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2021 ble som året før preget av koronaen, men var 
allikevel et svært viktig år for friluftslivet i Midt-Agder. 
Vi har stått på for å kunne gi muligheter for alle i friluft. 
Aktiviteten samlet sett har vært minst like høy som  
i et normalår, selv om noen få aktiviteter har måttet 
avlyses på grunn av smittevernhensyn. Vi opplever 
en klar økt pågang fra folk som benytter seg av våre 
naturskoleleirer. Videre opplever vi at mange benytter 
seg av TellTur – elektronisk turregistrering, og av  
dagsturhytta vår, Vaffelbua etter gjenåpningen  
av søndagskafeen høsten 2021. 

Vi håper og tror at pandemien har rekruttert noen nye 
brukere av de fantastiske mulighetene Midt-Agder 
Friluftsråd (MAF) gir, helt fra kysten til 1500 meter 
over havet!

Framover er det viktig at vi greier å utvikle tilbudet vårt 
til alle i friluft. Undersøkelser viser nå at en stor andel 
barn og unge har hatt en nedgang i ute-aktivitet de 
siste to årene. Våre satsinger må derfor tilpasses disse 
og andre utviklingstrekk vi ser i samfunnet framover. 
Et godt samarbeid med eierkommunene våre blir her 
avgjørende.

Bærekraft er et annet perspektiv som vi er nødt til  
å ta inn over oss framover. Muligheter for deling av 
utstyr, og tilrettelegging av friluftsaktivitet der man  
har et buss- eller annet kollektivtilbud, vil nok være  
eksempler som vi må utvikle videre. Mulighet for  
lavterskeltilbud i nærmiljøet blir heller ikke mindre 
viktig framover. Samtidig jobber jo MAF i en regional 
sammenheng, og vi skal holde på muligheten for at 
innbyggerne i en eierkommune kan nyte godt av  
tilbudet i andre kommuner.

Vi har hatt et skifte av daglig leder i 2021. Per Svein 
Holte ble behørig takket av med blomster og gode ord 
fra utallige samarbeidspartnere. 20 års imponerende 
innsats for friluftslivet er noe det står stor respekt av. 

Han har utviklet friluftsrådet til det vi er i dag, og vi 
som er igjen er takknemlige for jobben han har gjort! 
Per Svein har stått på og vært synlig og tydelig som 
friluftslivs-ambassadør i regionen. Han har også en 
stor del av æren for at Friluftsrådenes Landsforbund 
kåret oss til Årets friluftsråd 2021, i konkurranse med 
landets øvrige 27 friluftsråd. 

Stillingen som daglig leder i MAF ble kunngjort rett 
før nyttår 2021 og vi fikk inn mange godt kvalifiserte 
søkere. Etter en grundig prosess ble Magnus  
Thomassen ansatt som ny daglig leder. Han kom fra 
firmaet Nye Veier og tiltrådte 01.05.21. Magnus har så 
langt vist seg tilliten verdig og har allerede markert 
seg på en svært positiv måte. Jeg er helt trygg på at 
Magnus sammen med den dyktige staben som har  
sitt daglige virke i MAF vil fortsette å videreutvikle 
organisasjonen slik at den blir en stor ressurs for  
eierkommunene.

Vi er stolte av det vi kan tilby og av samarbeidet med 
kommunene. Vi synes det er gøy å fortelle om dette i 
denne årsmeldingen, så bare les videre!           

Reidar Heivoll, styreleder
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I samarbeid med våre eierkommuner og andre aktører 
tilrettelegger vi for opplevelser i friluft hele året.  
Våre eierkommuner er Kristiansand, Lindesnes,  
Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, 
Åseral, Bygland, Valle og Bykle. Lindesnes og Åseral  
er nye medlemmer fra og med 2021. 

MAF er til nå organisert som et interkommunalt  
samarbeid etter § 27 i den tidligere kommuneloven.  
I 2022 fullfører vi omorganiseringen av friluftsrådet til 

et kommunalt oppgavefellesskap etter kap. 19  
i ny kommunelov. Ved utgangen av 2021 hadde våre 
eierkommuner et samlet folketall på ca. 178 000,  
og et areal på 8570 km2. 

Administrasjonen har tilhold i Vestre Strandgate 22  
i Kristiansand og utgjorde om lag syv årsverk i 2021.  
Ny daglig leder er Magnus Thomassen, som avløste 
Per Svein Holte den 1. mai 2021. 
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TAKK FOR MEG!
Årene som daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd (MAF) 
har vært både spennende, utfordrende og ikke minst 
givende. Jeg er privilegert som har fått jobbe i en  
organisasjon som har som oppgave å fremme  
aktiviteter og verdier som jeg identifiserer meg med. 
Arbeidet og mine egne friluftsinteresser gjorde  
oppgavene til en del av min livsstil.

I 2002 bestod MAF av fire kommuner. Styret besluttet 
tidlig at en viktig oppgave var å øke antallet eier- 
kommuner. I årenes løp kom ni nye kommuner med. 
Etter kommunesammenslåing er antallet nå elleve. 
Denne utviklingen av organisasjonen har bydd på  
utfordringer, men dette arbeidet har vært noe av det 
jeg virkelig har trivdes med. 

Det at kommunene spiller på hverandres friluftstilbud 
og gjør hverandre gode er godt folkehelsearbeid og 
også næringsutvikling. Samtidig øker det bolysten i 
regionen.

MAF har gjennomført mange gode prosjekter.  
I årsmeldingene kan dere lese om hvert enkelt.  
Noen har betydd noe ekstra for meg:
• Friluftsliv for minoritetsgrupper
•  Utvikling av Friluftsparken i Søgne
•  Skiløyper i regionen og samarbeid med frivillige  
 løypelag
•  Samarbeid med UiA

•  Sikringsarbeid og utvikling av aktivitetsområder  
 i nærhet til ulike institusjoner
•  Utvikle og bygge naturskoleleirer
•  Norges fineste Vaffelbu! Som nå etter pandemien  
 bare venter på videre utvikling og flere  
 bruksområder.

Ikke noe av alt dette, som MAF har gjennomført,  
hadde vært mulig uten noen helt fantastiske  
medarbeidere med solid faglig kompetanse.  
Dere er ikke bare medarbeidere, men også gode  
venner. Takk til dere!

Styret har hele tiden vært fremsynt og gitt oss i  
administrasjonen stor frihet innenfor vide rammer.  
Det å arbeide tett med engasjerte politikere har vært 
med på å styrke MAFs gjennomføringskraft. Jeg må 
også innrømme at det er tilfredsstillende å vite at  
plassene i styret er attraktive. Takk til styret!
Takk også til arbeidsutvalget som bistår faglig.

Fylkeskommunene og nå Agder fylkeskommune har 
vært gode samarbeidspartnere og bidragsytere.  
Mange gode prosjekter hadde ikke blitt gjennomført 
uten dere. Takk til fylkeskommunen.

Jeg vil også nevne Friluftsrådenes Landsforbund som 
bidrar både med midler, faglig kompetanse og arbeid  
i forhold til sentrale myndigheter. Jeg har satt stor pris 
på det gode forholdet. Takk for godt samarbeid!

Takk også til alle dere andre, både offentlige og private 
institusjoner, og organisasjoner som har vært med å 
gjøre arbeidet mulig.

Så står det bare igjen og si: «Takk for 20 flotte år og 
ikke minst ønske MAF lykke til i det viktige arbeidet 
dere driver!»

Per Svein Holte 

Midt-Agder Friluftsråd ble av Friluftsrådenes Landsforbund kåret til  
årets friluftsråd i 2021 for prosjektet Sommeraktivitetssenter.



Styrerepresentanter i 2021 

Kristiansand kommune
Leder: Reidar Heivoll (Sp) 
Vara: Sigrun Sæther (Krf) 
Vara: Øistein Hatlebakk (Frp) 
Vara: Hildegunn M. T. Seip (Mdg) 

Lindesnes kommune
John Øyslebø 
Vara: Elisabeth Lindland 

Vennesla kommune
Nestleder: Eivind Drivenes (Sp) 
Vara: Solveig Robstad (Ap) 

Lillesand kommune 
Øystein Børresen (Pp) 
Vara: Paul Erling Lia (SV) 

Birkenes kommune 
Anders Snøløs Topland (Sp) 
Vara: Ragnhild Aasen (H) 

Iveland kommune 
Berit Hauan (Sp) 
Vara: Terje Møkjåland (Krf) 

Evje og Hornnes kommune 
Søren Hodne (Sp) 
Vara: Ellen Cecilie Møllen (Krf) 

Åseral kommune 
Inger Lise Lund Stulien 

Bygland kommune 
Olav Neset (H) 
Vara: Guro Kvaale Skibsrud (Sp) 

Valle kommune 
Knut Hagen (H) 
Vara: Steinar Kyrvestad (Ap) 

Bykle kommune 
Jon Rolf Næss (Ap) 
Vara: Anne Karin Blix Grimestad (Ap) 

Arbeidsutvalget i MAF 
Den enkelte kommuners administrasjon oppnevner en representant 
hver. Arbeidsutvalget fungerer som et rådgivende fagutvalg for MAF. 
Det ble avholdt fire møter i arbeidsutvalget i 2021. Arbeidsutvalget 
døpes om til Fagutvalget når omorganisering til kommunalt  
oppgavefellesskap iverksettes i 2022. 

Representanter i arbeidsutvalget 2021 

Kristiansand kommune 
Parksjef Aase M. Hørsdal 
Vara: Naturforvalter Trond Johanson 

Lindesnes kommune
Kultursjef Alfred Solgaard

Vennesla kommune 
Park- og idrettssjef/enhetsleder Ole Petter Omdal 

Lillesand kommune 
Klima- og miljørådgiver Ånund Ettestad 

Birkenes kommune 
Kulturleder Wenche Flaa Eieland 

Iveland kommune 
Kulturleder Finn Terje Uberg 
Vara: Næringssjef Egil Mølland 

Evje og Hornnes kommune 
Plan- og miljørådgiver Siv Therese Kile Lie 
Vara: Enhetsleder Torgeir Hodne 

Åseral kommune 
Reiseliv/Utvikling Randi Byremo

Bygland kommune 
Fagleiar plan Sonja Lien Skjevrak 

Valle kommune 
Leiar teknisk avdeling Magnus Berg

Bykle kommune 
Rådgjevar kart og plan Sigrid Bjørgum 

Midt-Agder Friluftsråd 
Daglig leder Per Svein Holte/Magnus Thomassen fra 01.05.21,  
leder for utvalget.
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Bakgrunn 
Organisert friluftsliv har lange tradisjoner i vårt  
område. 17. april 1939 ble Kristiansand og Omegns 
Friluftsråd stiftet. Det het at Friluftsrådet er et frivillig 
fellesorgan for Vest-Agder fylke, Kristiansand by,  
Oddernes, Randesund og Søgne herreder, samt  
interesserte organisasjoner og foreninger som har 
sitt virke innen de nevnte kommuner. Betegnelsen 
Midt-Agder Friluftsråd (MAF) ble brukt fra  
reorganiseringen i 1962. 

Ny organisering av MAF 
Stortinget vedtok i 2018 ny kommunelov. Det inne-
bærer at de interkommunale samarbeidene som er 
organisert etter § 27 i den tidligere kommuneloven, 
må omdannes. Det gjelder også MAF, som iverksetter 
omorganisering til kommunalt oppgavefellesskap i 
løpet av 2022, der kommunene blant annet oppnevner 
medlemmer til MAFs nye representantskap.  

Kommunalt oppgavefellesskap er en enkel  
organisasjonsform som kan regulere samarbeid  
mellom kommuner om løsning av felles oppgaver. 
Kommunestyrene i alle deltakerkommunene (eier- 
kommunene) har alle vedtatt endring til ny selskaps-
form og det er enighet om ny samarbeidsavtale. 

Formål 
MAF skal i samarbeid med eierkommuner og andre  
aktører tilrettelegge for friluftsliv for alle. 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. 
•  Arbeide for opplæring og aktivitet med utgangs- 
 punkt i regionens friluftsmuligheter. 
•  Gi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet,  
 herunder plansaker.
•  Arbeide med andre friluftsaker av regional karakter. 
•  Verne om allemannsretten som forutsetning for  
 friluftslivet. 

Finansiering 
Hver kommune betalte i 2021 kr 19,06 per innbygger. 
Fra og med 2020 ble det innført en minimums- 
kontingent på kr 50 000,- når innbyggertallet tilsier 
lavere sum. Agder fylkeskommune betalte kr 6,- per 
innbygger i eierkommunene. 

MAF mottok i 2021 
•  Administrativ støtte fra Friluftsrådenes Lands- 
 forbund og Agder fylkeskommune, samt kontingent  
 fra eierkommunene. 
•  Skjøtsels- og tilretteleggingsmidler fra Agder   
 Fylkeskommune til Friluftsparken i Søgne og til  
 Ogge naturskole. 
•  Prosjektstøtte fra Agder fylkeskommune,  
 Friluftsrådenes Landsforbund, spillemiddel- 
 ordningen, kommuner og næringsliv, samt  
 Miljødirektoratet. 

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 
seks styremøter i 2021. 

Likestilling
MAFs visjon er Muligheter for alle i friluft. Likestilling 
i vår virksomhet internt og eksternt henger naturlig 
sammen med denne visjonen. MAF har en balansert 
kjønnssammensetning i sin faste stab, og søker ved 
ansettelser å fremme en slik balanse. Siste faste 
nyansettelse sommeren 2021 var en kvinne. MAF 
praktiserer at begge kjønn er representert i ledelse 
av prosjekter og ved profilering av MAFs virksomhet. 
Likestillingsperspektivet, ikke bare med tanke på kjønn, 
men også mellom ulike grupper i samfunnet slik like-
stillings- og diskrimineringsloven tilsier, ligger til grunn 
for flere av våre prosjekter. Eksempler vi kan nevne  
er minoritetsturene våre og arbeid med barn med  
bevegelseshemminger. Vi tilstreber også at våre  
områder, bygg og anlegg er tilgjengelige for bevegelses- 
hemmede, og vi har fagkompetanse i staben vår på 
dette temaet. Styrets sammensetning er i 2021 ni 
menn og to kvinner. Ved oppnevning av nytt styre etter 
neste kommunevalg er det ønskelig å få til en bedre 
kjønnsbalanse. Ny organisasjonsmodell som iverksettes 
i 2022, med representantskap som oppnevner nytt  
styre, bedrer mulighetene for å styre og oppnå en  
bedre kjønnsbalanse.

ORGANISASJONEN
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Administrasjon - personale 
Daglig leder: Per Svein Holte (t.o.m. 01.05.21) og  
Magnus Thomassen (fra 01.05.2021).

Prosjektledere og friluftsveiledere:  
Kjetil Fossheim, Inger Løwø Syvertsen, Monica Roland, 
Erlend Falkgjerdet og Janne Johnsen (i permisjon  
i 2021). 

Seniorrådgiver: Tom Egerhei ansatt på timebasis.

Vaktmester: Arne Kulien og Frank Solås på timebasis  
i Friluftsparken i Søgne. 

MAF leier i tillegg inn 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.

PERSONALE

Per Svein Holte Magnus Thomassen

Monica Roland Inger Løwø Syvertsen Erlend Falkgjerdet Kjetil Fossheim

Frank SolåsArne KulienTom Egerhei



Friluftsparken er et mangfoldig friluftsområde på  
ca. 1000 mål og er et av regionens mest brukte  
friluftsområder. Området omfatter Helleviga,  
Romsviga, Lilleviga, Donevannet, Østre- og Vestre 
Paradisbukt, Langviga, Lauviga, Paradisholmene, 
Tjamsøyene, Langøyene og andre småholmer.  
Området eies av MAF, Miljødirektoratet og Agder 
fylkeskommune. I tillegg er det inngått servituttavtaler 
(avtaler om bruksrett) med grunneiere på flere  
parseller som, sammen med det som eies av det  
offentlige, utgjør Friluftsparken.

MAF har skjøtsel- og driftsansvar for hele Frilufts- 
parken, med unntak av bygningene i Romsviga og  
Lilleviga. Disse eies og driftes av Agder fylkes- 
kommune. MAF har en avtale med Agder fylkes- 
kommune om tilsyn og klipping av gress rundt huse-
ne i Romsviga og Lilleviga, samt andre oppgaver som 
dukker opp på uteområdene. MAF godtgjøres av  
Agder fylkeskommune for dette arbeidet. 

Helleviga 
Helleviga er et gammelt kystbruk med store sjønære 
arealer, og som ble kjøpt av MAF i 1973. Området er i 
svært stor grad tilrettelagt med tilgjengelighet for alle 
(universell utforming). Området har mange besøkende 
gjennom hele året og brukes mye i våre aktivitets- 
prosjekter. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Sommerkafé i hovedhuset uke 25-33. Kaféen drives  
 på dugnad av kommunalt ansatte fra våre  
 medlemskommuner.
•  Restaurert og utbedret hovedvei inn til Helleviga. 
•  Fylt på flis som fallsikkert underlag i Skibsvraget  
 (tauanlegg). 
•  Hogd, ryddet, merket og vedlikeholdt løyper og stier.
•  Gjennomgang av livbøyer og utført generelt  
 vedlikehold og skjøtsel av området. 

FRILUFTSPARKEN I SØGNE 
Romsviga og Lilleviga 
Romsviga er et gammelt kystbruk kjøpt av Vest-Agder 
fylkeskommune i 2004. Fylkeskommunen har  
driftsansvar for bygningene. MAF drifter uteområdene 
på vegne av fylkeskommunen og Miljødirektoratet. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Generell skjøtsel og vedlikehold av grøntområdene  
 og tilsyn av Romsdassen (friluftstoalett). 
•  Skjøttet eikeskogen og frukthagen. 
•  Klippet plener og tynning og rydding rundt  
 parkeringsplass. 
•  Gjennomgang av skilting og merking – reparasjon  
 og utskifting der det har vært behov. 
•  Bygd ny klopp som adkomst fra p-plass til tursti  
 mot Helleviga.
•  Påbegynt statlig sikringsprosess av p-plass  
 Romsviga.

Donevannet 
Miljødirektoratet og MAF eier områdene sør og vest 
for Donevannet og Donevannsholmen. Det går en flott 
turløype rundt hele vannet. I vestenden av Donevannet 
ligger Roligheda naturskoleleir. Området brukes mye  
i våre aktivitetsprosjekter.

Dette gjorde vi i 2021
• Gruset og utbedret vei fra Berge, inkludert  
 kantklipping. 
• Ryddet og tynnet skogsvegetasjon ved leiren og  
 ned mot vannet. 
•  Ryddet, re-merket, oppgradert klopper og skilt i  
 løypa rundt Donevannet. 
•  Fylt på flis som fallsikkert underlag i tauanlegg.
•  Generelt vedlikehold og skjøtsel av området. 
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Vestre Paradisbukt 
I 2014 kjøpte 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 har 
forvaltningsansvar for i Friluftsparken i Søgne. 

Dette gjorde vi i 2021
• Merket og ryddet adkomst fra svabergene og opp  
 til gapahukene.
•  Generelt vedlikehold og skjøtsel i området.

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 2021 
• Toppdekke på bryggen i Lauviga ble byttet ut av  
 Kristiansand kommune.
•  Generelt vedlikehold og skjøtsel i området.
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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). De har fått lov til å benytte vokterboligen  
utenom kafésesongen til aktiviteter for ungdommer,  
og har bidratt mye med å oppgradere/restaurere  
vokterboligen.

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 2021 
• Sommerkafé i Vokterboligen fra uke 25-33.  
 Kaféen ble drevet på dugnad av politikere og  
 kommunalt ansatte i våre eierkommuner. 
•  Gjennomført kurs for UiA. 
•  Ytterligere oppgradering/restaurering av vokter- 
 boligen: Maling av inngangsparti og kjellerdør m.m. 

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 vaktmester- 
boligen. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Sommerkafé i låven fra uke 25-33. Kaféen ble  
 drevet på dugnad av politikere og kommunalt  
 ansatte i våre eierkommuner. 
•  Oppgradering/restaurering av vokterboligen:  
 Nytt forbrenningstoalett m.m.

FRILUFTSOMRÅDER HVOR MAF BIDRAR

Slåttholmen, Lillesand 
Ved starten av Blindleias løp ligger Slåttholmen.  
Øya ble statlig sikret i 2014. Holmen har to hytter.  
MAF koordinerer bruk og aktiviteter i tilknytning til  
hyttene. I hytte-øst er det sommerkafé med frivillige 
som vertskap. Hytte-vest inngår i Kystled. Lillesand 
kommune og Skjærgårdstjenesten har ansvar for  
tilrettelegging, skjøtsel og forvaltning av holmen. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Hytte-øst: Sommerkafé fra uke 25-33 drevet på  
 dugnad av politikere og kommunalt ansatte i våre  
 eierkommuner, samt medlemmer i frivillige lag  
 og foreninger i Lillesand som har friluftsrelaterte  
 aktiviteter. 
•  Hytte-vest: Femte sesong i Kystled – 309 over- 
 nattingsdøgn i regi av private og frivillige lag og  
 foreninger. 

Hovedturløypa Kjerrane - Stemmen,  
Kristiansand og Vennesla 
21 km tur- og skiløype i Bymarka vest i Kristiansand, 
fra Kjerrane via Bergstøl til Stemmen i Vennesla. 
Torridal IL kjører skiløyper på dugnad etter avtale med 
MAF i den nordligste delen av Hovedturløypa. 

Dette gjorde vi i 2021 
• MAF har kjøpt ATV med belter som stilles til  
 disposisjon for Torridal IL. Utstyret ble klar for  
 bruk i januar 2021, og løyper ble kjørt i februar og  
 mars 2021.
•  En del vedlikehold og kantklipping ble utført med  
 innleid hjelp fra entreprenører. 
•  Det ble hogd og ryddet i- og langs løypetraseen på  
 dugnad av Oddersjaa og Torridal IL.
•  Oddersjaa har merket og skiltet deler av løypa. 



TILRETTELEGGING
Nasjonal Sykkelrute nr. 3 
Sykkelruten går langs vassdraget Otra fra Kristiansand 
til Hovden og Haukeligrend. Ruten har femten  
delstrekninger og passerer flott natur- og kultur- 
områder, attraksjoner, badeplasser, rasteplasser m.m. 
Sykkelruten er tilknyttet naturskoleleiren på Gåseflå 
og grunnskolene benytter ruten i mobil leirskole, som 
organiseres av Bringsvær leirskole. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Utviklet digital informasjonsløsning for sykkelruten  
 i samarbeid med Agder fylkeskommune. Den digitale 
  løsningen inneholder informasjon om natur- og  
 kulturhistorie og servicetilbud langs sykkelruten. 
• Kartlagt trafikksikkerhetstiltak. 

Sparebanken Sør turstimidler 
Sparebanken Sør turstimidler er et samarbeid mellom 
banken og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord. Banken 
har satt av tre millioner kroner som skal brukes til 
utbedring og etablering av lokale turstier de neste tre 
årene. Lag og foreninger kan søke turstimidler til å 
anlegge nye turstier eller oppgradere eksisterende. 
MAF administrerer ordningen. I 2021 fikk tjuetre lag 
og foreninger midler, og av disse var seks i Midt-Agder 
regionen. 

Tildelte midler i 2021 
Snig Velforening: 71 440 kr.                                       
Randesund Idrettslag: 70 000 kr.                                           
Finsland - Toppen av Kristiansand: 60 000 kr.                     
SSK Oddersjaa: 60 000 kr.                           
Bykle Idrettslag: 53 500 kr.                         
Hyllebakken velforening: 20 00 kr.    

Ski- og skiløyper
Vinteren 2020/2021 var en kort og ujevn skisesong  
i kystnære områder, mens den flere steder i høyere-
liggende områder innover i landet var en veldig god 
skisesong. Det varierer hvordan arbeidet med å kjøre 
skiløyper er organisert og finansiert i ulike deler av 
regionen. I flere kommuner er det kommunenes egne 
driftsfolk som har ansvaret for løypekjøringa. Andre 
steder er det løypelag og idrettslag som har ansvaret.  
I tillegg så kjører enkelte hyttevelforeninger løyper i 
sine respektive hytteområder. 

MAF bidrar med tilskudd til løypekjøring i flere  
regionale skiløyper, samt noe tilskudd til utbedringer 
og vedlikehold av løypetraseer. Løypekjørerne og andre 
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 for MAF. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Drift av føremelding på www.midt-agderfriluft.no. 
• MAF har reforhandlet avtale med Skisporet.no som 
 informerer om når løyper kjøres direkte fra GPS´er  
 i flere løypemaskiner. 
•  MAF har bidratt med midler til løypekjøring i de  
 regionale skiløypene i Vennesla, Øyna- og  
 Toplandsheia i Birkenes, Høgås- og Gautestad- 
 området i Evje og Hornnes og Hovedturløypa  
 Stemmen - Kjerrane i Vennesla og Kristiansand.
 •  Engasjerte en ekstern konsulent som har kartlagt  
 skimuligheter i hele regionen. 

Sandripheia fritidspark, Vennesla 
Sandripheia fritidspark er et interkommunalt  
samarbeidsprosjekt. Selskapet skal tilrettelegge og 
drive anlegg for vinter- og sommeridretter, samt  
fremme friluftsmuligheter for allmennheten på 
Sandrip i Vennesla kommune. Selskapet skal ikke ha 
kommersielle formål. Sandripheia fritidspark eies av 
Vennesla og Kristiansand kommune. Styret i Sandrip-
heia fritidspark består av oppnevnte representanter 
fra eierkommuner, samt representant fra Agder- og 
Rogaland Skikrets. 

Omfattende utvikling og utbygging av Sandripheia  
fritidspark har blitt gjennomført over mange år. 
Anlegget er godt tilrettelagt og har en lav terskel for 
bruk. Området er relativt snøsikkert og fritidsparken 
har investert i anlegg for snøproduksjon. Sandrip har 
en viktig regional funksjon som arena for tradisjonelle 
vinteridretter og vinterfriluftsliv. 

Tjenester vedr. drift av anlegget; vaktmestertjenester, 
løypekjøring og snøproduksjon kjøpes fra Vennesla 

kommune, mens MAF er innleid i en sekretariats- 
funksjon. 

Dette gjorde vi i 2021 
• MAF har siden 2008 hatt daglig administrasjon av  
 anlegget og koordinerer styremøter, brukermøter  
 og følger opp daglig bruk av anlegget. MAF har  
 ansvar for regnskap for drift, lage årsmelding og  
 utfører andre administrative oppgaver. 
•  Laget forvaltningsplan for statlig sikret frilufts- 
 område.
•  MAF er involvert i prosess vedrørende utvikling av  
 organisasjonsmodell og fremtidig forvaltning av  
 bygg og anlegg på Sandrip sammen med  
 eierkommuner.

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. MAF har ikke  
farkoster til utleie/lån, kun gapahuker/hytte.

Dette gjorde vi i 2021 
• Kystled-gapahuken i Helleviga og gapahukene i  
 Vestre Paradis ble benyttet til overnatting.  
 Forhåndsreservering er ikke nødvendig. 
•  Kystledhytta på Slåttholmen i Lillesand ble leid ut.  
 Hytta kan reserveres via reservasjonsløsningen på  
 MAF’s hjemmeside. Det er stor etterspørsel og fullt  
 belegg hele sommersesongen. 
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AKTIVITETER OG ANLEGG
NATURSKOLE 

Naturskole er MAF sin hovedsatsing for barn og unge. 
Konseptet består av leirsteder, utstyr, personalkurs, 
elevaktiviteter og veiledning. Leirstedene har enkle 
overnattingsfasiliteter for ca. 30 elever i hver av de fire 
leirene med tilhørende undervisningsmateriell og  
pedagogiske opplegg knyttet til friluftsliv, natur og  
lokal kulturhistorie. Alle leirstedene har trinnfri 
adkomst og er tilgjengelig for alle. Hver leir har også 
sitt unike aktivitetsanlegg som er utviklet av MAF og 
tilpasset det enkelte området og ulike brukergrupper. 

Det er gratis for skolene i regionen å bruke leirene. 
Andre brukergrupper kan leie leirstedene med  
tilhørende utstyr svært rimelig. Leirene reserveres  
på vår nettside. MAF bidrar med pedagogisk og  
friluftsfaglig kompetanse i ulike samarbeidsprosjekter, 
herunder utviklingsarbeid i kommunene og samarbeid 
med UiA. 

I 2021 var det ulike nivåer av smittevern i forbindelse 
med koronapandemien. Vi erfarte at både MAF og 
mange av våre samarbeidspartnere og brukere klarte 
å gjennomføre mer aktivitet enn i 2020. Sannsynligvis 
fordi vi alle var ett år klokere og hadde utviklet  
metoder og fått gunstige retningslinjer for godt  
smittevern i aktiviteter og undervisning.

Naturskole Helleviga 
Helleviga ligger i Friluftsparken i Søgne. Her ble vårt 
aller første leirsted etablert på midten av 90-tallet. 
Leiren består av gapahuker, stor samlingsplass,  
ildsted, benker, bord og utsiktspunkt med benker. 
Leiren har utstyr innen temaer som naturfag, kyst, 
friluftsliv, fysisk aktivitet og mat ute. 

Låven i Helleviga er et naturlig og funksjonelt  
samlingspunkt. Det er laget et praktisk lager- og 
undersøkelsesrom, og hovedrommet er velegnet til 
samlinger og undervisning hele året.

Aktivitetsanlegget i Helleviga kalles «Skibsvraget», og 
er et «multibevegelsesanlegg» for fysisk utfoldelse, 
spenning og mestring. Det er laget av eikestokker, 
hoggflis og tau og står på gressletta ved låven. 

Dette gjorde vi i 2021 
•  Oppfølging av aktivitetsanlegg – ivaretatt  
 sikkerhetskrav. 
•  Videreutvikling/oppgradering av materiell. 
•  Kurs og elevaktiviteter. 
•  Registrert bruk: 5195 brukere (132 utlån/utleie),  
 1649 kanselleringer (48 utlån/utleie). 
•  Meget stort antall uregistrerte dagsbesøk. 
•  Benyttes av UiA som del av studentpraksis ved   
 friluftslivsstudiet og andre kurs. 
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Naturskolelokaliteter 

https://www.midt-agderfriluft.no/naturskole/leirsteder/donevann-naturskole
https://www.midt-agderfriluft.no/naturskole/leirsteder/helleviga-naturskole
https://www.midt-agderfriluft.no/naturskole/leirsteder/ogge-naturskole
https://www.midt-agderfriluft.no/naturskole/leirsteder/gasefla-naturskole


•  Oppfølging og reparasjon av aktivitetsanlegg –  
 ivaretatt sikkerhetskrav.
•  Kurs og aktivitetsdager. 
•  Registrert bruk: 963 brukere (62 utlån/utleie),  
 884 kanselleringer (28 utlån/utleie). 
•  Antatt høyt antall uregistrerte dagsbesøk og  
 overnattinger. 

Mulighetsstudie naturskoleleir Lindesnes  
og Setesdal
I vår nye region, med vesentlig større geografiske  
utstrekning, ønsker vi å utvikle fasiliteter og  
aktiviteter i nye områder og for nye brukergrupper.  
Med økonomisk støtte og faglig bistand fra Agder  
fylkeskommune, samt faglig bistand fra berørte  
kommuner, gjennomførte vi i 2021 en mulighetsstudie 
for nye naturskoleleirer med fokus på områdene  
Lindesnes kommune og Setesdal.

Mulighetsstudien bestod av en grunnlagsdel med  
begrunnelser for etablering av leir og en resultatdel 
med våre funn i de respektive områdene. På bakgrunn 
av dette arbeidet kan MAF nå arbeide videre med  
å realisere nye leirsteder i regionen. 

Dette gjorde vi i 2021 
•  Gjennomførte og ferdigstilte mulighetsstudien.
•  Påbegynte arbeid med å realisere naturskoleleir  
 i Lindesnes.

Kurs og veiledning - Læring i friluft 
MAF tilbyr kurs i friluftslivstema 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 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, 
samt «Sommerskoler» i samarbeid med oppvekst- 
sektorene i Kristiansand og Lindesnes kommuner. 

Dette gjorde vi i 2021 
•  Gjennomført ordinære og spesialtilpassede kurs og  
 aktivitetsdager. 
•  10 kurs med 54 deltakere med personell innen   
 utdanning. Ingen kanselleringer.
•  79 aktivitetsdager med 2953 elever/lærere og   
 barn&unge fritid (herunder sommeraktivitetsenter).  
 14 kanselleringer, totalt 1330 deltakere. 
•  10 kurs/undervisning for høgskole/universitet/ 
 andre med 285 studenter/deltakere.

Samarbeid med Universitetet i Agder 
•  Pedagogisk praksis for 24 friluftslivsstudenter  
 ved UiA. 
•  Praksisveileder for en student i fem uker (master  
 samfunnskommunikasjon).
•  Veiledere på diverse feltkurs. 
•  Innleid som foredragsholder innen friluftsfaglige  
 emner på ulike studier. 
•  Utleie av friluftsveileder/lærer 30% stilling til UiA. 
•  Arrangerte to skidager for UiA studenter i  
 samarbeid med Studentsamskipnaden og student- 
 foreningen Friluftsgruppa Fjell og Fjære. 

Diverse naturskoleaktiviteter i 2021
Informasjon 
•  Markedsført informasjon på nettsiden  
 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 aktivitets- 
 løyper, for andre skoler og barnehager i regionen. 
•  Friluftsfaglig rådgivning og veiledning ved  
 henvendelser fra lærere og skolepersonell i  
 regionen. 

Naturskole Donevann
Naturskolen ligger tilbaketrukket innerst i nordvest- 
enden av Donevannet i Friluftsparken i Søgne, like ved 
et historisk sted og knutepunkt hvor flere turstier og 
turveier møtes. Her er det gapahukleir, utstyrsbod, 
utedo, kanoer og robåter, samt naturfaglig og kultur-
historisk undervisningsmateriell. 

Aktivitetsanleggene i Donevann består av hinderløypa 
«Lenkegjeng» og «Kanoorientering». Begge deler er 
tilrettelagt for fysisk aktivitet, friluftsfaglige emner  
og samarbeid i mindre grupper. 

Dette gjorde vi i 2021 
•  Kurs og elevaktiviteter.
•  Oppfølging av aktivitetsanlegg – ivaretatt  
 sikkerhetskrav. 
•  Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og  
 materiell. 
•  Registrert bruk: 2272 brukere (51 utlån/utleie),  
 439 kanselleringer (22 utlån/utleie). 
•  Meget stort antall uregistrerte dagsbesøk. 
•  Benyttes av UiA som del av studentpraksis ved   
 Friluftslivsstudiet og andre kurs. 

Naturskole Gåseflå
Idyllisk leirsted på historisk grunn i vannkanten ved 
Otravassdraget, rett sør for Kilefjorden i Vennesla  
kommune. 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. 

Aktivitetsanlegget ved Gåseflå heter «Rallarrunden» 
og er ei 2,2 km lang, merket rundløype. Den er spesielt 
tiltenkt sykkel ettersom den ligger ved nasjonal sykkel-
rute nr. 3 og har ulike hinder tilpasset skoleelever. 

Dette gjorde vi i 2021 
•  Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og  
 materiell. 
•  Oppfølging av aktivitetsanlegg – ivaretatt  
 sikkerhetskrav. 
•  Registrert bruk: 504 brukere (23 utlån/utleie),  
 409 kanselleringer (18 utlån/utleie). 
•  Ukjent antall uregistrerte dagsbesøk og  
 overnattinger. 

Naturskole Ogge
Naturskoleleiren ligger i vannkanten på Diges- 
holmane, sør i innsjøen Ogge i Birkenes kommune.
Leiren består av tre gapahuker, samlingssted med 
bålplass og toalett med utstyrsbod. Undervisnings- og 
leirmateriell tilgjengelig, samt kanoer og robåter.  
Leirstedet har bryggeanlegg tilrettelagt for rullestoler 
ved parkeringsplass og i selve leiren. Motorbåt med 
nedfellbar baug kan lånes ved særskilte behov.  
Utsiktstårn på fastlandet med flott utsikt til leiren og 
utover Ogge. Aktivitetsanlegget på Ogge, «Holmgang», 
består av seks aktivitetsstasjoner og er en kombinasjon 
av teoretiske og praktiske gruppeoppgaver. 

Dette gjorde vi i 2021
•  Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og  
 materiell. 
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Utstyr 
MAF tilbyr et utvalg leir- og undervisningsmateriell til 
skoler og organisasjoner i regionen, herunder klasse-
sett med matlagingsutstyr, lavvoer, truger og ski. Vi har 
også spesialutstyr for barn og unge med funksjons- 
nedsettelser. Alt dette kan reserveres og lånes gratis.  
I 2021 ble «MAF Naturskoleutstyr» benyttet 54 ganger 
av mer enn 10 000 brukere.

Sommerskoler og høstferieskoler  
Kristiansand og Lindesnes  
MAF har i flere år samarbeidet med oppvekstsektoren 
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 ukeskonseptet «Aktiv Ute» for inntil 
30 barn og unge innen temaet friluftsliv. Våre time- 
ansatte friluftsveiledere har ansvar for planlegging  
og gjennomføring. I 2021 fikk vi muligheten til å  
videreutvikle og gjennomføre dette kurskonseptet  
i Lindesnes, herunder også en versjon i høstferien, 
i godt samarbeid med kommunen. Det deltok til 
sammen 196 barn på våre syv kurs. 

SommerAktivitetSenter 
I 2020 utviklet MAF konseptet «SommerAktivitet- 
Senter - noe å glede seg til i sommer». Dette er et  
gratis tilbud med et mangfold av tilrettelagte frilufts-
aktiviteter, veiledning og utlån av utstyr. Vi ønsket 
særlig fokus på å gi gode opplevelser til de barna og 
unge som trenger det mest. 

Vaffelbua ved Kyrtjønn har særlig egnede fasiliteter  
og aktivitetsmuligheter. Den ligger sentralt plassert 
i Kristiansand. Senteret bemannes med kompetente 
studenter som friluftsveiledere og vertskap.  
Kristiansand kommune og ulike organisasjoner/lag 
er også viktige samarbeidspartnere for å realisere 
tilbudet.

I 2021 lagde vi også en teltleir for familier med  
hengekøyetelt i nærområdet til Vaffelbua. Dette var et 
svært populært og gratis tilbud om «ei natt i skogen» 
og ble hurtig fullbooket for samtlige tilgjengelige 
netter, totalt 142 brukere på 36 netter. Det var i 2021, 
2245 registrerte brukere av SommerAktivitetSenteret. 
Dette er ei betydelig økning fra 1229 i 2020.
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TellTur
TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for 
turregistrering. Ved hjelp av mobilappen «Norgeskart 
friluftsliv» kan man «sjekke inn» på bestemte turmål 
og få registrert poeng. Turene har forskjellig  
vanskelighetsgrad og er gradert som enkle, middels 
eller krevende. For å få poeng kan man enten gå  
samme turen mange ganger eller gå til forskjellige 
turmål - dette er opp til den enkelte. Turene ligger 
åpent for alle på telltur.no. Alle som registrerer turene 
sine er med på trekning av flotte premier. 

Dette gjorde vi i 2021 
• I samarbeid med kommuner, lag og foreninger og  
 enkeltpersoner startet MAF opp med TellTur i alle  
 sine 11 eierkommuner. 
•  237 turer ble presentert på TellTur, med  
 beskrivelser, sporing og bilde.
•  1120 registrerte turdeltakere gikk til sammen  
 21 654 turer!
•  Alle som oppnådde 200 poeng ved årsslutt var  
 med i trekningen av 20 tursekker. Det ble også  
 trukket ut en tilfeldig vinner hver måned, som vant  
 turutstyr.

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  
Agder bedriftsidrettskrets og DNT Sør. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Gjennomførte Ti på Topp Agder, både vinter og  
 sommer versjon. 1209 deltakere gjennomførte  
 21 155 turer. 
•  MAF deltok i prosjektgruppa med særlig ansvar  
 for friluftfaglige temaer. 

Friluftsliv for minoritetsgrupper 
MAF har i 20 sesonger arrangert turprosjektet  
Friluftsliv for minoritetsgrupper. Mange mennesker 
med minoritetsbakgrunn kommer dårlig ut i forhold 
til aktivitet og helse. Målsettingen med prosjektet er å 
motivere flere mennesker med minoritetsbakgrunn til 
å være mer aktive, gå mer på tur og at de skal bli kjent 
med norsk kultur- og turtradisjon. Friluftsliv er en god 
innfallsvinkel til integrering og kan gi bedre fysisk og 
psykisk helse. 

Vaffelbua, Kristiansand
Vaffelbua ved Kyrtjønn er blitt et populært turmål.  
Med sin gode tilgjengelighet er det blitt et tilbud for 
alle. UiA og oppvekstsektoren har brukt bygget jevnlig 
til undervisning og kurs i 2021. Søndagskafeen  
gjenåpnet i september etter en lang nedstengnings- 
periode på grunn av koronapandemien.

Dette gjorde vi i 2021 
• Venneforeningen holdt åpen søndagskafé fra  
 september. 
•  Venneforeningen har avholdt syv styremøter  
 i samarbeid med MAF. 
•  MAF har sammen med Venneforeningen  
 gjennomført en dugnad på Vaffelbua. 
•  Vaffelbua ble benyttet til «Sommeraktivitetssenter»  
 syv uker gjennom sommeren. 
•  Bidratt med innspill til forvaltningsplanen for  
 området som er statlig sikret. 
•  Markedsført Vaffelbua gjennom ulike kanaler. 
•  Arbeidet for å få med frivillige lag og foreninger. 

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 følgende 
kommuner i Agder: Kristiansand, Lillesand, Birkenes, 
Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Åseral, 
Valle, Bykle, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad,  
Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord og Sirdal. 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom MAF, DNT Sør, 
Lister Friluftsråd og Skogselskapet i Agder. 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. 50 ulike lag og 

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 2021 
• 146 ordinære turer samt 12 ukentlige turer gjennom  
 hele året. 6 turer ble avlyst på grunn av korona -  
 totalt ca. 15 500 deltakere. 
•  Brosjyren ble trykket i 90 000 eksemplarer. 
•  Egen nettside: www.naturlos.no. 
•  Egen Facebook-side hvor alle turene blir lagt ut  
 som offentlige arrangementer. 
• MAF var arrangør/medarrangør på fire turer. 
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MAF ønsker å legge til rette for gode og spennende 
opplevelser i friluft og vise hvilke turmuligheter  
som finnes. Dette gjør vi i samarbeid med voksen- 
opplæringer og læringssentre i medlemskommuner.  
Vi har også samarbeid med Kongsgård flyktning- 
barnehage og Mottaksskolen i Kristiansand. Tur- 
prosjektet kan også være med å bidra til økt forståelse 
for hva barn deltar på i skolen, eller kan oppleve  
i lag- og foreninger. 

Vi formidler norske tradisjoner og forteller om  
rettigheter og plikter vi har gjennom allemannsretten 
til å ferdes i skog og mark. Lavterskel, integrering og 
folkehelse er nøkkelord i prosjektet. Planlegging og 
gjennomføring av turer er vårt primære arbeid i  
prosjektet. Vi har også vært involvert i markeds- 
føring og planarbeid i forhold til friluftsliv, folkehelse 
og integrering. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Gjennomført 15 turer med forskjellige aktiviteter  
 og et variert innhold med nesten 700 deltakere.

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 i Kristiansand som har mange elever 
med særskilte behov og ulike diagnoser. Vi har prøvd  

ut mange ulike friluftsaktiviteter i godt egnede  
turområder. Høy voksentetthet har vært viktig for å 
kunne imøtekomme de ulike behovene. Elevgruppen 
er sammensatt med ulike funksjonsnedsettelser og 
er i alderen 8-12 år. Flere av elevene har vært med på 
aktiviteter som de sjelden eller aldri har deltatt på før. 
For eksempel orientering, padling, disseksjon av fisk, 
bærplukking, matlaging på bål, m.m. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Planleggingsmøter med lærere fra Krossen skole. 
• Utprøving av ulike friluftsaktiviteter i egnede  
 turområder som f.eks. Helleviga, Donevann, Ogge og  
 Krossen skole sin gapahukplass ved Indre Eigevann.
•  En og samme aktivitet ble tilrettelagt på ulike måter  
 for å imøtekomme den enkelte elevs mestringsevne. 
•  Spesialtilpasset materiell og utstyr. 

Samarbeid med frisklivssentraler 
MAF har siden 2012 samarbeidet med frisklivs- 
sentralene i eierkommunene. 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 kompetanse-
heving for både brukere og de som leder aktivitetene. 

Dette gjorde vi i 2021 
• Gjennomførte syv tiltak i samarbeid med frisklivs- 
 sentralene i Kristiansand, Lindesnes, Birkenes og  
 Iveland kommune. 

Friskliv ungdom
Friskliv ungdom retter seg særlig mot ungdom som 
faller utenom «vanlige» organiserte aktiviteter.  
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.

Dette gjorde vi i 2021 
• Arrangerte fem utendørs klubbkvelder for  
ungdomsklubber i Kristiansand, Vennesla og Evje og 
Hornnes kommune. 

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.  
I prosjektet samarbeider MAF med oppfølgings- 
tjenesten i Kristiansand kommune, Tangen VGS og 
Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP).

Dette gjorde vi i 2021 
• 32 aktivitetsøkter, 641 deltakere. 10 kansellerte  
 aktivitetsøkter, 184 deltakere. 
•  Forsterket UNG-veilederstaben, med nye studenter  
 med friluftsveilederkompetanse. 

Mulighetsstudie for Otra Elvepark 
Midt-Agder Friluftsråd utarbeidet i 2020 en mulighets-
studie for utvikling av friluftsliv og rekreasjon 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. 

Det vil i hovedsak være kommunene som gjennom  
sin planlegging og arealforvaltning etter plan- og  
bygningsloven, har mulighet for å følge opp tilrådingene 
i mulighetsstudien. MAF har selv valgt å følge opp noen 
av satsingsområdene. Det gjelder Nasjonal sykkelrute 
nr. 3 (omtalt foran) og fiskeplass for personer med 
funksjonsnedsettelser ved Vigeland

Dette gjorde vi i 2021 
• Deltok på stedsvandring i Evje og Hornnes  
 kommune for å se på muligheten for å etablere en  
 kultursti.  
• Arbeidet videre med fiskeplass tilrettelagt for   
 personer med funksjonsnedsettelser ved Vigeland  
 Hovedgård. Vennesla kommune har valgt å søke om  
 midler for statlig sikring av fiskeplassen med  
 tilhørende areal. MAF avventer utfallet av sikrings- 
 saken før vi vurderer videre engasjement i  
 prosjektet. 
• Deltatt i ressursgruppen for «Attraksjonsutvikling  
 i Vennesla». Dette er et prosjekt som ledes av   
 Vennesla kommune. Målsettingen er å utvikle  
 grønne attraksjoner og opplevelser som grunnlag  
 for grønn turisme og næringsutvikling i Vennesla.  
 Mulighetsstudien for Otra inneholder flere grønne  
 attraksjoner som er aktuelt å utvikle gjennom dette  
 prosjektet.



Reservasjonsportal
MAF har gjennom flere år opparbeidet et tilbud om 
lån/leie av fasiliteter og leirstesteder. Vi har en egen 
reservasjonsportal for våre objekter. Den gir brukerne 
mulighet til å finne ledige tidsrom og sende forespørsel 
om bruk, samt at de får alle viktige opplysninger om 
lån eller leie. Klikk her for å komme direkte til 
portalen.

Bøker og kart
• 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 av disse bøkene. 
•  Salg og delvis distribusjon av andre bøker om  
 friluftsliv i regionen. 
•  Salg og distribusjon av turkart. MAF har bidratt  
 økonomisk med markedsføring og distribusjon av  
 disse kartene.
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Tirsdag morgen stilte  
politiet seg opp langs  
bussholdeplassen ved  
Vennesla skole ved  
skolestart. 30 biler  
ble kontrollert.

– Det hender jo vi får henven-

delser på kjøring i området 

Skolevegen, Auravegen, og 

spesielt gjelder dette mope-

der. Vi får også blant annet 

tips om kjøring mot rødt lys i 

krysset, sier lensmann Frode 

Forslund, som sier kontrollen 

er for å vise at politiet er ute.
Denne morgenen stilte pa-

truljen seg opp ti på halv ni, 

og det ble kontrollert 30 biler.
– Det var en helt vanlig tra-

fikkontroll, og ikke noe spe-

sielt vi så etter, forklarer For-

slund.
Han sier en kontroll som 

dette, kan innebære alt fra å 

sjekke om sjåføren har gyldig 

førerkort til om dekkene er i 

orden.
Det ble ikke utskrevet noen 

forelegg.

– Får tips om kjøring mot rødt lys

KONTROLL VED SKOLE: Politiet vinket inn 30 biler tirsdag morgen ved 

Vennesla skole.   FOTO: ANNE JEPPESTØL ENGEDAL

I korona-tiden er 
folk ute i naturen 
mer enn noen gang, 
og nå vil Spareban-
ken Sør bidra med 
penger for å gjøre 
flere turstier tilgjen-
gelige og hyggelige.

Anne Jeppestøl Engedal

aje@venneslatidende.no

– Vi oppfordrer nå lag og for-

eninger om å skrive noen gode 

søknader når vi nå skal dele ut 

penger til turløyper, sier bank-

sjef for avdelingen i Vennesla, 

Steinar Larsen.
Det er «Sparebanken Sør tur-

stimidler» som skal deles ut i 

samarbeid med friluftsrådene 

fra Bryne til Sandefjord.
Til sammen tre millioner kro-

ner skal brukes på utbedring og 

etablering av lokale turstier de 

neste tre årene.
Larsen håper derfor lag og 

foreninger i Vennesla, Hæge-

land, Øvrebø og Iveland vil kla-

re å få noen av disse pengene til 

sine prosjekter.
– Vi ønsker å bidra til at folk 

kommer seg ut i nærmiljøet, og 

får fine og friske opplevelser. 

Som lokalbank er vi opptatt av 

at landsdelen skal være et godt 

sted å bo og arbeide, og dette 

er en måte vi som bank gir noe 

tilbake til lokalsamfunnet, sier 

Larsen.

– Får mye ut av pengene
Han sier et turområde som Tøm-

merrenna kan være et eksempel 

på noe som kan få midler.
– Tømmerrenna trekker jo 

folk fra hele regionen, og tren-

ger mer penger. Ellers kan det 

også være turstier som bare be-

høver et lite løft. Veldig ofte er 

jo lag og foreninger utrolig flin-

ke til å få mye ut av pengene, 

sier Larsen.

Noen trenger kanskje bare litt 

skilting, mens andre ville hatt 

behov for noen benker, ser han 

for seg.
 I 2020 ble det totalt delt ut 60 

millioner til aktiviteter opplyser 

banksjefen.
– Vi ser jo flere banker som de-

ler ut millioner. Er det en liten 

PR-konkurranse?
– Vi har det jo nedfelt at vi 

skal gi tilbake til lokalsamfun-

net, og i den grad det blir en 

konkurranse, så er jo bare det 

flott for dem som bor her, smi-

ler Larsen.
Det er friluftsrådene som skal 

administrere prosjektet, og le-

der av Midt Agder friluftsråd, 

Per Svein Holte, er glad for pen-

gene som nå kommer.
– Vi omringes av flott natur. 

Turstimidlene vil løfte og til-

gjengeliggjøre et mangfold av 

turstier de neste tre årene. Det 

vil garantert gi mye glede, sier 

Holte.

Skal dele ut penger til turstier 

DELER UT: Sparebanken Sør skal dele ut tre millioner kroner til turløyper, og nå er det opp til lag og foreninger å skrive en god søknad, sier banksjef 

Steinar Larsen.   

BEGGE FOTO: ANNE JEPPESTØL ENGEDAL

MYE GLEDE:  
Leder av Midt Agder  

friluftsråd, Per Svein Holte,  
er med og bestemmer hvilke 
turstier som skal prioriteres.
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PRISKUTT! Nye, enda lavere KIWI-priser på flere viktige frukt og grønnsaker

Som KIWI PLUSS- og Trumf-kunde får du 15% KIWI-PLUSS BONUS på all ferskpakket fisk og all fersk frukt og grønt!

KIWI PLUSS
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EPLER
6 stk, Ambrosia. Pr. pk

2990
NY LAV KIWIPRIS!

FØR 

34,90

2490
NY LAV KIWIPRIS!

FØR 

34,90

1990
NY LAV KIWIPRIS!

FØR 

26,90

GULROT
750 g, Gartner. Pr. kg 26,53

AVOKADO
2 pk, Season, pr. stk 12,45

Kjetil Vegusdal set opp kompleks i Bygland:

Her kjem 6 leilegheiter

Byggmester Kjetil Vegusdal AS satsar kring 9 mill. kr. på bygget som er plassert like sør for Bygland sentrum.
– Leilegheitene blir i ulik storleik. 

To av einingane blir 90 kvm, dei fire andre blir 80 kvm, seier Kjetil Vegusdal.
Han legg til at i tillegg til innea-real kjem det ulike løysingar med overbygg for terrasse og liknande på plass.

Ein selt
Sjølv om bare ein leilegheit er selt til no seier Vegusdal at det er in-teresse for prosjektet.

– Det er nok ting på gang, men ingenting eg er klar for å gå ut i avisa med, seier Kjetil Vegusdal til 

Setesdølen.

Klar til 
fellesferien

Planen er at leilegheitsbygget skal vere innflyttingsklart innan felles-ferien i år. Den som fylgjer litt med på byggjeprosessen ser at det går skikkeleg unna.
– Målsettinga er framleis å vere i mål til ferien, det ser det ut til at me skal greie med god margin, seier Kjetil Vegusdal.

Byggmester Kjetil Vegusdal AS investerer kring 9 mill. kr. i leilegheitsbygget på Bygland som no er på 

full fart opp.

Kjetil Vegusdal sitt leileg-heitsbygg på Bygland skal vere innflyttingsklart innan fellesferien. Til no er ein av dei seks leilegheitene selt. 
Tekst og foto:
Ole Birger Lien

Fram til 1. mars i år kan lag og for-eningar frå Bryne i vest til Sande-fjord i aust søke om tilskot frå desse midlane. Det må då gjelde utbetring eller etablering av nye turstiar dei neste 3 åra.
Midt-Agder Friluftsråd skal admi-nistrere det nye prosjektet. Alt 15. mars blir det offentleggjort kva pro-sjekt som får støtte frå desse midlane i 2021.

Interessa for friluftsliv er heldigvis au-kande i samfunnet i dag. Ny statis-

tikk viser at 9 av 10 barn og unge gårpå tur. Fotturar, sykling og skiturar erblant dei mest npopulære aktiviteta-ne. Friluftsrådet merkar pågangen oger glade for initiativet frå Sparebank-en Sør.
-Me er omringa av flott natur på Ag-der. Turstimidlane vil gjere mange avturstiane våre meir tilgjengelege dei neste tre åra. Det vil garantert gi my-kje glede, sier den avtroppande dag-lege leiaren i Midt-Agder friluftsråd, Per Svein Holte.

 Å vere ute i naturen styrkjer helsa og immunforsvaret, og gjer godt for humøret. På grunn av koronakrisa er lokale turområde meir aktuelle enn nokon gong.
-Me vil gjerne gjere vårt for å få folk ut i naturen i nærmiljøet, og  fine og friske opplevingar der. Som lokal-

bank er me opptatt av at landsdelen skal vere ein god stad å bu og arbei-de. I 2020 blei det til saman delt ut 60 millionar til slike aktivitetar, seier Eva Åsland, regionbanksjef i Sparebanken Sør.
 Les meir og søk: sor.no/tursti

3 mill. for å
lage turstiar

Sparebanken Sør med gåve til friluftslivet:

Sparebanken Sør blar opp3 mill. kroner i eit samar-beid med lokale friluftsrådom nye turstiar  frå Sande-fjord til Bryne.
Av Sigurd Haugsgjerd

Regionbanksjef Eva Haugland Ås-land i Sparebanken Sør er sjølv svært glad i friluftslivet i indre bygder. Her på skitur i dei flotte Åseralsheiane.

maftelltur
telltur
utiagder

79 Positive oppslag

10 Nøytrale oppslag

1 Negativt oppslag

#

MEDIA

Besøk TellTur på nett her.

https://reservasjon.midt-agderfriluft.no
https://reservasjon.midt-agderfriluft.no
https://www.midt-agderfriluft.no/tur-aktivitet/telltur


DELTAKELSE
Planarbeid 
• 132 kV kraftlinje Kulia – Leire – Halshaug –  
 Vallemoen. Uttalelse til melding med forslag til  
 utredningsprogram. 
• Høringsinnspill til Regional vannforvaltningsplan  
 for Agder. 
• Høringsuttalelse til forslag til detaljreguleringsplan  
 for Elgtun, Evje og Hornnes kommune. 
• Syrtveit Fiskeanlegg, Evje og Hornnes kommune  
 – uttalelse til varsel om igangsetting av  
 detaljregulering. 
• Høring av melding og forslag til konsekvens- 
 utredningsprogram for kraftutbygging i Syrtveit- 
 fossen i Evje og Hornnes kommune, Agder. 
• Høring av revisjonsdokument for reguleringene i  
 Otravassdraget.
• Deltakelse i arbeidsgrupper for kommunale   
 temaplaner for idrett og friluftsliv.

Råd og utvalg 

MAF deltar blant annet i: 
•  Jury for Sparebanken Sør turstimidler. 
•  Jury for #påskeaktiv2021. 
•  Styret i Sandripheia fritidspark.
•  Styret i Venneforeningen for Vaffelbua. 
• Vassdragsstyret for Nedre Otra. 

•  Attraksjonsutvikling i Vennesla – Ressursgruppen 
•  Naturloskomiteen – MAF er prosjektleder. 
•  Faglig referansegruppe – Dagsturhytta Agder.
•  Nettverksgruppe – Viten Sør.
•  Medlem i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
•  Medlem i Visit Sørlandet utvikling - næringsklynge  
 for reiseliv, opplevelse og kulturnæring i landsdelen. 

Konferanser og samlinger i 2021 
•  Stikonferansen 2021 «Rett sti på rett sted». 
•  Ansattesamling i regi av Ishavskysten Friluftsråd  
 og FL. 
•  Friluftssamling for fylkeskommuner, statsforvaltere  
 og samarbeidspartnere i regi av Miljødirektoratet. 
•  Friluftslivsseminar i regi av Agder fylkeskommune. 
•  Konferansen forskning i friluft: friluftsliv og  
 høstingstradisjoner. 
• Fagutviklingsseminar UiA, institutt for idrett og  
 helse. 
•  Ressursgruppe samarbeidspartnere oppvekst  
 Kristiansand. 
•  Nettverkssamling Viten Sør. 
•  Ledersamling for Friluftsrådene, FL.
•  Årsmøte FL ble gjennomført digitalt. 
•  Presentasjon av MAF i kommunestyret i Evje  
 og Hornnes.
•  Digitalt seminar - Marin forsøpling.

28 29



Driftsregnskap  2021 Budsjett 2020 
Driftsinntekter Note

Driftstilskudd 1 5 323 739 9 716 814 5 157 386 
Andre tilskudd, prosjekter mv. 1 3 864 392 1 422 000 2 251 171
Div. andre inntekter 1 1 590 404 1 050 000 2 492 216
MVA-kompensasjon 1 564 573 700 000 846 367
Sum driftsinntekter  11 343 108 12 888 814 10 747 039 

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter 1, 6 6 423 929 2 350 000 5 063 713 
Endring i premieavvik 4 38 184 - -164 597
Kjøp varer/tjenester 1, 6 3 565 886 9 887 000 4 065 200
Komp.berettiget mva på driften 1 564 573 700 000 846 367
Avskrivninger 2 527 950 - 507 950
Sum driftsutgifter (ekskl. renter)  11 120 522 12 937 000 10 318 632

Driftsresultat  222 585 -48 186 428 406 

Finansinntekter
Renteinntekter  16 733 25 000 21 378 
Sum eksterne finansinntekter  16 733 25 000 21 378

Finansutgifter
Renteutgifter  223 - 147 
Sum eksterne finansutgifter  223 - 147

Res eksterne finansieringstransaksjoner  16 511 25 000 21 230  
Motpost avskrivninger  527 950 - 507 950

Netto driftsresultat  767 046 -23 186 957 587

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger disposisjonsfond  1 100 937 - 842 587 
Bruk av disposisjonsfond  12 109 - 0
Avsetning bundne driftsfond  - - 115 000
Bruk av bundne driftsfond  -346 000 - 0

Regnskapsmessig resultat  0 -23 186 0 

Utgifter
Investert i inventar og utstyr  0 - 200 000
Investert i dagsturhytta  0 - 0
Investert i frikjøp tomt Sandrip  0  0
Investering i andel i KLP  12 109 -  11 876
Sum finansieringsbehov  12 109 0 211 876

Finansiering
Mva kompensasjon  0  162 383
Investeringstilskudd  0 - 711 465
Bruk av investeringsfond  0  63 565
Overføring fra drift  12 109  21 876
Avsetning til bundet investeringsfond  0  - 1 243 534
Sum finansiering  12 109 0 211 876

INVESTERINGSREGNSKAP

Eiendeler note 2021 2020
Anleggsmidler

Friareal Søgne 2 258 794 258 794

Frikjøpt tomt Sandrip 2 79 464 79 464

Dagsturhytte Sødalsmyra 2 8 513 112 8 986 062

Varebil 2 155 000 186 000

Andre transportmidler 2 180 000 200 000

Inventar 2 28 008 32 008

Egenkapitaltilskudd KLP 4 78 465 66 356 

Pensjonsmidler 4 6 267 845 5 502 387

Sum anleggsmidler  15 560 688 15 311 071 

Omløpsmidler
Til gode mva  536 826 947 997  

Kundefordringer  158 329 451 495

Opptjente tilskudd 8 459 391 744 249

Forskuddsbetalte kostnader  15 303 1 400

Premieavvik 4 122 619 160 803

Kasse/bank 7 6 154 242 4 595 643

Sum omløpsmidler  7 446 711 6 901 586

Sum eiendeler  23 007 399 22 212 657

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Disposisjonsfond 3 4 394 299 3 293 363 

Bundne driftsfond 3 416 659 762 659

Bundne investeringsfond 3 1 266 674 1 266 674

Kapitalkonto (EK) 5 9 374 195 9 282 726

Sum egenkapital  15 451 828 14 605 422

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelse 4 6 186 493 6 028 345

Sum langsiktig gjeld  6 186 493 6 028 345

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  322 724 732 756 

Offentlig gjeld og feriepenger  830 046 655 408

Premieavvik 4 0 0

Skattetrekk 7 204 225 177 791

Annen kortsiktig gjeld  12 082 12 935

Sum kortsiktig gjeld  1 369 078 1 578 890

Sum gjeld og egenkapital  23 007 399 22 212 657

Reidar Heivoll

Styrets leder

Kristiansand, den 9. juni 2022

Magnus P. Thomassen

Daglig leder
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Kommentarer til differanse mellom budsjett og driftsregnskap:
Driftsinntekter: I regnskapet er tilskudd som kommunene, fylkeskommunen og Friluftsrådenes landsforbund de senere år har gitt som regelmessige og tilnærmet 
faste beløp, basert på innbyggertall og type arbeidsoppgaver, ført under posten Driftstilskudd. Videre er det i regnskapet ført tilskudd til konkrete prosjekter under 
posten Andre tilskudd, prosjekter mv.  I budsjettet er tilskudd til de samme prosjektene ført under posten Driftstilskudd, i tillegg til de nevnte tilnærmet faste  
tilskuddene. Dette gir et tallmessig avvik på de nevnte postene ved at budsjettet for Driftstilskudd synes vesentlig høyere enn inntektene i driftsregnskapet viser.  
Av samme årsak ser man en tilsvarende differanse mellom budsjett og regnskap under posten Andre tilskudd, prosjekter mv. Summert blir disse avvikene i samlede 
inntekter således mindre enn på de nevnte enkeltpostene.  

Driftsutgifter: Differanse mellom budsjett og regnskap under postene Lønn og sosiale utgifter, samt Kjøp varer/tjenester forklares med følgende: Lønn er i  
budsjettet ført som kostnader under konkrete prosjekter, og er derfor ført under posten Kjøp av varer og tjenester. Andelen av lønnsmidlene brukt til administrasjon 
og ledelse er ført under lønnsposten i budsjettet. Summert blir disse avvikene i samlede utgifter således mindre enn på de nevnte enkeltpostene.

BALANSE
REGNSKAP



0.  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 2021

Spesifikasjon av tilskudd    
Tilskudd Kristiansand kommune  2 144 650
Tilskudd Lindesnes kommune 438 723
Tilskudd Vennesla kommune 283 708
Tilskudd Iveland kommune 50 000
Tilskudd Evje og Hornnes kommune 68 997
Tilskudd Lillesand kommune 212 805
Tilskudd Birkenes kommune 99 391
Valle kommune 50 000
Bygland kommune 50 000
Åseral kommune 50 000
Bykle kommune 50 000
Tilskudd Agder fylkeskommune  1 056 924
Tilskudd Agder fylkeskommune, skjøtsel og prosjekter  1 500 751
Tilskudd stiftelser og fond 
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund  768 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund, prosjekter 1 695 000
Administrasjon Sandripheia Fritidspark 175 000
Refusjon tauløyper, folkehelse, aktiviteter 223 130
Tilskudd fra kommuner til sommerskoler 569 250
Diverse tilskudd 230 000 9 716 329

Spesifikasjon av inntekter
Salgsinntekter Vaffelbua 95 280
Salgsinntekter Helleviga, Randøya, Dvergsøya og Slåttholmen 336 440
Undervisning, Universitetet i Agder 300 570
Inntekter salg av kart, bøker, div. 238 117
Leieinntekter 91 800 
Momskompensasjon 564 573 1 626 780
Sum inntekter                                                                                                                                                                                        11 343 108

Spesifikasjon av utgifter 2021 fort.
Varekjøp sommerkafeer, Vaffelbua, kart og bøker 292 457
Kostnader drift Vaffelbua 211 912 
Kostnader lokale 350 584 
Kostnader drift bil 58 090 
Kostnader drift Friluftsparken i Søgne 517 694
Sommeraktivitetssenter Vaffelbua 499 000
Sommerskoler i kommuner 570 000
TellTur digital turregistrering 270 000
Naturlos 616 000 
Naturskoler, drift og kurs på leirsteder                    424 888
Friskliv ungdomsarrangementer 140 000 
Friluftsliv for minoritetsgrupper 389 000 
Frisklivssentraler, tiltak i kommunene 104 000 
Kostnader ski- og turløyper 496 270 
Kostnader drift Randøya, Dvergsnes og Slåttholmen 68 520 
Sykkelrute 3 Setesdal, ny digital infoløsning 147 000 
Kostnader aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse, Krossen skole  134 000 
Administrasjonskostnader, inventar, kontingent FL, forsikringer, pc, telefon 866 896 
Kurs, møter og opplæring 46 401 
Reisekostnader 80 063 
Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning) 323 773 
Styrehonorar 63 000 
Sandripheia Fritidspark 270 000 
Merverdiavgift 564 573 
Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver) 3 050 268
Sum utgifter 10 554 389

2. ANLEGGSMIDLER
    Andre Maskiner og
 Dagsturhytte Tomter Varebil transp.midler inventar Sum
Kostpris 01.01 9 459 012 338 258 310 000 200 000 40 008 10 347 278
Anskaffelser i året 0 0 0 0 0 0
Avgang i året 0 0 0 0 0 0
Akk kostpris 31.12 9 459 012 338 258 310 000 200 000 40 008 10 347 278
Akk. ord avskr. 01.01 472 950 0 124 000 0 8 000 604 950
Årets avskrivninger 472 950 0 31 000 20 000 4 000 527 950
Bokført verdi 31.12 8 513 112 338 258 155 000 180 000 28 008 9 214 378
Avskrivning % 5 %  10 % 10 % 10 %

Anskaffelser i året avskrives først fra neste år.

3. FOND

Spesifikasjon av disposisjonsfond: 2021    
Disposisjonsfond 01.01 3 293 363
Avsetning til fond 1 100 937
Bruk av fond 0
Disposisjonsfond 31.12 4 394 299
      
Spesifikasjon av bundne driftsfond:      
Bundet driftsfond 01.01 762 659
Bruk av bundet driftsfond -346 000
Bundet driftsfond 31.12 416 659
      
Spesifikasjon av bundne investeringsfondsfond:      
Bundet investeringsfond 01.01 1 266 674
Avsatt til bundet investeringsfond 0
Bundet investeringsfond 31.12 1 266 674

NOTER
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4. PENSJONSFORPLIKTELSER

Midt-Agder friluftsråd har pensjonsordning for sine ansatte i Kommunal Landspensjonkasse (KLP).  
De kommunale forskriftene fikk i 2002 nye bestemmelser for regnskapsføring av pensjon. Disse går i korthet 
ut på at de løpende utgifter i driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto 
pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som gir 
resultateffekt. Det er i 2021 foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og  
pensjonsmidlene. Endringen i premieavviket har ??????

Beløp i kroner KLP 

Årets pensjonsopptjening 501 748
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 179 520
Brutto pensjonskostnad 681 268
Forventet avkastning pensjonsmidler -201 246
Netto pensjonskostnad 480 022
Sum amortisert premieavvik -75 330
Administrasjonskostnad 17 515
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter og amortisert premieavvik 422 207
      
Beregnet premieavvik   
Beløp i kroner KLP 
Innbetalt pensjonspremie (inkl adm) 605 003
Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter ekskl amortisert premieavvik 497 537
Premieavvik 107 466
Arbeidsgiveravgift (14,1%) 15 153
Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift (14,1%) 122 619
      
Pensjonsforpliktelse    
Pensjonsforpliktelse 01.01 (estimat i fjor) 5 963 349
Årets pensjonsopptjening 501 748
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse 179 520
Utbetalte pensjoner 45 941
Årets pensjonsopptjening, renter og utbetalinger 727 209
Pensjonsforpliktelse 31.12. uten estimatavvik 6 690 558
Amortisering estimatavvik - forpliktelse -504 065
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat 6 186 493
Gjenstående amortisering - forpliktelser  -   
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat full amortisering 6 186 493
      
Pensjonsmidler    
Pensjonsmidler 01.01 5 502 387
Årets forventede avkastning 201 246
Årets premieinnbetaling ekskl adm. utgifter 587 488
Årets utbetaling av pensjon 45 941
Årets avkastning, premieinnbet., pensjonsutbetalinger 834 675
Pensjonsmidler 31.12. uten estimatavvik 6 337 062
Amortisering estimatavvik - midler -69 217
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat 6 267 845
Gjenstående amortisering - midler  -   
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering 6 267 845
      
Netto pensjonsforpliktelse    
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser -81 352
Arbeidsgiveravgift, 14,1%, midlene er større enn forpliktelsen 0
Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser inkl arbeidsgiveravgift -81 352

Pensjonsforpliktelser forts.

Aktive medlemmer  5

Pensjoner 2

Forventet avkastning 3,50 %

Diskonteringsrente 3,00 %

Forventet lønnsvekst 1,98 %

Forventet pensjonsregulering 1,22 %

Egenkapitalinnskudd; Innbetalt i år; kr. 12 109      Totalt innskutt; kr. 78 465

5. KAPITALKONTO

Spesifikasjon av kapitalkonto:

Kapitalkonto 01.01. 9 282 726

Anskaffelser 0

EK tilskudd KLP 12 109

Avskrivninger/nedskrivninger -527 950

Økning pensjonsforpliktelse inkl aga av netto pensjonsforpliktelse -158 148

Økning pensjonsmidler 765 458

Kapitalkonto 31.12 9 374 195

6. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR

Selskapet har fått ny daglig leder i løpet av 2021. Totalt har disse mottatt ytelser som følger;

Lønn og andre ytelser til daglig leder
Lønn 992 421 
Forsikring, pensjonspremie og tlf 26 811

Det er utbetalt totalt kr 63 000 i styrehonorar i 2021.

Honorar til revisor består av:
Revisjon 45 000
Attestasjonsoppgaver 6 500
Andre oppgaver 0

7. BUNDNE BANKINNSKUDD
 2021 2020
Bankinnskudd bundet for forskuddstrekk  206 885 180 451

8. KORTSIKTIGE FORDRINGER

Kortsiktige fordringer består av;    
Tilskudd fra Birkenes kommune 99 391
Tilskudd fra Agder fylkeskommune 360 000
Sum kortsiktige fordringer 31.12 459 391
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Driftsinntekter Budsjett 2022

Kristiansand kommune 2 222 421

Vennesla kommune 295 503

Bygland kommune 50 000

Valle kommune 50 000

Birkenes kommune 104 383

Iveland kommune 50 000

Evje og Hornnes kommune 71 380

Lillesand kommune 220 392

Bykle kommune 50 000

Lindesnes kommune 452 292

Åseral kommune 50 000

Friluftsrådenes Landsforbund adm. driftsstøtte 687 500

Agder fylkeskommune kontingent 1 066 524

Sum driftstilskudd 5 370 395

Prosjekttilskudd

Friluftsrådenes Landsforbund prosjekter 998 000

Agder fylkeskommune prosjekter 2 381 000

Gave Sparebankstiftelsen SR Bank til ny Naturskole Harkmarkfjorden 2 000 000

Andre tilskudd, prosjektmidler 768 000

Sum prosjekttilskudd 6 147 000

 

Diverse andre inntekter 

Sandripheia Fritidspark, administrasjon 175 000

Diverse inntekter, kart, bøker, utleie, UiA og annet 550 000

Salgsinntekter sommerkafeer og Vaffelbua 700 000

Sum diverse andre inntekter 1 425 000

Mva kompensasjon 700 000

Sum driftsinntekter 13 642 395

Driftsutgifter 

Lønn og sosiale utgifter 7 040 000

Styrehonorarer 63 000

Utgifter kjøretøy 80 000

Møter, kurs og reiser ansatte 150 000

Regnskap, revisjon, adm data og rådgivning 200 000

Prosjektutgifter utenom lønnsutgifter 3 600 000

Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund 100 000

Kontorrekvisita og utstyr 100 000

Telefon og datakostnader 110 000

Forsikring 150 000

Andre leieutgifter, uteområder 10 000

Drift og skjøtsel av tur- og skiløyper, samt føremelding 400 000

Drift og sjøtsel av Friluftsparken i Søgne  600 000

Sommerkafeer husleie 25 000

BUDSJETT 2022



Sommerkafeene innkjøp 200 000

Skilting og informasjon 70 000

Diverse utgifter, annonser, avisabonnementer med mer 45 000

Kjøp kartog bøker for videre salg 90 000

Skjøtsel og vedlikehold eiendommer, bygg og anlegg (ikke lønnsmidler) 230 000

Husleie  380 000

Sum driftsutgifter 13 643 000

  

Prosjektutgifter inkludert lønnsmidler 

Naturlos 650 000

Ny naturskole Harkmarkfjorden 2 700 000

Sykkelrute 3 3 000

Naturskole inkl samarbeid UiA 800 000

Friluftsliv for minoritetsgrupper 600 000

Krossen skole samarbeid 130 000

TellTur 330 000

Aktivitetssenter Vaffelbua og andre aktivitetsområder 550 000

Fornye føremelding 90 000

Samarbeid Frisklivssentraler 90 000

Hovedturløypa  150 000

Ung i friluft  70 000

Sum prosjektutgifter 6 163 000

  

Driftsresultat 

Sum driftsinntekter 13 642 395

Sum driftsutgifter og prosjektutgifter 13 643 000

Sum driftsresultat -605

 

Renteinntekter 25 000

 

Momsrefusjoner 700 000

 

Bruk av avsatte fondsmidler 

 

Informasjonsopplegg dagsturhytta Vaffelbua 230 000

Sum bruk av avsatte fondsmidler 230 000

BUDSJETT 2022
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SENETOPPEN. Senetoppen, sentralt på Birkeland er et av punktenesom er lagt inn i den nye TellTur-appen. Etter presentasjonen avden nye satsingen sjekket Midt-Agder Friluftsråd, representert veddaglig leder Magnus Thomassen og prosjekt- og friluftsveilederneInger Løwø Syvertsen og Monica Roland, sammen med kommunensfolkehelsekoordinator Knut Simen Kirkeholmen og kulturlederWenche Flaa Eieland inn på det nærmeste turpunktet.
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MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD 

Vestre Strandgate 22
4611 Kristiansand
Telefon: 95 85 11 11
post@midt-agderfriluft.no
midt-agderfriluft.no

Klikk på ikon og besøk MAF  
i sosiale medier:

mailto:post%40midt-agderfriluft.no?subject=
http://midt-agderfriluft.no
https://www.instagram.com/midtagderfriluft/?hl=en
https://www.facebook.com/midtagderfriluftsraad

