å bidra i dette arbeidet med fokus på friluftslivets
betydning for folkehelse. Naturen har et unikt potensial
for vår fysiske, psykiske og sosiale livskvalitet, og er en
arena med lav terskel for bruk.

Folkehelsevisjonen til Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner er: God helse og livskvalitet for alle i Agder.
Friluftsliv har en dokumentert og viktig rolle for
folkehelse i befolkningen. MAF ønsker å være med på
å legge til rette for at den enkeltes helse kan fremmes
gjennom en aktiv og helserelatert livsstil i friluft.

Folkehelsesamarbeid Kristiansand kommune
Kristiansand er en foregangskommune og har hatt en
systematisk satsing på folkehelse i mange år. MAF har
vært en viktig partner i dette arbeidet. I partnerskapet
er det avtalt at MAF skal delta i, lede og utvikle konkrete tilbud som svarer på folkehelseutfordringene i
kommunen. Kristiansand slås sammen med Songdalen
og Søgne kommune i 2020. Alle partnerskapsavtaler
blir da avsluttet eller reforhandlet og eventuelle nye
etableres.
Dette gjorde vi i 2019
• Prosjektarbeid i tråd med handlingsplanen for
partnerskapet:
• Utemiljø skole og barnehage: kompetansebistand
og rådgivning på friluftstiltak og tilrettelegging for
naturbasert fysisk aktivitet og Læring i friluft - bl.a.
kursing i og montering av anlegg med tau samt
faglig oppfølging av eksisterende anlegg.
• Ung i Friluft: samarbeidsprosjekt med videregående
skole, oppfølgingstjenesten og KUP.
• Aktivitetsløft Kongsgård: koordinering av samarbeid
med ulike aktører i området og aktivitetstiltak.
Koordinering og gjennomføring av
Kongsgårddagen 2019.
• Kompetanseutveksling Frisklivssentralen: rådgivning,
kurs, friluftsfaglig opplæring av personell og klienter.
• Annet: faglig bistand i øvrige prosjekt og tiltak innen
folkehelse i Kristiansand kommune.
• Avsluttende evaluering med arbeidsutvalget for
folkehelse/nye folkehelsekoordinatorer i Kristiansand
kommune.
• Avvikling av eksisterende partnerskapsavtale.
Veien videre
• Pågående prosjekter/tiltak videreføres av MAF hvis
mulig og formålstjenlig.
• Vurdere å etablere nytt partnerskap for folkehelse
med Kristiansand kommune fra 2020.

Samarbeid med frisklivssentraler
I 2012 startet MAF opp med å etablere samarbeid
med frisklivssentralene i eierkommunene og har siden
jobbet med dette. I 2019 ble det gjennomført ulike tiltak
i fem av våre åtte eierkommuner i samarbeid med
sentralene. Målsettingen er at alle frisklivssentralene
bruker naturen som aktivitetsarena og at friluftsliv
har en sentral rolle i kommunenes tiltak. Samarbeidet
består både av rene aktivitetstiltak overfor brukere
av frisklivssentralene og kompetanseheving for både
brukere og de som leder aktivitetene.

Friskliv ungdom
Friskliv ungdom retter seg særlig mot ungdom som
faller utenom «vanlige» organiserte aktiviteter.
Gjennom prosjektet ønsker vi å nå dem som er lite
aktive på deres arenaer, legge opp til aktiviteter ut
fra deres ønsker og vise muligheter som finnes i deres
nærmiljø. I samarbeid med kommunale ungdomsklubber arrangerer MAF utendørs klubbkvelder med
aktiviteter, bål og hygge. Dette som et tilbud til
ungdomsklubbene for å få variasjon i deres ordinære
tilbud.
I 2019 arrangerte vi for tredje gang Seek’n find for
8. - 10. klassinger i Lillesand, Birkenes og Iveland, og
for første gang i Evje og Hornnes for 8. og 9. klasse.
Arrangementene ble gjennomført i samarbeid med HV,
Røde Kors og kommunene. Seek’n find er et avansert
gjemselsspill som foregår fra kveld til neste morgen.
Ungdommene lager sin camp som de kamuflerer.
Deretter skal de i løpet av natten finne de andre
campene og samle koder som blir hengt opp i hver
camp - fortrinnsvis uten selv å bli oppdaget.
Dette gjorde vi i 2019
• Tiltak i samarbeid med frisklivssentralene i Birkenes,
Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne.
• Innlegg og avsluttende aktivitetsøkt på fagsamling
for frisklivssentralene i Agder som frisklivssentralen
i Kristiansand arrangerte.
• Friskliv ungdom: Seek’n find i Lillesand (for Lillesand,
Birkenes og Iveland) og i Evje og Hornnes, samt
utendørs klubbkvelder for ungdomsklubbene i
Vennesla og Songdalen.
• Blå Kors Ung var igjen med og filmet under
Seek’n find – vi har nå to promo-filmer for dette
prosjektet.
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Veien videre
• Videre oppfølging av frisklivssentralene.
• Gjennomføre tiltak i samarbeid med frisklivssentralene.
• Friskliv ungdom: Videreføring og utvikling av
konseptet – både gjemselsspillet Seek’n find og
utendørs klubbkvelder.

Ung i Friluft
Ung i Friluft (UiF) er et prosjekt for ungdom i alderen
13-25 år. MAF ønsker å bidra til at også disse
ungdommene får muligheter til gode opplevelser og
aktivitet i friluft. Våre UNG-veiledere skal inspirere og
motivere. Vi vil skape mer liv i friluft - av og med unge.

Ti På Topp
Ti på Topp er Bedriftsidrettens versjon av det
tradisjonelle turkonseptet der deltakerne besøker ulike
topper i en region. Dette konseptet har en nasjonal
overbygning hvor det utarbeides regionale versjoner.
MAF er samarbeidspartner i ulike prosjekter med
Bedriftsidrettskretsen i Vest-Agder og DNT Sør.
Dette gjorde vi i 2019
• Gjennomførte Ti på Topp Agder.
• 636 deltakere.
• 10 352 gjennomførte turer.
• MAF deltok i prosjektgruppa med særlig ansvar
for friluftfaglige temaer.
Veien videre
• Fortsette samarbeidet i nåværende form.

Aktivitetstiltak for barn og unge med
funksjonsnedsettelser
Vi erfarer at mange barn med funksjonsnedsettelser
er mindre aktive enn anbefalt og de blir ofte ikke
inkludert i aktivitetene. Målsettingen vår har derfor
vært at flere av disse barna skal få glede av friluftsliv
og oppleve mestring i forhold til aktivitet. Ved hjelp av
enkle tilrettelegginger kan barn med funksjonsnedsettelser delta i aktiviteter ut fra sine
forutsetninger. Vi har i flere år hatt et samarbeidsprosjekt med Krossen skole som har mange elever
med særskilte behov og ulike diagnoser. Vi har prøvd
ut mange ulike friluftsaktiviteter i godt egnede
turområder. Elevgruppen er sammensatt med ulike
funksjonsnedsettelser og er i alderen 8-12 år.
Dette gjorde vi i 2019
• Samarbeid med oppfølgingstjenesten i Kristiansand
kommune og Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP).
• Samarbeid med Tangen VGS og videreføring av
prosjektet/konseptet kroppsøvingsglede/
bevegelsesglede.
• 6 aktivitetsturer med oppfølgingstjenesten i
Kristiansand (54 deltakere)
• 6 aktivitetsøkter med Tangen VGS (100 deltakere)
• 10 aktivitetsturer med KUP (200 deltakere).
• Forsterkning av UNG-veilederstaben, 3 nye studenter
med friluftsveilederkompetanse.
Veien videre
• Rekruttere ungdom til fysisk aktivitet ute generelt
og UiF aktiviteter/turer spesielt.
• Gjennomføre aktivitetsøkter for utvalgte klasser/
grupper ved Tangen VGS og KUP.
• Rekruttere til og gjennomføre regelmessige fritidsaktiviteter for utvalgte ungdommer/særskilte
grupper.
• Gjennomføre studentprosjekter VGS, media &
kommunikasjon.
• Realisere studentprosjekter hvis mulig (reelle
produkter, kampanjer osv.).
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Dette gjorde vi i 2019
• Planleggingsmøter med lærere fra Krossen skole.
• Utprøving av ulike friluftsaktiviteter i egnede
turområder som f.eks. Helleviga, Flekkerøya og
Krossen skole sin gapahukplass ved Indre Eigevann.
• Flere av elevene har vært med på aktiviteter som
de sjelden eller aldri har deltatt på før. For eksempel
fisking fra båt, orientering, bærplukking, matlaging
på bål, m.m.
• En og samme aktivitet ble tilrettelagt på ulike måter
for å imøtekomme den enkelte elevs mestringsevne.
• Spesialtilpasset materiell og utstyr.
• Høy voksentetthet.

Veien videre
• Videre utprøving av aktiviteter for barn og unge
med funksjonsnedsettelser.
• Lage et idéhefte med beskrivelser av alle utprøvde
aktiviteter og tilrettelegginger.
• Holde kurs i friluftsliv for ansatte som jobber med
barn med funksjonsnedsettelser.

aktuelle organisasjoner/foreninger, velforeninger,
reiselivsbedrifter, ressurspersoner mv.

Forprosjekt ny lysløype på Nodelandsheia

Dette gjorde vi i 2019
• Vi arrangerte fire åpne folkemøter (arbeidsmøter)
langs vassdraget våren 2019. Møtene ble holdt i
Kristiansand, Vennesla, Evje og Valle.
• 101 personer deltok i de fire åpne folkemøtene.
• 309 forslag til opprusting av eksisterende og
etablering av nye friluftslivstiltak kom fram i de
fire møtene.
• Mulighetsstudien inneholder forslag til 13
satsingsområder som kan være aktuelle å
gjennomføre i kommende fireårsperiode.

Som en del av oppsummering i tidligere samarbeidsprosjekt Mulighetsstudie Nodelandsheia mellom
Songdalen kommune, Vest-Agder fylkeskommune
og Midt- Agder Friluftsråd, ble det foreslått å lage ny
lysløype på Nodelandsheia med forbindelse til Hovedturløypa. Songdalen kommune har fulgt opp forslag/
anbefaling og ønsket å utrede mulighetene for dette.
Oppsummering av forprosjektet er beskrevet i egen
rapport som er et godt utgangspunkt for videre arbeid.
Dette gjorde vi i 2019
• MAF har på oppdrag gjennomført forprosjektet
sammen med kommunen og har sett på mulige
løypetraseer.
• Innhentet estimater for kostnader og sett på mulig
finansiering.
• Som del av forprosjektet har MAF vært i dialog med
grunneiere.
Veien videre
• Songdalen kommune har sendt saken til «Nye»
Kristiansand kommune som bestemmer veien videre.
• Finne midler for å kunne fullfinansiere prosjektet.
• Inngå avtaler med grunneiere.
• MAF er positive til å delta i gjennomføring av tiltak.

Dokumentasjonen av eksisterende og framtidige
områder for friluftsliv og rekreasjon har sammen med
andre innspill og dokumenter, dannet grunnlag for valg
av noen satsingsområder. Dette er forslag som vil kreve
oppfølging fra ulike aktører, både offentlige og private.

Veien videre
• Mulighetsstudien sendes på en bred høring våren
2020.
• Mulighetsstudien behandles av styret i Midt-Agder
Friluftsråd før sommeren 2020.
• Det skal arbeides med oppfølging av satsingsområdene. Ansvaret vil være fordelt på kommuner,
frivillig sektor m.fl.
• MAF vil være engasjert i satsingsområdene Nasjonal
sykkelrute nr. 3 og fiskeplass tilrettelagt for
funksjonshemmede ved Vigeland Hovedgård.

Mulighetsstudie for Otra Elvepark
Midt-Agder Friluftsråd har utarbeidet en mulighetsstudie for utvikling av friluftsliv i og langs Otra.
Mulighetsstudien omfatter hele vassdraget fra
Kristiansandsfjorden til Hovden. I denne studien har
vi hatt som målsetting å kartlegge eksisterende og
framtidige friluftslivsmuligheter i og langs Otra. Vi har
også hatt som målsetting at mulighetsstudien skal bli
et dokument som gir et tilstrekkelig grunnlag for videre
beslutninger om tiltak for å utvikle eksisterende og
framtidige friluftslivsverdier i og langs vassdraget.
Vi har avgrenset studien til en sone på ca. 1 km på
begge sider av elvestrengen.
Otra Elvepark ble lansert i 1988 som navn på turområdet langs vestsiden av Otra i Kristiansand.
I mulighetsstudien har vi valgt å bruke Otra Elvepark
som en samlebetegnelse for eksisterende og
framtidige arealer, anlegg og ferdselsårer for
friluftsliv på den ca. 24 mil lange elvestrekningen.
Prosjektarbeidet er utført i nært samarbeid med
de aktuelle kommunene, grunneierorganisasjoner,
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i Kristiansand dørene. Etter oppmøtet å dømme, er Vaffelbua allerede blitt et svært populært turmål.
Små og store vandret på vei og
sti inn i skogen, flere med norske
flagg i sekken. Med studentorkesteret «Blæsen» i front fra UiA ble det
den reneste 17. mai-stemningen.
– Vi ser at dette er det interesse for, og jeg er spesielt glad for
at flere i rullestol har kommet. Vi
har tilrettelagt dette for alle, sier
daglig leder Per Svein Holte i MidtAgder Friluftsråd.

NYHETER

Rein Sigve Karlsen med Waldemar (3) på ryggen
på vei inn til dagsturhytta.

steke. Tidligere har sikringene røket på grunn høy intensitet i stekingen, men det problemet skal
nå være ordnet. På de beste søndagene kan det bli solgt 600 vafler.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Vaffelbua minner mer om et stort hus enn en bu inne i skogen.

Britt Austrud tilhører seniorlaget til DNT Sør som denne søndagen har dugnaden. Fem seniorer
har da ansvaret for å steke vafler,
servere og rydde. Austrud tilhører

Dugnadsgjengen fra turistforeningen. Fra venstre: Aase Birkenes, Kari
Sønsteby, Britt Austrud, Tone Sakshaug og Ole Eidet. I bakgrunnen tar
Runar Furre fra Midt Agder Friluftsråd imot betaling fra dagens første
kunder. FOTO: ROALD ANKERSEN

SAMARBEID
Midt Agder Friluftsråd har samarbeidet med flere aktører for å
få bygget «bua» til 10 millioner
kroner.
– Vi er overveldet over hvor
mange som kommer hit. Det er
veldig artig at det blir så mye
brukt, sier Runar Furre som er
friluftsrådets mann her i dag.
Han gir æren til den gode tilgjengeligheten, fine utsikten og
gode turmuligheter rundt.
– Vi ser at det er et passe turmål for mange familier. Samtidig
kan de som ønsker en litt lengre

også venneforeningen som til vanlig har dugnadsansvaret.
– Veldig hyggelig og sosialt, sier
DNT-gjengen. Dugnaden går på
rundgang mellom lag og foreninger. Dugnadsgjengen skryter av
det fine bygget og beliggenheten.
– Her er lett å komme til. Det er
et passe turmål for veldig mange,
sier Aase Birkenes.

Andreas Rue har fått seg et nytt turmål, som han kan nå med rullestolen sin. FOTO: ROALD ANKERSEN

Nærmeste rekke fra venstre: Martin Kleiven, Marianne Grødal Berg og
Oline Jansen Grødal. Nærmest vinduene fra venstre: Ingunn Birkeland,
Isabell Birkeland Kleiven, Aksel Birkeland Kleivein, Lars Magnus
Jansen Grødal og Gabriel Isaksen. FOTO: ROALD ANKERSEN

SOSIAL DUGNAD
Inne i «bua» var de likevel ikke
redde for å gå tomme for vafler.
– Vi har med 45 liter med røre,
forteller Britt Austrud. De skal
bruke fem doble vaffeljern for å

FYLLES OPP
På vei til Vaffelbua treffer de mange både to- og firbeinte. Da Fædrelandsvennen kom til utfartsstedet
ved 11.30-tiden, en halvtime etter
åpning, var kun en dugnadsgjeng
på plass. En halvtime senere satt
det rundt 30 mennesker inne og
utenfor huset.
Enda flere gikk til tider i kø i
retning mot det populære bygget.
En vanlig søndag er det mellom
500 og 1000 besøkende.
– Det er over all forventning, en
formidabel suksess, sier daglig leder Per Svein Holte i Midt Agder
Friluftsråd.

– Det er gøy, sier Andreas Rue.
Han og moren Solfrid har i likhet med mange andre tatt turen
til Vaffelbua i Jegersberg denne
søndagen. For dem er det første
gang, og det er ingen selvfølge at
de skal kunne komme seg til et
turmål langt inne i skogen.
Andreas sitter i rullestol, og da
er det ikke så mange gode alternativer for turer ut i naturen.
– Ofte er det ulendt. Vi er fra
Andøya og går av og til i lysløypa
i Voie, men der er det veldig bratt.
Her var det fint å komme frem
hele veien, sier Solfrid. Andreas
er glad i dyr og et av målene med
turen er å se på hunder underveis.

Fædrelandsvennen
Mandag 6. mai 2019

JEGERSBERG. Over 1000 mennesker på plass

Studentorkesteret «Blæsen» ledet an da turgåerne stimlet til Vaffelbua i Jegersberg søndag. ALLE FOTO: EIVIND KRISTENSEN
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– Det var litt lenge å vente, måtte
Johan Bygland (11) fra Gimlekollen innrømme da han endelig fikk
sette tennene i en vaffel. Han hadde sikret seg en plass helt fremst
køen av sultne mennesker.
På kjøkkenet hadde de frivillige
vaffelpresserne jobbet hardt for å
mette etterspørselen. Resultatet lå
i store stabler foran dem.
– Det er veldig fint å ha et turmål der vi kan kjøpe en vaffel. Det
øker motivasjonen for ungene, sier mor til Johan, Karen Bygland,
til Fædrelandsvennen.
– Det er flere «vaffelbuer» i Kristiansand. Blir det nå konkurranse
om hvem som selger flest plater?
– He-he, det hadde vært morsomt. Vi får lage en vaffelkjede,
så vi kan gjøre hverandre gode,
sier en munter Per Svein Holte i
Friluftsrådet.
Vaffelbua i Jegersberg kommer
til å være åpen for vanlig servering søndager.

TEKST: EIVIND KRISTENSEN
eivind.kristensen@fvn.no

På kjøkkenet hadde June Drabløs og de andre
vaffelpresserne jobbet hardt for å mette etterspørselen.

Næss nestleder i styret for MidtAgder Friluftsråd fra talerstolen.
150 kvadratmeter innvendig areal, og et stort uteareal under tak,
kan turgåerne nå fristes med.
– Hvis vi får noen til å bevege seg
ut som ellers ikke ville ha gått ut i
naturen, så har vi lyktes, sa Bjørn
Ropstad, styreleder i Midt-Agder
Friluftsråd i sin tale.

LANG VENTETID
Også sponsorer og ordfører hadde sine gratulasjoner å komme
med, før det vanket gratis vafler.
For noen av de minste turgåerne
ble lukta av nystekte godsaker nesten uutholdelig.

17. mai-stemning da
Vaffelbua åpnet

mennesker møtte opp søndag.
Dagsturhytta har kostet ti millioner å oppføre, og Holte konstaterer man ikke har «fem øre i gjeld»
etter offentlige og private bidrag.
Drøyt halvparten står Sparebankstiftelsen SR-Bank for.
– Det kan høres mye ut med ti
millioner kroner, men vi må huske på at hytta ligger i et område
uten normal infrastruktur som
vann, kloakk og strøm. Det har vi
sørget for, sier Holte.
Fram til 1995 var det Forsvaret
som rådet grunnen i Jegersberg.
– Bare Gud vet hvordan området
ville sett ut om ikke Forsvaret hadde okkupert det i 100 år, sa Terje

KRISTIANSAND

TEKST: ROALD ANKERSEN
roald.ankersen@fvn.no

tur legge turen innom på veien,
sier Furre.
Slik hadde noen familier som
satt rundt et bord gjort det. Noen
av barna syklet inn, et par foreldre gikk mens andre la inn en god
joggetur før de stoppet for vafler
og kaffe.
– Det er trivelig å ha et mål å gå
til, sier en av foreldrene.
Holte i Midt Agder Friluftsråd
er glad for at turmålet er blitt mer
populært enn de hadde ventet.
Men det har også gitt noen ekstra
utfordringer.
– Vi trodde det skulle holde med
tre personer på dugnad hver søndag. Vi har sett at vi trenger dobbelt så mange. Dermed er det blitt
stor belastning på en hard kjerne
i venneforeningen. Så for å opprettholde, og kanskje utvide tilbudet, trenger vi mange flere venner,
sier Holte.

Fædrelandsvennen
Tirsdag 26. februar 2019
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oppfordres til å ta kontakt med oss.
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For det tredje registrerer vi at de ti millioner kronene dette særegne bygget har kostet,
stammer fra kilder som i all hovedsak er andre enn offentlige. Med unntak for et hyggelig,
men også moderat bidrag fra Vest-Agder fylkeskommune, kom hovedtyngden av pengene
fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Gjensidigestiftelsen bidro også godt, ellers kom midlene
fra diverse andre kilder. Nå står bygget der og
er betalt. Noen driftskostnader blir det nødvendigvis i fortsettelsen, men vi registrerer at
Vaffelbua også skal tjene som praktisk undervisningslokale for UiA, og regner med at driften er under kontroll.

For det andre har den norske dugnadstankegangen kommet godt til anvendelse i tilfellet
Vaffelbua. Etter at ideen om den dukket opp i
2004, har mye av planleggingen skjedd på dugnadsbasis. Og når det ene arbeidslaget etter
det andre stiller opp og steker 45–50 liter vaffelrøre i løpet av en søndagsøkt, skjer også det
på ren dugnadsbasis. Ære være de mange som
bidrar til fellesskapet på denne måten.

vi være glade for alle incitamenter som leder
til fysisk aktivitet. At den attpåtil foregår ute i
naturen – i et av Kristiansands flotte turområder – gjør den bare ytterligere attraktiv.

ROALD ANKERSEN

ARKIVFOTO:

Den er litt
opera-preget,
Vaffelbua, der
den ligger langt
inne i turterrenget på Kristiansands østside.

● Publisering: Fædrelandsvennen forbeholder seg retten til å publisere
alt redaksjonelt materiale i alle mediehusets kanaler, og å lagre materialet
i elektroniske arkiv og databaser som mediehuset har avtale med. Stoffet
kan også publiseres i alle kanaler i mediehus vi samarbeider med. Publiseringsvilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

På Instagram:
instagram.com/
fedrelandsvennen

Ære være de
mange som bidrar
til fellesskapet på
denne måten.

På Facebook:
facebook.com/fvn.no
Nyheter fra fvn.no

Følg oss på sosiale medier

For det første tenker vi på folkehelseaspektet.
Sannsynligvis lokker det enkle, men likevel attraktive serveringstilbudet langt inne i skauen
mennesker ut av den godstolen de ellers ville
ha fortsatt å sitte i. I vår tid, med blant annet
økende fedmeproblemer i befolkningen, skal

Lite speiler det særnorske begrepet «kos» mer
enn vafler. Det kan man gjerne smile av, men vi
skal samtidig ha respekt for den kulturen som
Vaffelbua har kommet til å stå som uttrykk for.

olk strømmer til det litt opera-pregede bygget, strategisk plassert i
et knutepunkt langt inne i nettet
av turveier og stier i Jegersberg,
Skråstadheia, Sødal og Gill. Som
vår reportasje fra sist søndag viste, går det unna med vafler i den grad at produksjonskapasiteten er sprengt, det elektriske anlegget har allerede gjennomgått en oppgradering og flere
krefter må hentes inn.

E

Vaffelbua i Jegersberg i Kristiansand er blitt en
formidabel suksess.

Fenomenet
Vaffelbua
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TURMÅL. Populær attraksjon åpner i mai

KOSTBART
Han anslår at mellom 1000 og 1500

I løpet av en søndag
kan de selge 600
vafler og steke så
sikringene går varme. Vaffelbua i
Jegersberg er en
magnet for turfolk i
Kristiansand, og
har allerede
sprengt kapasiteten.

Grovann

KRISTIANSAND

Med «Blæsen» i
front fulgte over
tusen mennesker
lukten av nystekte
godsaker inn til
åpningen av Vaffelbua i Jegersberg
søndag.

15 år etter at ideen første gang kom
på bordet, åpnet det nye turmålet

Valfarter til Vaffelbua

Gillsvann

GRATIS BEFARING

911 50 200

POPULÆR ATTRAKSJON. Store og små koste seg i Jegersberg

Øvre
Gill

Kyrtjønn

Stitjønn

Nedre
Gill

Her
Vaffelbua
Herligger
kommer
vaffelbua

Den omvendte
båt

Sødal

Lenge før pressa løpes i gang, har Vaffelbua forlengst blitt et populært turmål i Jegersberg. Denne nydelige søndagen sent i februar var 50–60 mennesker innom bare i løpet av den
drøye halvtimen Fædrelandsvennen oppholdt seg der. FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN
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Jegersberg

© Kartagena / Fædrelandsvennen grafikk

GODE
PRISER!

MARKISER – GARASJEPORTER
SCREENS – INTERIØRGARDINER

FÅ SOLSKJERMINGEN PÅ PLASS FØR HETEBØLGENE!
Fædrelandsvennen
Mandag 21. oktober 2019

#fvntur

● I tida framover kan du møte
mennesker som er opptatt av tur
og friluftsliv. Tagg dine bilder med
#fvntur i sosiale medier – vi publiserer noen av dem.

Bodil Pedersen og Tor-Fredrik Axelsen tar normalt søndagsturen
hjemme på Flekkerøy, men denne dagen tok nysgjerrigheten på
Vaffelbua overhånd. Han er i «bransjen», proff løypekjører som han er.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN
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Sanchez av de to føler for å la seg
avbilde der og da.)

BORD, STOLER OG PEIS
Brorparten av de som er innom
Vaffelbua, bare må titte inn gjennom de store vinduene. Hvordan
ser det ut, mon tro?
– Det kommer bord og stoler. En
gedigen peis blir det også, forteller Per Svein Holte.
– Viktig spørsmål, Holte: Blir
det iskrem og brus også, ikke bare vafler?
– Vi tenker på å utvide sortimentet litt, men vet samtidig at
ting som er pakket inn i emballasje, medfører avfall. Dermed kommer det i konflikt med den viktige
miljøtanken, antyder Friluftsrådsjefen.
Det er tydelig at denne dragkampen mellom flere hensyn
plager ham, selv om hvert enkelt
av dem må kunne betegnes som
«gode».
Men ett uproblematisk behov
har han merket seg:
– Mange kommer på sykler. Vi
må få opp noen sykkelstativer.

TEKST:

RUNE ØIDNE REINERTSEN
rune.o.reinertsen@fvn.no
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der navn, har vi fått inn forslag
fra 200 personer i konkurransen vi utlyste. Flere har kommet
med mer enn ett forslag. Avgjørelsen faller på første styremøte
i Friluftsrådet, ventelig i løpet av
mars, forteller Holte.

FRA FJERN OG NÆR
Enn så lenge velger følgelig Fædrelandsvennen å holde seg til
«Vaffelbua». Og vi spør noen av
turgjengerne om startsted og mål
for dagen.
– Vi er her ofte, kommer fra Sødal Terrasse og tar turen innom
Lomtjønn, opplyser Kåre Ørnevik og Birthe Jacobsen, som har
med seg unge Amelia.
– Vi kommer fra Gimlekollen
via Lomtjønn. Det blir kanskje en
sving innom Kalkheia før vi gir
oss, antydes det kollektivt fra familien Refsnes, anført av engelsk
setter Kita.
– Vi bor i Vågsbygd, men måtte
bare komme og se på dette, røper
Astrid og Bjørn Landrud - langveisfarende, altså.
– Vi bor på Hånes og måtte også
se dette nye. Så fin utsikt! bemerker
Amelia Osorio og skuer utover Kyrtjønn. Hun er i følge med mannen
Fabio og et vennepar, også de opprinnelig fra Colombia. (Bare Carlos

Strømmer til Vaffelbua
to måneder før åpning

Lenge før åpningen
5. mai er Vaffelbua i
Jegersberg allerede
blitt et yndet turmål.

KRISTIANSAND

– Vi må få opp et skilt som forteller at åpningen blir 5. mai. Alle
lurer på det! sier Per Svein Holte.
Det er en nydelig vårsøndag sent
i februar (!). Midt-Agder Friluftsråds daglige leder har tatt med seg
Fædrelandsvennen inn til den ikke
helt ferdige Vaffelbua i hjertet av
Kristiansands populære turområde Jegersberg. Den ligger nennsomt plassert i terrenget, nesten
på meteren tre kilometer fra den
store parkeringsplassen ved UiA.
Vi er ikke alene; bare i løpet av
en drøy halvtime er 50–60 mennesker innom. Noen svinser bare litt rundt før de går videre, andre setter seg ned i trappeamfiet
og nyter sola. Men alle virker nysgjerrige på dette markante byggverket midt i skauen, og lurer altså på når det blir åpning - og ikke
minst vafler!
– 5. mai, som sagt. Når det gjel-
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INFORMASJON OG
MARKEDSFØRING
Informasjonsarbeid og markedsføring
er viktig for å nå Midt-Agder Friluftsråds
overordna mål.

Bøker
• Salg og distribusjon av «Veiviseren», «Veiviseren 50 turer på hjul», «Veiviseren - 25 turer på hjul», 		
«Utenfor allfarvei», «32 nærturer i Kristiansand» og
«Skråstadheia - turer fra Kongsgårdsbukta til
Vennesla» – MAF har bidratt økonomisk, med
markedsføring og distribusjon.
• Salg og delvis distribusjon av andre bøker om
friluftsliv i regionen.

Kart, infobrosjyrer og foldere
Presentasjoner 2019
Videreutviklet den generelle, digitale presentasjonen
av MAF. MAF har holdt presentasjoner for ulike frivillige
organisasjoner og politiske organer. Derunder innlegg/
foredrag på kommunestyremøter, samt diverse
forelesninger på UiA og innlegg om Mulighetsstudien
for Otra Elvepark på friluftslivskonferanse i regi av
fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder. MAF har
deltatt på ulike åpne arrangementer med stand og
aktiviteter.

Medieomtale 2019
MAF og vår virksomhet har vært omtalt flere ganger
i regionale og lokale medier. Faglige bidrag til og
omtale iblant annet NRK Sørlandet, Fædrelandsvennen,
Lillesandsposten, Søgne og Songdalen Budstikke,
Vennesla Tidende, Birkenes Avis og Magasin for Nye
Kristiansand.

Annonsering 2019
MAF brukte i 2019 annonsering for å profilere tiltak.
Flere av naturlosturene ble annonsert, enten i lokalaviser, regionalaviser eller begge deler, samt digitale
annonser og eventer på facebook.

MAF DIGITAL
Begrepet MAF DIGITAL
BOK henviser til dagens mange
kanaler for informasjon og kommunikasjon. MAF er
«operativ» på nettside, Facebook og instagram.
Ny nettside ble lansert ved årsskifte 2017/2018. Nettsiden har primært statisk informasjon, med unntak av
føremeldingen. Nettsiden har i 2019 hatt 196 114 sidevisninger. Facebook er primærkanalen for nyheter og
informasjon om arrangementer og turer som kommer
og vises som en «feed» på nettsiden.
MAF har gjennom flere år opparbeidet et tilbud om
lån/leie av fasiliteter, leirsteder og friluftsutstyr. I 2019
ble Vaffelbua nok et tilbud i porteføljen og vi fikk behov
for å utvikle moderne og spesialtilpassende løsninger
for reservasjon. I juli 2019 lanserte vi vår nye
reservasjonsportal. Denne gir brukerne mulighet til
å finne ledige tidsrom og sende forespørsel om bruk,
samt at de får alle viktige opplysninger om lån eller
leie. Tilbakemeldingene fra brukerne har vært utelukkende positive. Fremfor alt opplever vi at reservasjonsportalen bidrar til mer friluftsliv for flere.
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Vigdis med hjertet i
hånden
«Fe

m kvinner, tre
menn og en datter
skriver om Vigdis
Hjorth»
● Sjanger: Fests

4

spørsmålet. Litterat
urkritiker Bernhard Ellefsen skriver
innsiktsfullt om
Hjorths forhold til
danske Tove Ditlevsen, mens Mim
ir Kristjansson
skriver engasjert om
d

MAF bidrar til utgivelse og distribusjon av ulike kart,
brosjyrer og årsmeldinger.
I 2019 har MAF utgitt:
• Årsmelding MAF.
• Årsmelding Sandripheia fritidspark.
• Naturloskalender
• Naturskolehefte om leirsteder, kurs og aktiviteter.
• Informasjonsfolder om Venneforeningen til
Vaffelbua ved Kyrtjønn.
• Brosjyren «Friluftspolitiker – jeg».
Veien videre
• Profilere friluftslivet for allmennheten.
• Videreføre og intensivere formidlings- og
presentasjonsarbeidet, spesielt overfor nye
kommunepolitikere.
• Videreutvikle metoder og teknikker for formidling,
digital info og dialog.
• Arbeide for økt antall brukere av nettsiden og
følgere på facebook/instagram.
• Være synlige og tilgjengelige friluftsrådgivere i
regionale og lokale medier.
Tirsdag 4. juni 2019
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• Benytte redaksjonelle formidlinger av
KULTUR
produkter og tiltak, for eksempel naturlosturer,
åpningsarrangementer og viktig folkeopplysning.
• Bidragsyter og støttespiller i relevante bok- og		
kartprosjekter.
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DELTAKELSE
Planarbeid
Dette gjorde vi i 2019
• Gitt skriftlig uttalelse til en plan/sak der regionale
friluftsinteresser har vært involvert.
• Sittet i arbeidsgruppe for Strategiplan for idrett og
friluftsliv i Nye Kristiansand.
• Mulighetsstudie Otra Elvepark.
• Forprosjekt ny lysløype Nodelandsheia.
• Revidert forvaltningsplan for skjærgårdsparken i
Lillesand.
Veien videre
• Gi uttalelser til og delta i arbeidet med planer og
saker der regionale friluftsinteresser er involvert.
• Følge opp forvaltningsplaner for områder hvor
MAF har skjøtsel, drift og forvaltningsansvar.
• Tydeliggjøre vår kompetanse ovenfor eierkommunene.

Turer og arrangementer i 2019
• 16 friluftsdager i Friluftsparken for 8. - 9. klasser i
regionen (Naturskole, studentpraksis).
• 15 minoritetsgruppeturer, lokalt og regionalt –
ca. 1510 deltakere.
• 11 aktivitetstiltak i samarbeid med frisklivssentraler
og friskliv ungdom.
• Åpningsarrangement – Vaffelbua (Naturlos).
• Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos).
• Strandryddedag på Slåttholmen (Naturlos).
• Helleviga- og Romsvigadagen (Naturlos).
• Kongsgårddagen (Naturlos).
• Syv aktivitetsdager med gruppe fra Krossen skole,
samt en SuperDuperDag for ungdomstrinnet deres.
• Natur- og kulturhistorisk vandring med friluftstudentene på UiA – Skråstadheia.
• Friluftsnisser i Helleviga (Naturlos).
• Åpningsarrangement – åpning av nytt skiskytteranlegg på Sandripheia.

Råd og utvalg
MAF deltar blant annet i:
• Folkehelseforum i Kristiansand.
• Vassdragsrådet for Nedre Otra.
• Tilsynsnemnda for Skjærgårdsparken.
• Arbeidsgruppe for Kystled Sør.
• Koordinator for organisasjonene på Østre Randøya.
• Naturloskomiteen – MAF er prosjektleder.
• Nasjonal Sykkelrute Nr. 3.
• Styret i Sandripheia fritidspark.
• Medlem i USUS - næringsklynge for reiseliv,
opplevelse og kulturnæring i landsdelen.
• Medlem i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
• FL’s arbeidsgruppe – suksesskriterier for tiltak barn
og unge – fritid.
• FL’s arbeid med revidering av prinsipprogrammet.
• Arbeidsgruppe for Verdenskonferansen – Friluftsliv
og psykisk helse.

Deltakelse på konferanser og samlinger i 2019
• Samling for daglig ledere i Friluftsrådene, FL.
• Årsmøte FL og friluftskonferansen.
• Vårsamling for skjærgårdstjenesten i Agderfylkene.
• Presentasjon av MAF innmelding i kommunestyremøter i Bygland, Bykle og Valle.
• Setesdalskonferansen – holdt innlegg om MAF og
Mulighetsstudie Otra Elvepark
• Friluftsamling for Aust- og Vest-Agder i regi av
fylkeskommunene.
• Seminar - Marin forsøpling.

REGNSKAP

BALANSE

Driftsregnskap		
Driftsinntekter
Note

2019

Budsjett

2018

Driftstilskudd
1
Andre tilskudd, prosjekter mv
1
Div. andre inntekter
1
MVA-kompensasjon
1
Sum driftsinntekter		

4 313 675
2 851 895
1 859 619
705 473
9 730 663

4 038 274
4 390 000
450 000
400 000
9 278 274

4 074 252
2 773 250
1 115 895
680 276
8 643 673

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter
1, 6
Endring i premieavvik
4
Kjøp varer/tjenester
1, 6
Komp.berettiget mva på driften
1
Avskrivninger
2
Sum driftsutgifter (ekskl renter)		

5 218 492
-38 283
4 123 018
705 473
35 000
10 043 700

2 200 000
6 669 000
400 000
9 269 000

4 952 924
8 318
3 638 800
680 276
31 000
9 311 318

Driftsresultat		

-313 037

9 274

-667 645

Finansinntekter
Renteinntekter		
Sum eksterne finansinntekter		

27 518
27 518

25 000
25 000

32 616
32 616

Finansutgifter
Renteutgifter		
Sum eksterne finansutgifter		

51
51

-

794
794

Res eksterne finansieringstransaksjoner		
Motpost avskrivninger		

27 466
35 000

25 000
-

31 822
31 000

Netto driftsresultat		

-250 571

34 274

-604 822

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger disposisjonsfond		
Bruk av disposisjonsfond		
Avsetning bundne driftsfond		
Bruk av bundne driftsfond		

-250 571
-

647 000

0
-604 822
0
0

Regnskapsmessig resultat		

0

681 274

0

Utgifter
Investert i inventar og utstyr		
Investert i dagsturhytta		
Investert i frikjøp tomt Sandrip		
Investering i andel i KLP		
Sum finansieringsbehov		

0
937 413
2 500 000
0		
11 273
948 686
2 500 000

40 008
8 067 551
79 464
11 589
8 198 612

Finansiering
Mva kompensasjon		
Investeringstilskudd		
Bruk av investeringsfond		
Bruk av disposisjonsfond		
Avsetning til bundet investeringsfond		
Sum finansiering		

162 383
400 000
711 465
2 500 000
63 565		
11 273		
0		
948 686
2 900 000

1 541 410
6 652 854
91 053
-86 705
8 198 612

INVESTERINGSREGNSKAP
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Eiendeler
note
Anleggsmidler
Friareal Søgne
2
Frikjøpt tomt Sandrip
2
Dagsturhytte Sødalsmyra
2
Varebil
2
Inventar
2
Egenkapitaltilskudd KLP
4
Pensjonsmidler
4
Sum anleggsmidler		

2019

2018

258 794
79 464
9 459 012
217 000
36 008
54 480
4 845 243
14 950 001

258 794
79 464
8 521 599
248 000
40 008
43 207
3 965 062
13 156 134

Omløpsmidler
Til gode mva		
Kundefordringer		
Opptjente tilskudd
8
Forskuddsbetalte kostnader		
Premieavvik
4
Kasse/bank
7
Sum omløpsmidler		

895 316
369 448
1 356 651
1 993
0
1 437 999
4 061 408

2 205 523
409 984
579 903
14 275
0
3 428 134
6 637 819

Sum eiendeler		

19 011 409

19 793 953

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond
3
Bundne driftsfond
3
Bundne investeringsfond
3
Kapitalkonto (EK)
5
Sum egenkapital		

2 472 652
647 659
23 140
9 111 108
12 254 559

2 734 469
647 659
86 705
8 357 325
11 826 186

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelse
4
Sum langsiktig gjeld		

5 838 893
5 838 893

4 798 809
4 798 809

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Offentlig gjeld og feriepenger		
Premieavvik
4
Skattetrekk
7
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		

69 733
660 672
3 794
177 812
5 945
917 957

Sum gjeld og egenkapital		

19 011 409

2 294 326		
642 254
42 077
188 128
2 174
3 169 959
9 793 953

Kristiansand, den 8. desember 2020

Reidar Heivoll
Styrets leder

Per Svein Holte
Daglig leder
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NOTER
REGNSKAPSPRINSIPPER
Midt-Agder friluftsråd er en interkommunal sammenslutning (kommuneloven §27).
Regnskapet er valgt å presenteres i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap 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
1 661 202
Tilskudd Vennesla kommune
263 556
Tilskudd Søgne kommune
205 452
Tilskudd Songdalen kommune
121 086
Tilskudd Songdalen kommune, mulighetsstudie
100 937
Tilskudd Iveland kommune
23 832
Tilskudd Evje og Hornnes kommune
64 656
Tilskudd Lillesand kommune
197 442
Tilskudd Birkenes kommune
94 302
Valle kommune
25 000
Bykle kommune
25 000
Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune
500 084
Tilskudd Vest Agder fylkeskommune, skjøtsel Friluftsparken, prosjekter
1 151 713
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune
105 660
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune, skjøtsel Ogge, prosjekter
725 692
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund
575 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund, prosjekter
910 000
Administrasjon Sandripheia Fritidspark
170 000
Refusjon tauløyper, folkehelse, aktiviteter
405 000
Diverse tilskudd
759 980
8 110 594

Spesifikasjon av utgifter			
Varekjøp kafeer Randøya, Dvergsøya og i Helleviga
109 257
Varekjøp Vaffelbua
229 295
Kjøp kart og lignende for videre salg
212 176
Kostnader lokale
341 090
Kostnader leasing og drift bil
72 324
Kostnader drift og investeringer i Friluftsparken
700 397
Kostnader Naturlosprosjektet
686 000
Kostnader Naturskoler
672 200
Leir Ogge
160 011
Kostnader Friluftsliv for minoritetsgrupper
623 987
Kostnader frisklivssentraler, tiltak i kommunene
236 251
Kostnader ski- og turløyper
1 097 561
Kostnader drift Randøya og Dvergsnes
59 423
Kostnader tjenester Folkehelse Kristiansand
200 000
Kostnader regionale sykkelruter
15 000
Kostnader aktivitetskonsepter for mennesker med funksjonsnedsettelse, Krossen skole
162 716
Slåttholmen
400 824
Administrasjonskostnader, inventar, kontingent FL, forsikringer, pc, telefon
342 382
Kurs, møter og opplæring
62 520
Reisekostnader
90 917
Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning)
205 689
Styrehonorar
40 000
Sandripheia Fritidspark
170 000
Mulighetsstudie Otra Elvepark
155 489
Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver)
2 296 000
9 341 509
Sum utgifter

2. ANLEGGSMIDLER
			
Frikjøp tomt		
Dagsturhytte
Tomter
Sandrip
Varebil
Kostpris 01.01
8 521 599
258 794
79 464
310 000
Anskaffelser i året
937 413
0
0
0
Avgang i året
0
0
0
0
Akk kostpris 31.12
9 459 012
258 794
79 464
310 000
Akk. ord avskr. 01.01
0
0
0
62 000
Årets avskrivninger
0
0
0
31 000
Bokført verdi 31.12
9 459 012
258 794
79 464
217 000
Avskrivning %
5 %			
10 %

Inventar
dagsturhytte
40 008
0
0
40 008
0
4 000
36 008
10 %

Sum
9 209 865
937 413
0
10 147 278
62 000
35 000
10 050 278

Hytta ble ferdigstillet i 2019 og åpnet 5. mai 2019, avskrives iht. gkrs første gang i 2020.

3. FOND
Spesifikasjon av inntekter
Vaffelbua
403 200
Salgsinntekter Helleviga, Randøya og Dvergsøya
227 651
Inntekter kart, bøker, UiA, div.
222 596
Leieinntekter
61 150
Momskompensasjon
705 473
				
I tillegg kommer kr 711 465 i mottatte spillemidler.
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1 620 070
9 730 663

Spesifikasjon av disposisjonsfond:					
Disposisjonsfond 01.01
2 734 496
Avsetning til fond
0
Til kapitalregnskapet
-11 273
Bruk av fond
-250 571
Disposisjonsfond 31.12
2 472 652
					
Spesifikasjon av bundne driftsfond:						
Bundet driftsfond 01.01
647 679
Bruk av fond
0
Bundet driftsfond 31.12
647 679
						
Spesifikasjon av bundne investeringsfondsfond:						
Bundet driftsfond 01.01
86 705
Bruk av fond
-63 565
Bundet driftsfond 31.12
23 140
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4. PENSJONSFORPLIKTELSER

Pensjonsforpliktelser forts.

Midt-Agder friluftsråd har pensjonsordning for sine ansatte i Kommunal Landspensjonkasse (KLP).
De kommunale forskriftene fikk i 2002 nye bestemmelser for regnskapsføring av pensjon. Disse går i korthet
ut på at de løpende utgifter i driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto
pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen
gir resultateffekt. Det er i 2019 foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og
pensjonsmidlene. Endringen i premieavviket har bedret res. for 2019 med kr 38 283 inkl aga. Dette beløpet blir
kostnadsført neste år. (1 års amortiseringstid).								

Aktive medlemmer
Pensjoner
Forventet avkastning
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet pensjonsregulering
Egenkapitalinnskudd; Innbetalt i år; kr. 11 273

Beløp i kroner

Totalt innskutt; kr. 54 480

KLP

Årets pensjonsopptjening
489 530
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
218 997
Brutto pensjonskostnad
708 527
Forventet avkastning pensjonsmidler
-196 744
Netto pensjonskostnad
511 783
Sum amortisert premieavvik
-36 877
Administrasjonskostnad
22 295
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter og amortisert premieavvik
497 201
						
Beregnet premieavvik			
Beløp i kroner
KLP
Innbetalt pensjonspremie (inkl adm)
530 753
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter ekskl amortisert premieavvik
534 078
Premieavvik
-3 325
Arbeidsgiveravgift (14,1%)
-469
Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift (14,1%)
-3 794
						
Pensjonsforpliktelse				
Pensjonsforpliktelse 01.01 (estimat i fjor)
4 977 484
Årets pensjonsopptjening
489 530
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse
218 997
Utbetalte pensjoner
44 349
Årets pensjonsopptjening, renter og utbetalinger
752 876
Pensjonsforpliktelse 31.12. uten estimatavvik
5 730 360
Amortisering estimatavvik - forpliktelse
-14 258
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat
5 716 102
Gjenstående amortisering - forpliktelser
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat full amortisering
5 716 102
						
Pensjonsmidler				
Pensjonsmidler 01.01
4 247 756
Årets forventede avkastning
196 744
Årets premieinnbetaling ekskl adm. utgifter
508 458
Årets utbetaling av pensjon
44 349
Årets avkastning, premieinnbet., pensjonsutbetalinger
749 551
Pensjonsmidler 31.12. uten estimatavvik
4 997 307
Amortisering estimatavvik - midler
-152 064
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat
4 845 243
Gjenstående amortisering - midler
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering
4 845 243
					
Netto pensjonsforpliktelse				
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser
870 859
Arbeidsgiveravgift, 14,1%
122 791
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser inkl arbeidsgiveravgift
993 650
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5
2
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,20 %

5. KAPITALKONTO
Spesifikasjon av kapitalkonto:
Kapitalkonto 01.01.
Anskaffelser
EK tilskudd KLP
Avskrivninger/nedskrivninger
Økning pensjonsforpliktelse inkl aga av netto pensjonsforpliktelse
Økning pensjonsmidler
Kapitalkonto 31.12

8 357 325
937 413
11 273
-35 000
-1 040 084
880 181
9 111 108

6. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR
Lønn og andre ytelser til daglig leder
Lønn
Forsikring, pensjonspremie og tlf

903 541
27 043

Det er utbetalt totalt kr 40 000 i styrehonorar i 2019.
Honorar til revisor består av:
Revisjon
Attestasjonsoppgaver
Andre oppgaver

42 000
6 400
0

7. BUNDNE BANKINNSKUDD
Bankinnskudd bundet for forskuddstrekk

2019
180 472

2018
190 788

8. KORTSIKTIGE FORDRINGER
Kortsiktige fordringer består av;				
Aust-Agder Fylkeskommune, Slåttholmen
89 249
Kristiansand kommune, Krossen skole
40 000
Songdalen kommune, mulighetsstudie
100 937
Spillemidler hovedturløype
415 000
Investeringstilskudd Spillemidler
711 465
Sum kortsiktige fordringer 31.12
1 356 651
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REVISJONSBERETNING

BUDSJETT
Driftsinntekter
Kristiansand kommune
Vennesla kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune
Birkenes kommune
Iveland kommune
Evje og Hornnes kommune
Lillesand kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Friluftsrådenes Landsforbund
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, MD 1427.78
Andre tilskudd, prosjektmidler, utbetalt forsikring
Tilskudd dagsturhytta
Diverse inntekter, Veiviseren, kart og annet
Salgsinntekter, kafeer
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaver
Styrehonorarer
Utgifter bil (leasing, diesel, parkering, km-godtgjørelse)
Møter, kurs og reiser
Regnskap, revisjon, adm data og rådgivning
Prosjektutgifter inkl adm og lønn MAF
Prosjektutgifter dagsturhytta
Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund
Annonser
Kontorrekvisita og utstyr. Innredning nye lokaler
Telefon, data og porto
Tidsskrifter
Representasjon og servering
Forsikring
Leieutgifter uteområder
Drift og skjøtsel av tur- og skiløyper, samt føremelding
Drift og sjøtsel av Friluftsparken i Søgne
Randøya og Dvergsøya drift og husleie
Sommerkafeene
Skilting og informasjon
Diverse utgifter
Kjøp kart for videre salg
Vedlikehold Huset i Helleviga
Husleie
Sum driftsutgifter
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Budsjett 2019
1 661 202
263 556
205 452
121 086
94 302
23 832
64 656
197 442
497 746
109 000
800 000
2 634 000
1 756 000
2 500 000
125 000
325 000
11 378 274

2 200 000
50 000
40 000
100 000
150 000
4 220 000
2 500 000
75 000
20 000
100 000
70 000
5 000
7 000
200 000
10 000
300 000
427 000
75 000
200 000
100 000
20 000
100 000
50 000
350 000
11 369 000
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Prosjektutgifter
Slåttholmen
Naturlos
Otra Elvepark
Naturskole inkl samarbeid UiA
Friluftsliv for minoritetsgrupper
Krossen skole utvikling
Dagsturhytte
Friluftsparken investeringer
Aktivitetsløft Kongsgård
Leir Ogge
Samarbeid Frisklivssentraler og aktivitespakker
Hovedturløypa
Forenklet spillemiddelsøknader, FL
Ung i friluft
Sum prosjektutgifter
		
Driftsresultat
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter og prosjektutgifter
Sum driftsresultat
Renteinntekter
Momsrefusjoner

600 000
650 000
200 000
700 000
700 000
30 000
2 500 000
150 000
40 000
200 000
250 000
500 000
50 000
150 000
6 720 000

11 378 274
11 369 000
9 274
25 000
800 000

Bruk av avsatte fondsmidler
Informasjonsopplegg Dagsturhytta
Sum bruk av avsatte fondsmidler

647 000
647 000
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Stort Otra-engasjement
Stort engasjement
og mange innspill
fra kommunene
langs Otra, har gjort
at mulighetsstudien
for Otra tar sin tid.
Anne Lise Haugland Valdez
anne@venneslatidende.no

– Vi håper å legge fram sluttrapporten før jul, sier prosjektleder
i Midt-Agder Friluftsråd, Janne
Johnsen.
I samarbeid med kommunene
langs Otra, fra Kristiansand i
sør til Bykle og Valle i nord har
Midt Agder Friluftsråd hatt møter med innbyggerne for å kartlegge aktiviteter langs Otra og
se på muligheter for flere nye
aktiviteter.
– Ved å vurdere hele elvestrengen som en helhet får vi
kartlagt områder og tiltak som
kan øke Otras verdi for friluftsliv og rekreasjon, har MidtAgder Friluftsråd tidligere forklart.

– Tid for prat over
Flere politikere i Vennesla har
de siste årene bedt om å få utredet muligheter for mer aktivitet langs Venneslafjorden og et
kommunestyrevedtak ligger nå
også til grunn for studien utført
av Midt-Agder Friluftsråd.
– Vi har holdt på å prate om
mulighetene rundt Venneslafjorden i en evighet, men det
skjer jo aldri noe. Tiden for prat
er over. Nå må det handles.
Venneslafjorden er en perle i
nedre Vennesla, mente Alexander Jensen (Frp) da han fremmet forsalg i en interpellasjon
sammen med Geir Wehus (Ap)
i fjor høst.
Stort engasjement
I vår under arbeidsmøtet i
Vennesla møtte det opp rundt
50 mennesker som ønsket å bidra til idédugnad sammen med
Midt-Agder Friluftsråd. Oppover hele dalen har engasjementet vært stort.
– Vi har fått vårt en utrolig
bra respons og det er et kjempe
pluss men det tar sin tid å sortere data og gjøre det tilgjengelig for andre. Nå er kartene
med eksisterende tiltak ved

VENNESLAFJORDEN: Midt-Agder Friluftsråd har fått mange innspill til sitt prosjekt om aktiviteter langs Otra. Prosjektleder Janne Johnsen håper å
FOTO: ARKIVFOTO
legge fram rapporten før jul.

STORT ENGASJEMENT: - Det har vært stort engasjement og det er et
FOTO: PRIVAT
kjempepluss, sier prosjektleder Janne Johnsen.

elvestrengen ute på høring i
kommunene. Så skal vi etter
hvert la alt dette munne ut i
anbefalinger hva vi mener er
realiserbart og lurt å løfte fram,
forteller Johnsen spent og
forventningsfullt.

Elvesti rundt Venneslafjorden
Investor Tore Gustav Drivenes
la fram sitt prosjekt Otrastien
som et innspill i prosjektet. Drivenes foreslår å lage en 25 kilometer lang elvesti langs Otra, i
to deler.

ELVESTIEN: Tore Gustav Drivenes kom med sin ide Otrastien der han
FOTO: ANNE LISE H. VALDEZ
ser for seg 25 kilometer med sti rundt Otra.

Stien vil gå fra Ravnås i sør til
Steinsfossen i nord og har lagt
inn 25 aktivitetspunkter på turen rundt. Prosjektet er anslått
til å koste 120 millioner kroner
og Drivenes sier han selv vil stå
for 10 millioner kroner dersom

prosjektet blir realisert.
– Vi synes det er gøy og et
utrolig spenstig forslag. Det
er et prosjekt som absolutt er
med i rapporten, kommenterer
Johnsen og håper å være i mål
med rapporten i løpet av 2019.

Ny gang- og sykkelsti ved Skarpenglandsvannet
Kommunen setter i gang med
detaljregulering for ny gang- og
sykkelveg mellom Riksveg 9 og
Skarpengland skole.
Anne Lise Haugland Valdez
anne@venneslatidende.no

I disse dager sender Vennesla kommune ut varsel om igangsetting
av detaljreguleringsplan. Gang- og
sykkelsti skal gå på andre siden av
Skarpenglandsvannet og omfatter
et ubebygd området mellom Riksveg 9 og Skarpengland skole langs
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Skarpenglandsvannet.
– Planprosessen vil i vareta barn
og unges interesser, trafikksikkerhet og kortere og tryggere gang- og
sykkelatkomst til skole og idrettsanlegg, heter det i varselet ført i
pennen av ViaNova Kristiansand
AS for kommunen.
– Dette er kjempepositivt og ligner absolutt på det jeg hadde sett
for meg, sier Martin Engamo i KrF.
Han tok i valgkampen til orde for
å få mer turmuligheter langs Skarpenglandsvannet.
– Å anlegge sti på den lille ek-

sisterende stien og opp til Skuland
er absolutt det mest realistiske og
langt på veg det jeg så for meg, sier
Engamo til VT.
Rådmannen avsatte 125. 000 kroner for 2018 og samme sum for 2019,
for å se på en mulig reguleringsplan
for gang- og sykkelsti på dette strekket. Planene har ligget inne i kommuneplanen siden 2018. Tanken
har fra begynnelsen vært at veien
vil kunne brukes av alle skolebarn
fra Homstean og Slettebrotan og vil
utgjøre en betydelig snarvei for å
komme til skolen.

FORNØYD: Fersk KrF-politiker, Martin Engamo er godt
fornøyd med planene om å anlegge gang-og sykkelsti på
FOTO: ARKIVFOTO
andre siden av Skarpenglandsvannet.
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