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MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD 
Midt-Agder Friluftsråd skal gi muligheter for alle i friluft. 

I samarbeid med våre eierkommuner og andre aktører tilrettelegger vi for opplevelser i friluft hele året.
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder fylke og Birkenes, Evje og Hornnes,  

Iveland og Lillesand i Aust-Agder fylke eier Midt-Agder Friluftsråd som et interkommunalt  
samarbeid. Ved utgangen av 2016 var det 142 418 innbyggere i denne regionen.  

Administrasjonen holder til i Rådhusgata 6 i Kristiansand og utgjorde seks årsverk i 2016.  
Daglig leder er Per Svein Holte.

Foto: Midt-Agder Friluftsråd ved Per Svein Holte, Kjetil Fossheim, Monica Roland, Janne Johnsen, Erlend Falkgjerdet,  
Kine Skomakerstuen, Inger Løwø Syvertsen og René Aasnes, samt Wenche Flaa Eieland.

Design og produksjon: Bjorvand & co

Årsmeldingen for 2016 til 
Midt-Agder friluftsråd gjen- 
speiler en høy og meget god 
aktivitet.  Du vil se at vi favner 
bredt, sikter høyt og jobber for 
tilrettelegging av friluftsliv  
for alle.  

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

Vi får mange gode tilbakemeldinger som er med  
på å bekrefte at vi legger til rette for at flere får lyst 
til, mulighet til og kunnskap om å komme seg ut i  
naturen. Dette gjennom tilbakemeldinger i  
forbindelse med kart og turbøker, Naturlos og  
naturskoletilbud, facebook og ikke minst i  
forbindelse med føremeldinga og tilrettelegging for 
tilgjengelighet for alle. Vi når mange og har mange 
tilhengere. I 2016 ble det satt ny rekord på føre- 
meldingen; 8. januar ble det registrert 4 203 unike 
treff, og 70 895 unike treff totalt i løpet av januar.

Styret og administrasjonen følger økonomien tett og 
er opptatt av at midlene brukes riktig. MAF mottar 
årlig tilskudd fra ulike offentlige aktører til gode  
prosjekter. Vi bruker også mye ressurser på å søke 
andre finansieringskilder som stiftelser, fond og  
private aktører. Det er stor rift om denne typen  
midler. Men med gode prosjekter, gjennom- 
arbeidede søknader og god gjennomføringsevne 
har vi flere ganger kommet igjennom disse  
nåløynene. Fjorårets store stiftelsesgave fra  
Gjensidigestiftelsen ser vi når resultatene av med 
nye aktivitetsanlegg i alle våre fire naturskoleleire. 
De vil bli ferdigstilt i løpet av 2017. 

Det var en stor glede blant friluftsfolket da store  
områder i Jægersberg endelig ble statlig sikret til 
friluftsformål. Vi har ventet på at forsvaret skulle bli 
ferdig med å rydde opp etter seg før eiendommen 
på 6500 dekar kunne avhendes til Miljødirektoratet. 
Eiendommen ble så overført til Kristiansand  
kommune vederlagsfritt og endelig kunne vi starte 

arbeidet med å få etablert dagsturhytta ved  
Kyrtjønn. Dette arbeidet har i 2016 skutt fart og vi 
har stor tro på at vi kan starte byggingen i 2017.

Godt gjennomførte prosjekter, særlig med hensyn 
på sikring og tilrettelegging, medfører også en 
driftsfase. Dette er en av MAF sine største  
utfordringer, da midler til dette 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. Det 
er derfor gledelig at Vest-Agder fylkeskommune har 
tatt dette til etterretning og avsatt en egen pott 
som det kan søkes om midler til drift fra.

Samarbeidet med Universitetet i Agder er en  
suksess som vi har videreført i 2016. Vi deltar både  
i selve undervisningen og med praksisplasser for  
frilufts-studentene. Dette er en bekreftelse på at 
MAF står for kvalitet, noe som styret vet å sette  
pris på.

Midt-Agder Friluftsråd ble i 2015 partner i USUS,  
næringsklynge for reiselivs-, opplevelses- og  
kulturnæringen i landsdelen. MAF er opptatt av 
friluftsopplevelser som en del av det regionale  
reiselivstilbudet. MAF har i 2016 benyttet seg av 
kompetansen i USUS i det forberedende arbeidet  
til ny nettside. 

Jeg vil igjen trekke frem at, uten kommunenes,  
fylkeskommunenes og Friluftsrådenes Lands- 
forbunds faste kontingenter, hadde det ikke vært 
mulig å hente inn så mye prosjektmidler som vi  
gjør nå. Jeg er også trygg på at de midlene MAF  
forvalter kommer allmennheten til gode på en 
meget god og kostnadseffektiv måte.

Til slutt vil jeg takke de ansatte med Per Svein Holte 
i spissen, for den jobben som gjøres. Jeg er stolt 
over å være styreleder i en organisasjon med høy 
kompetanse blant våre ansatte og ikke minst «stå 
på viljen» som vi ser i organisasjonen. Midt-Agder 
Friluftsråd sitt arbeid bemerker seg i hele regionen 
og løfter friluftslivet på en meget god måte. Det 
vises en stor vilje til samarbeid på alle plan. Min 
oppfatning er at vi har et meget godt og dynamisk 
arbeidsmiljø som skaper trivsel og engasjement.

Jeg vil anbefale deg å lese årsmeldingen for 2016, 
og ikke minst benytte deg av alle de løyper og  
turmuligheter som vi er tilrettelegger for i alle  
medlemskommunene. Friluftsliv er folkehelse og  
det trenger vi alle.

Bjørn Ropstad, styreleder



Bakgrunn
Organisert friluftsliv har lange tradisjoner i vår 
region. 17. april 1939 ble Kristiansand og Omegns 
Friluftsråd stiftet. Det het at Friluftsrådet er et frivillig 
fellesorgan for Vest-Agder fylke, Kristiansands by,  
Oddernes, Randesund og Søgne herreder, samt  
interesserte organisasjoner og foreninger som har 
sitt virke innen de nevnte kommuner. Betegnelsen 
Midt-Agder Friluftsråd (MAF) ble brukt fra  
reorganiseringen i 1962. MAF bestod i 2016 av  
kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og  
Vennesla i Vest-Agder fylke og Evje og Hornnes,  
Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder fylke.

Formål
Midt-Agder Friluftsråd skal i samarbeid med  
eierkommuner og andre aktører tilrettelegge for 
friluftsliv.

Dette medfører at MAF skal:
• Arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig  
 og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur-  
 og kulturverdier.

Organisasjon
•  Arbeide for sikring og tilrettelegging av regionalt  
 viktige friluftsområder.
•  Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift  
 av regionale friluftsområder, herunder regionale  
 turløyper og skiløyper.
•  Informere om og koordinere friluftsmuligheter i  
 regionen.
•  Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i  
 regionens friluftsmuligheter.
•  Gi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet,  
 herunder plansaker.
•  Arbeide med andre friluftsaker av regional  
 karakter.
•  Verne om allemannsretten som forutsetning for  
 friluftslivet.

Finansiering
Hver kommune betalte i 2016 kr 16,64 per innbyg-
ger. Vest-Agder fylkeskommune betalte kr 3,71,- og 
Aust-Agder fylkeskommune betalte kr 4,- per innbyg-
ger i eierkommunene.

Friluftsrådet har i 2016 også mottatt:
•  Adm. støtte fra Friluftsrådenes Landsforbund.
•  Skjøtsels- og tilretteleggingsmidler til Frilufts- 
 parken i Søgne fra Vest-Agder fylkeskommune  
 og til Ogge naturskole og Slåttholmen i Lillesand  
 fra Aust-Agder fylkeskommune.
•  Prosjektstøtte fra Aust- og Vest-Agder fylkes- 
 kommuner, Fylkesmannen i Vest-Agder,  
 Friluftsrådenes Landsforbund, Partnerskap for  
 folkehelse, Vassdragstyret for Nedre Otra,  
 spillemiddelordningen, kommuner og  
 næringslivet, samt Miljødirektoratet.
•  Stiftelsesmidler til tilrettelegging og aktivitets- 
 hjelpemidler fra Gjensidigestiftelsen,  
 Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Styret
Formannskap/kommunestyre oppnevner  
representanter til styret. Hver representant har  
personlig vararepresentant. Leder og nestleder  
velges av styret. Det ble avholdt tre styremøter i 2016.

Midt-Agder Friluftsråds styre 2016:
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)

Arbeidsutvalget
Én representant fra hver kommuneadministrasjon.  
De enkelte kommuners administrasjon oppnevner 
representanter. Det ble avholdt tre møter i  
arbeidsutvalget i 2016.

Midt-Agder Friluftsråds arbeidsutvalg 2016:
Iveland kommune
Kulturleder Finn Terje Uberg
Vara: Næringssjef Egil Mølland

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

Songdalen kommune
Folkehelsekoordinator Gunhild B. Lislevand
Vara: Kommuneplanlegger Thor Skjevrak

Søgne kommune
Fagleder landbruk, miljø og natur Steinar Sunde
Vara: Arbeidsleder 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

Lillesand kommune
Enhetsleder miljø, drift og samferdsel Trude  
Jakobsen

Midt-Agder Friluftsråd
Daglig leder Per Svein Holte, leder for utvalget
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PER SVEIN HOLTE
DAGLIG LEDER 

JANNE JOHNSEN
PROSJEKTLEDER/FRILUFTSVEILEDER 

MONICA ROLAND
PROSJEKTLEDER/FRILUFTSVEILEDER 

KJETIL FOSSHEIM
PROSJEKTLEDER/FRILUFTSVEILEDER 

ERLEND FALKGJERDET
PROSJEKTLEDER/FRILUFTSVEILEDER 

Friluftsparken i Søgne
Mangfoldig friluftsområde på cirka 1000 mål. Omfatter 
Helleviga, Romsviga, Lilleviga, Donevann, Østre- og  
Vestre Paradisbukt, Langviga, Lauviga, Paradisholmene, 
Tjamsøyene, Langøyene og andre småholmer. Området 
eies av MAF, Miljødirektoratet og Vest-Agder fylkes-
kommune. I tillegg er det inngått servituttavtaler med 
grunneiere. MAF har driftsansvar for hele Frilufts- 
parken, bortsett fra bygningene i Romsviga og  
Lilleviga som driftes av Vest-Agder fylkeskommune.

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).  
Se også naturskole.

2016
•  Sommerkafé drevet på frivillig basis av politikere  
 og ansatte i eierkommunene. Sommeren 2016 var en  
 normal sesong, noe som også avspeiler seg i  
 omsetningen.
•  Syv minoritetsgruppeturer til Helleviga med totalt  
 ca 680 deltakere.
•  Hellevigadagen (Naturlostur) 28. august i  
 samarbeid med Kristiansand Jeger og Fisker- 
 forening, Søgne og Songdalen Orienteringsklubb  
 og Søgne Røde Kors - ca 120 barn og voksne deltok.
•  «Friluftsnisser i Helleviga» (Naturlostur) 8. desember  
 - ca. 100 barn og voksne deltok.
•  Støpt platting på utsiden av brygga i Østre  
 Paradisbukt og ryddet og merket «snarvei» over til  
 Donestranda.
•  Nytt flott aktivitetsanlegg på sletta.
•  Arbeidet med skiltplan for Helleviga, Romsvig  
 Varehei og over til Romsviga – påbegynt 2015,  
 fortsatte i 2016.
•  Ryddet og remerket på Romsvig Varehei – påbegynt  
 i 2015, fortsatte i 2016. Samt rydding og remerking  
 av kyststien mellom Helleviga og Romvsiga og nytt  
 utsiktspunkt midtveis. 
•  Hogd, ryddet, merket løyper, stelt og vedlikeholdt  
 til beste for folk i regionen.
•  Merking, rydding og tydeliggjøring av turmuligheter  
 bidrar til at større deler av området blir tatt i bruk.

Vegen videre
•  Generelt stell og vedlikehold.
•  Gjennomgang av skilting, reparere og lage nye  
 skilt ved behov.
•  Få på plass lager for utstyr til skjøtsel og  
 tilrettelggingsarbeid.
•  Rehabilitering av toaletter og kystled-gapahuk.
•  Sikkerhetsstige på steinbrygga i Helleviga. 
•  Arrangementer/turer i forbindelse med Naturlos  
 og minoritetsgrupper.
• Oppgrusing og planering av p-plasser.
•  Se også naturskole.

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.

2016
• Generelt vedlikehold av grøntområdene og tilsyn  
 av Romsdassen (friluftstoalett).
•  Romsvigadagen - arrangement i samarbeid med  
 Naturvernforbundet i Søgne og Kystlaget.
•  Tynnet i eikeskogen - eikestokkene er blitt til flotte  
 hvilebenker.
•  Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting  
 ved behov, samt nye og flere skilt.
•  Remerking og rydding av tursti fra Lilleviga til   
 Romsvig Varehei.
•  Fulgt opp kystledbåten som er stasjonert i Romsviga.

Vegen videre
•  Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting  
 ved behov.
•  Generelt stell og skjøtsel av området.

Donevannet
Miljødirektoratet og MAF eier områdene sør og vest for 
Donevannet og Donevannsholmen. Turløype rundt  
vannet og gapahukleir i vestenden av vannet.  
Se også naturskole.

2016
•  Ryddet/tynnet langs Bergesveien, ved leiren og  
 ned mot vannet.
•  Nytt stativ til kano og robåter.
•  Generelt stell og skjøtsel.
•  Remerket og utskifting av noen skilt i løypa rundt  
 Donevann.

Vegen videre
•  Generelt stell og skjøtsel av området og turstiene –  
 storrydding av en del rotvelt.
•  Gjennomgang av skilting - reparasjon og utskifting  
 ved behov.
•  Utbedre landingsmuligheter for farkoster.
•  Se også naturskole.

HELGE ANDERSEN
VAKTMESTER 

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

I tillegg leier MAF inn eksterne medarbeidere på timebasis til:  
friluftsveiledning, IT, bildebehandling, vaktmestertjenester, sommerhjelp og renhold.

Friluftsrådenes Landsforbund
Midt-Agder Friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes Landsforbund.  

Vi mottar administrasjons- og prosjektstøtte og betaler årlig medlemskontingent.  
Landsforbundet bistår i ulike friluftsfaglige spørsmål.

Turområder
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ARNE KULIEN
VAKTMESTER 



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 MAF sin skjøtselsporte-
følje i Friluftsparken i Søgne. I bakkant av eiendommen 
har det blitt oppført to private hytter. Hytteeierne har 
fått tillatelse til å grave ned et minirenseanlegg på  
friluftsområdet. Dette under forutsetning av at  
anlegget blir helt skjult under bakken og at det  
etableres en sti over området, samt at masser  
tilbakeføres til opprinnelig nivå.

2016
Midt-Agder Friluftsråd søkte om tilskudd til  
tilrettelegging av friluftsområdet, og fikk innvilget  
søknader med til sammen 200.000,- fra Sparebank- 
stiftelsen SR-Bank, og 215.000,- fra Miljødirektoratet 
gjennom Vest-Agder fylkeskommune til formålet.

Tiltak som er utført er:
•  Bygd ny og sklisikker trapp som er hovedatkomst  
 til friluftsområdet fra parkeringsplassen.
•  Grunnarbeid og oppføring av to gapahuker   
 og bålplasser.
•  Rehabilitert, utvidet og gjort eksisterende toalett  
 ved parkeringsplass terskelfritt.
•  Ryddet trær og vegetasjon, gruset tursti og andre  
 mindre tiltak for å gjøre området innbydende,   
 mer tilgjengelig og attraktivt for allmennheten.

Vegen videre
•  Ferdigstille arbeid med bl.a. torv på tak på gapahuker.
•  Tilrettelegge med benker.
•  Rehabilitere gammel steintrapp.
•  Følge opp hytteeiernes utbygging slik at det skjer i  
 tråd med tillatelsene fra fylkeskommunen.

Betydelig økonomisk bidrag til Friluftsparken i Søgne 
fra: Vest-Agder fylkeskommune og Miljødirektoratet, 
samt fra Spareskillingsbankens Skillingsfond,  
Sparebankstiftelsen SR-bank og Gjensidigestiftelsen.

I de siste årene har det vært et tiltagende problem 
med søppeldumping i Friluftsparken, og da særlig på 
parkeringsplassene. MAF har siden 2009 anmeldt  
denne type miljøkriminalitet.

Andre friluftsområder

Østre Randøya
Østre Randøya var opprinnelig en gammel forsvars- 
eiendom kjøpt av Kristiansand kommune i 2004. Store
arealer på øya og en rekke forsvarsbygninger er nå  
del av et offentlig friområde med vekt på friluftsliv 
som er godt tilrettelagt for alle. Bygningene på øya 
disponeres av ulike lag og foreninger. MAF koordinerer 
lag og foreningers felles arbeid og samarbeidet med 
kommunen. Vokterboligen disponeres av MAF. Her har 
det i mange år vært kafé i sommersesongen. 

Allerede da MAF inngikk leieavtale, ble det påpekt  
store feil og mangler overfor utleier. Dette har ikke 
medført nødvendige tiltak, og bygningen var i en så 
dårlig forfatning at det ikke ble kafé der sommeren 
2016. Høsten 2016 inngikk MAF et samarbeid med 
Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) om et større restaure-
ringsarbeid av Vokterboligen. KUP har stått på og mye 
har blitt gjort i løpet av høsten. Taket er reparert og 
nye takstein er lagt, to av ytterveggene har fått skiftet 
kledning samtidig som en del råte ble reparert i  
reisverket. Avtalen innebærer at KUP skal få disponere 
huset utenom sommer- og kafèsesongen.  
Restaureringsarbeidet fortsetter i 2017. 

I sommersesongen trafikkerer badebåten strekningen 
Kristiansand sentrum - Østre Randøya - Dvergsøya -
Bragdøya. Dette har stor betydning for at friområdene 
på øyer i Kristiansands skjærgård blir tilgjengelig for
fastboende som ikke har egen båt og for turister.

2016
• Randøyadagen 19. juni - ca. 220 deltakere.

•  Kriminalomsorgen/WayBack har disponert Vokter- 
 boligen våren 2016 til sine turer og aktiviteter. 
•  Gjennomført kurs og turer.
•  Kompetanseutveksling med skolene og UiA.
•  Taket er skiftet og nye takstein er lagt på.
•  To vegger har fått ny kledning og en del råte er  
 reparert i reisverket. 

Vegen videre
•  Skifte vinduer, sette inn verandadør, bytte kledning  
 på frontvegg, flytte kafèdelen opp i 1.etg og fikse  
 badet.
•  Fortsatt koordinatorvirksomhet for samarbeidet  
 mellom organisasjonene og skolene som holder til  
 på Østre Randøya.
•  Kafédrift skal gjenopptas i Vokterboligen.
•  Arrangere den årlige Randøyadagen i samarbeid  
 med skolene, lag og foreninger.
•  Bidra til videreutvikling av Østre Randøya som   
 friluftsområde for allmennheten.
•  Fortsette samarbeidet med KUP.

Dvergsøya
Dvergsøya ligger idyllisk til i skjærgården utenfor  
Kristiansand. Øya eies av Kristiansand kommune, og er 
et mye besøkt friluftsområde. Der finner du tilrettelagte 
badeplasser, brygger og toalettfasiliteter. Fra og med 
sommeren 2011 har MAF drevet sommerkafé i vakt-
mesterboligen. Adkomsten til øya er med båt, enten 
privat eller med badebåten i sommersesongen.

Sommerkafé sesongen igjennom som blir drevet  
på dugnad av politikere og ansatte i kommunene.  
Sommeren 2016 var en gjennomsnittlig sommer,  
noe som også avspeiler seg i omsetningen i kaféen.  
Det er gledelig å se at besøkstallet har holdt seg  
stabilt i kaféens sjette sesong.

Fjellmannsvegen
Tusenårig ferdselsveg fra Setesdal til kysten. Merket 
løype fra Slettefet i Hornnes til Kjerrane i Kristiansand.
Eldre kartbrosjyre deles ut ved forespørsel. Vi opplever 
at vegen blir lite brukt, og vi har derfor besluttet å ikke 
prioritere skjøtsel og vedlikehold av denne. 

Vegen videre
•  Vurdere muligheter for at frivillige kan ta på seg  
 rydding og oppmerking.
•  Se også Hovedturløypa.

Hovedturløypa Kjerrane - Stemmen
21 km turløype og skiløype i bymarka vest i  
Kristiansand, via Songdalen til Stemmen i Vennesla.

2016
•  Sesongen 2015/2016 var nok en sesong med  
 begrensede snøforhold.
•  Nødvendig vedlikehold og kantklipping er utført  
 med innleid hjelp fra entreprenører.
•  Det er utført noe dugnadsarbeid og Nils Aurebekk  
 har bistått med maskiner.
•  Det er nedlagt et stort arbeid med å få på plass  
 nye grunneieravtaler – dette sluttføres i første  
 halvdel av 2017.

Vegen videre
•  Arbeide for økt dugnadsarbeid i idrettsklubbene.
•  Sluttføre reforhandlingene av leieavtaler med   
 grunneierne.
•  Arbeide for finansiering av utbedringer og  
 oppgraderinger.

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

2016
• A3ressurs videreførte oppgaver med rydding/ 
 tynning.
•  Flere organisasjoner og institusjoner bidrar til  
 kontinuerlig utvikling av områdene.
•  Flere organiserte naturlosturer og turer med  
 minoritetsgrupper.
•  Utbedringer på Tangen og tilstøtende p-plass  
 i Evje og Hornnes.
• Befaring langs sykkelrute nr. 3 lenger nord i  
 Setesdal.

Vegen videre
• Arbeide videre med tilrettelegging for vannbaserte  
 friluftsaktiviteter.
•  Arbeide for flere friluftsaktiviteter i Elveparken  
 gjennom Vassdragsrådet for Nedre Otra.
•  Gjennomføre organiserte turer.
•  Stimulere organisasjoner som merker og  
 vedlikeholder turløyper.

Skråstadheia
Viktig og svært mye brukt friluftsområde mellom  
Vennesla og Kristiansand som også omfatter Skrå-
stadheia naturreservat. MAF er medspiller i forhold til 
utvikling av området og har arbeidet med planer om 
etablering av en dagsturhytte på Sødalsmyra i mange 
år. Dagsturhytta er tenkt som et knutepunkt for  
friluftsliv og et bilfritt turmål inne i marka. Prosjektet 
har vært satt på vent i flere år på grunn av forsvarets 
opprydningsarbeid i området. Dette arbeidet ble  
endelig avsluttet i 2015. Miljødirektoratet kjøpte  
eiendommen i henhold til avhendingsloven. Eien-
dommen ble så overført til Kristiansand kommune 
vederlagsfritt og er statlig sikret til friluftsformål.  
I sin tid gav Sparebanken pluss et tilsagn på  
kr. 2 000 000,- til prosjektet. Banken har vært tålmodig 
og gaven står fremdeles til disposisjon. 

2016
Arbeidet med å få realisert dagsturhytta startet opp 
igjen på nyåret 2016 og vil arbeides videre med i 2017.

8 Årsberetning 2016   9



SIKRING

Sikring av områder for friluftsliv er en viktig oppgave 
for friluftsrådene. Allemannsretten gir folk rett til å  
ferdes hensynsfullt i utmarka, men den gir ikke rett til 
merking, eller andre tilretteleggingstiltak uten  
samtykke fra grunneier. Der man ønsker tilretteleggings- 
tiltak hvor allmennhetens friluftsbruk overstiger rettig-
hetene hjemlet i friluftsloven, eller områder med særlig 
store friluftskvaliteter, er det ønskelig at det offentlige 
sikrer/erverver arealet ved kjøp eller inngår servitutt- 
avtale (evigvarende bruksavtale) med grunneier.  
De sikrede områdene er viktige arealer hvor vi kan 
tilrettelegge for allmennhetens friluftsmuligheter.  
Det kan være badeplasser, båtutfartsområder, tur- 
utgangspunkt, turveger eller nærfriluftsområder m.m.
  
I 2016 arbeidet MAF med 2 sikringssaker, derunder 
Sandripheia som ikke er avsluttet ennå. Sikrings- 
arbeidet er gjennomført i samarbeid med Sandripheia 
fritidspark.

Prestneset friluftsområde 
Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune 
engasjerte MAF til å ha prosjektansvar for tilrette- 
legging av en turvei på Prestneset i Songdalen. Et  
friluftsområde, har som en del av denne prosessen,  
blitt statlig sikret. Prestneset og Staveneset er et flott 
område som er i privat eie og ligger idyllisk til langs 
Songdalselva. Området er en viktig del av Songdalens  
identitet. Grunneiere har vært positive til å la allmenn-
heten få lov å benytte området til friluftsformål, og har 
inngått avtaler med kommunen om leie av grunn for 
40 år.

Området ligger fint til i forhold til mange av  
kommunens institusjoner både for eldre, for mennesker 
med funksjonsnedsettelser og for barn og unge.  
I tillegg er det et nærområde til mange av kommunens 
innbyggere. Turveien, som har blitt etablert og  
tilrettelagt på til sammen 1350 meter, har blitt enda 
mer tilgjengelig via den nye gangbroa fra Nodeland 
sentrum til Rismyr.

2016
• Turvei har tidligere blitt forsterket på et par spesielt  
 flomutsatte steder. Turveien ble ytterligere  
 forsterket en plass i 2016.

Vegen videre
•  Avslutte prosjektet, og skrive sluttrapport.
•  Få utbetalt spillemidler som har blitt tildelt  
 prosjektet. 

Slåttholmen
Slåttholmen ligger fint til midt i Blindleias løp og ble 
statlig sikret på slutten av 2014. Holmen har to hytter. 
I den ene var det kafé for første gang sommeren 2016 
og den andre skal etter hvert inngå i Kystled. Lag og 
foreninger har fått tilgang til å bruke den ene hytta i 
forbindelse med arrangementer/aktiviteter som legges 
til holmen. Vi kan nevne at arrangementet «Sup&Stup» 
la traséen over holmen. Det er gledelig å se at holmen 
blir tatt i bruk og har blitt et flott tilskudd til frilufts- 
mulighetene i Lillesand-skjærgården. Arbeidet med å 
rydde og tynne, samt tilrettelegge, begynte så smått  
i 2015.

2016
• Bygd toalett med trinnfri adkomst.
• Ryddet og opparbeidet område for telting og  
 opphold, samt en bålgrue.
• Rensket strender og malt hyttene - dugnadsarbeid  
 fra Lillesand speidergruppe.
• Tatt i bruk hytte øst til sommerkafé.
• Satt opp redningsbøyer og plassert ut badebøyer.
• Gjennomført marinarkeologisk undersøkelse.
• Søkt om og fått tilsagn på søknad om dispensasjon  
 for tiltak i strandsona (brygger og toalett).

Vegen videre
• Videre sommerkafé i hytte øst. 
• Etablere brygge på nord-øst siden av holmen. 
• Informasjonstavle om friområdet og på kulturminner.  
• Innlemme hytte vest i Kystled sør, samt videre bruk  
 blant organisasjoner og lag i forbindelse med  
 arrangementer. 
• Videre koordinering av aktiviteter, tilrettelegging  
 og skjøtsel av holmen i samarbeid med Lillesand  
 kommune. Etter 2019 overtar Lillesand kommune  
 ansvar for skjøtsel og tilrettelegging.
• MAF skal fortsette å koordinere bruk og aktiviteter  
 i tilknytning til hyttene. Dette var en forutsetning  
 fra direktoratet for å beholde hyttene i forbindelse  
 med sikringen.  

Sikring og tilrettelegging TILRETTELEGGING

Sykkel
Agder er en sykkelregion med mange muligheter og 
stadige flere bruker sykkel som transportmiddel til jobb 
og skole, idrett, tur og rekreasjon. Sykling er en velegnet 
og viktig aktivitet i det norske friluftslivet. Vi får 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 sykkel- 
ruter og mange flotte, lokale tur-traséer som er vel- 
egnet 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.

2016
•  Sykkelguide selges. Finnes på norsk, engelsk og tysk.
•  Guiden finnes på norsk, engelsk og tysk på vår  
 nettside.
•  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.

Vegen videre
•  Ivareta friluftsinteressene i forhold til utbygging.
•  Medvirke til god standard og vedlikehold.
•  Utvikle regionale ruter med Nasjonal Sykkelrute  
 Nr. 3 som stamme.
•  Flere utbedringer langs aksen.
•  Følge opp forventet oppgradering av skilt/merking.

Nasjonal Sykkelrute nr. 1
North Sea Cycle Route, Nordsjøruta, knytter sammen 
flere områder som er særlig aktuelle for MAF.

2016
•  MAF har ulike tiltak i tilknytning til traséen.
•  Salg av kartbrosjyre og markedsføring av ruta.
•  Involvert i utbygging av gang- og sykkelsti  
 Lillesand - Birkeland og turvei i området, se  
 regionale sykkelruter.

Vegen 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 vanlige mennesker med vanlige sykler. 
Prosjektet er et partnerskap med Aust- og Vest-Agder 
fylkeskommuner.

2016
•  2. utgave (1700 stk) av kartbrosjyre for regional  
 sykkelrute Jegersberg-Justvik, distribusjon og  
 markedsføring.
•  Videre arbeid med prosjektet avventer, herunder  
 kartbrosjyre Søgne-Songdalen.

Vegen videre
•  Opprettholde hovedprosjektet Regionale Sykkel- 
 ruter.
•  Gjennomføre delprosjektet Søgne/Songdalen og  
 Birkeland/Lillesand.
•  Avtaler med grunneiere og kommuner.
•  Finansiering av de ulike tiltakene.
•  Opparbeide traséer.
•  Informasjon og markedsføring.

Ski og skiløyper 
Vinteren 2015/2016 var en relativt kort skisesong, og 
har snømessig vært ujevn. I Kristiansand og Vennesla 
er det ansatte i kommunenes parkvesen som kjører 
skiløypene. I Evje og Hornnes er Otra IL ansvarlig, mens 
løypelaget på Øyna- og Toplandsheia kjører løypene 
der. På Årstøl i Søgne kjører kommunen på ukedager 
og Søgne Skiklubb supplerer i helgene. De frivillige gjør 
også en stor innsats i mange av løypene. MAF bidrar 
med midler til en del av løypekjøringen, samt noe til-
skudd til utbedringer og vedlikehold av løypetraseene. 
Løypekjørerne og frivillige gjør en fenomenal innsats 
for skifolket i regionen. Utvikling og drift av regionale 
skiløyper er et satsingsområde.

2016
•  Drift av føremelding på egen nettside  
 www.midt-agderfriluft.no
•  Det ble daglig produsert føremeldinger i  
 tidsrommet 27. desember 2015 til 10. april 2016.
•  MAF har bidratt med midler til skjøtsel, utvikling og  
 drift av skiløypene i Vennesla, Høgås i Evje og
 Hornnes, på Øyna- og Toplandsheia i Birkenes og  
 Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane i Vennesla,   
 Songdalen og Kristiansand.
•  Mange skiløyper ble kjørt for begge stilarter.
•  Samarbeid med Otra IL og Otra Tur og Løype- 
 service AS vedrørende skilting og merking av  
 skiløyper på Evje.
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Informasjonssenter i Rådhusgata 6 
Høsten 2014 flyttet MAF fra lokaler i 3. etasje i  
Dronningens gate 2 til lokaler på gateplan i  
Rådhusgata 6. Et av formålene ved flyttinga var å bli 
mer synlige og mer tilgjengelig for publikum og  
samarbeidspartnere. Som en del av denne prosessen 
inngikk MAF en samarbeidsavtale med Fylkesmannen  
i Vest-Agder og Verneområdeforvaltningen om å lage 
et informasjonssenter i deler av lokalene. Formålet 
med informasjonssenteret var å presentere ulike tur-  
og verneområder, og informere om friluftsmuligheter  
i regionen.

2016
•  Ei forprosjektgruppe har laget ei skisse til utstilling  
 som er tenkt skal være i lokalene.

Vegen videre
•  Med-leiere har sagt opp sine leieforhold i felles  
 kontorfellesskap i Rådhusgata 6. Arbeidet er derfor  
 lagt på is inntil videre frem til leieforhold er avklart.

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

Leirstedene har overnattingsfasiliteter for ca. 30 elever  
i hver leir, undervisningsmateriell og pedagogiske  
opplegg knyttet til friluftsliv, natur og lokal kultur- 
historie. Alle leirstedene er ved særlige tilpasninger 
gjort tilgjengelig for alle, herunder rullestolbrukere.  
Det er gratis for skolene i regionen å bruke leirene.  
Andre brukergrupper kan leie leirstedene med  
tilhørende utstyr.

MAF bidrar med pedagogisk og friluftsfaglig  
kompetanse i ulike samarbeidsprosjekter, herunder
folkehelsesamarbeid med By- og Samfunnsenheten i 
Kristiansand kommune og Universitetet i Agder (UiA).
Formidling av og rådgivning i Læring i friluft – Frilufts-
rådenes Landsforbund satsing mot barn og unge.
Økonomiske bidragsytere: Aust- og Vest-Agder  
fylkeskommuner og Friluftsrådenes Landsforbund.

Naturskole Helleviga
Helleviga er en del av Friluftsparken i Søgne. Her ble 
det første leirstedet til friluftsrådet etablert på midten 
av 90-tallet. Leiren består av gapahuker, stor samlings-
plass, ildsted, benker og bord, utstyrsrom og utsikts-
punkt med benker. Leiren har også utstyr innen temaer 
som naturfag, kyst, friluftsliv, fysisk aktivitet, mat ute og 
noe geologi.

Følgende skiløyper i Midt-Agder regionen var i 2016 
definert som regionale skiløyper
Løypene på Drivenesheia og på Lauvås,
Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane, Høgås- og  
Gautestadområdet, samt Øyna- og Toplandsheia.

Vegen videre
•  Vurdere nye alternativer for løypetraseer som  
 egner seg både for fristil og klassisk.
•  Arbeide videre for sammenkopling av løypene på  
 Sandrip og løypenettet på Drivenesheia.
•  Drifte og videreutvikle føremeldingstilbudet.
•  Skaffe økonomiske midler til tiltakene.
•  Arbeide aktivt for at kommuner skal inngå lang- 
 varige avtaler med grunneiere. Dette kan gi  
 muligheter til tilskuddsmidler blant annet gjennom  
 spillemiddelordningen.

Sandripheia Fritidspark
Sandripheia fritidspark er et interkommunalt sam-
arbeidsprosjekt. 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 Kristiansand, Vennesla, Søgne og  
Songdalen.

2016
•  MAF har siden 2008 hatt den daglige administrasjon  
 av anlegget.
•  Styret i Sandripheia fritidspark består av oppnevnte  
 representanter fra respektive eierkommuner, samt  
 en representant fra skikretsen.
•  Årlig brukermøte for å ivareta de ulike bruker- 
 gruppenes interesser.
•  Vennesla kommune og Kristiansand kommune har  
 hatt ansvar for løypekjøring og snøproduksjon.
•  Vaktmestertjenester kjøpes av Vennesla kommune.
•  Omfattende oppgradering og utbygging av  
 anleggsmasse på Sandripheia har blitt gjennom- 
 ført i perioden 2010-2016, og flere prosjekter har  
 blitt ferdigstilt. 
•  Diverse utbedringsarbeid i hoppbakkene.
•  Det er bygget nytt garderobe- og lagerbygg til  
 hopperne som ble tatt i bruk vinteren 2016.  
 Mye arbeid har blitt utført på dugnad.
•  Prosjekt for å etablere skiskytteranlegg er  
 igangsatt.
•  Områdeplan for Sandrip er utarbeidet og vedtatt.

Vegen videre
•  Sikre at anlegget har lav terskel for bruk, og at  
 området er tilrettelagt for alle.
•  Nye grunneieravtaler er utformet og prosess  
 vedrørende kjøp av eiendom gjennom statlig  
 sikring pågår.
•  Prosjekt med etablering av skiskytteranlegg  
 lager en plan for videre utvikling og fremtidige   
 investeringer.

•  Bytte ut lysarmaturer i lysløypa.
•  Fortsette arbeidet med å se på muligheter for  
 utbedring av veien inn til Sandrip.
•  Arbeide videre for sammenkopling av løypene på  
 Sandrip og løypenettet på Drivenesheia.
•  Tilrettelegge for friluftsliv i fritidsparken, blant  
 annet bygge gapahuker.

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 også av utleie av  
tradisjonelle bruksbåter og ulike overnattingstilbud 
langs kyst og skjærgård i Norge.

2016
•  I Kystled Sør har den enkelte destinasjon ansvar for  
 egen booking og utleie.
•  Kystled-gapahuken i Helleviga ble ofte benyttet til  
 overnatting - den må ikke bookes.
•  MAF deltar i arbeidsgruppen for Kystled Sør.
•  Båten Lista er stasjonert i Romsviga.

Vegen videre
•  MAF skal fortsatt delta i arbeidsgruppa for  
 Kystled Sør.
•  Informere om tilbudet på våre nettsider.
•  MAF vil vurdere hvordan etablering av kyststier  
 kan kobles opp mot Kystled.
•  Slåttholmen i Lillesand ble sikret i 2014 og tenkt  
 inn som en del av Kystled-tilbudet i det videre
 arbeidet.

Prosjekter
Låven i Helleviga ble i 2015 totalrenovert og fremstår 
nå som et naturlig og funksjonelt samlingspunkt for 
naturskolen i Helleviga. Hovedrommet er nå velegnet 
til samlinger og undervisning hele året.

2016
•  Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.
•  Videreutvikling - oppgradering av materiell.
•  Kurs og elevaktiviteter.
•  Registrert bruk:
 4 301 skoleelever og lærere 
 68 utlån av leir til skole
 1 672 øvrige brukere (forening/lag/firma)
 35 utleie til forening/lag/firma
•  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.
•  Oppføring av aktivitetsanlegg på sletta.

Vegen videre
•  Utvikle nye kurskonsept for pedagogisk personell  
 og elever.
•  Utvikle fasiliteter i kjelleren i hovedhuset.
•  Gjennomføre kurs, elevaktiviteter.
•  Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.
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Naturskole Donevann
Naturskolen ligger tilbaketrukket innerst i Donevannet 
i Friluftsparken i Søgne. Leiren ligger ved et historisk og 
naturlig knutepunkt hvor flere turstier og turveier  
møtes. Her finner vi gapahukleir, utstyrsbod, utedo, 
kanoer og robåter, samt naturfaglig og kulturhistorisk 
undervisningsmateriell.

2016
•  Kurs og elevaktiviteter.
•  Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og  
 materiell, herunder kano/robåt.
•  Registrert bruk: 
 2 480 skoleelever og lærere
 36 utlån av leir til skole
 169 øvrige brukere (forening/lag/firma)
 10 utleie til forening/lag/firma
•  Stort antall uregistrerte dagsbesøk, fritid.
•  Benyttet av UiA som del av studentpraksis ved  
 Friluftsstudiet og andre kurs.
•  Benyttet av Universitetet i Hamburg som del av  
 internasjonale friluftsstudier.
•  «En nøkkel - hundre båter», pågående samarbeids- 
 prosjekt med Søgne og Songdalen Jeger og  
 fiskerforening.
•  Oppføring av aktivitetsanlegg «Lenkegjeng».

Vegen videre
•  Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.
•  Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell.
•  Gjennomføre kurs, elevaktiviteter.
•  Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.
•  Utvikle/ferdigstille aktivitetsanlegg «Lenkegjeng»  
 og «Kanoorientering».

Naturskole Gåseflå
Idyllisk leirsted på historisk grunn i vannkanten ved 
Otravassdraget. Gapahukleiren har tre gapahuker, 
samlingssted med bål- og grillplass, kanoer, leir- og 
undervisningsmateriell. Leiren ligger i direkte  
tilknytning til Setesdalsbanen, Nasjonal Sykkelrute  
Nr. 3 og elva Otra.

2016
•  Påbegynt aktivitetsanlegg «Rallarrunden».
•  Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og  
 materiell, herunder kano/robåt.
•  Planlagt som del av regional sykkelrute.
•  Registrert bruk: 
 516 skoleelever og lærere
 19 utlån av leir til skole
 79 øvrige brukere (forening/lag/firma)
 7 utleie til forening/lag/firma
•  Ukjent antall uregistrerte dagsbesøk og over- 
 nattinger, mye benyttet av lokale barnefamilier.

Vegen videre
•  Ferdigstille aktivitetsanlegg «Rallarrunden».
•  Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.
•  Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell.
•  Gjennomføre kurs og elevaktiviteter.
•  Forbedre adkomst til toalett.

Naturskole Ogge
Naturskoleleiren ligger i vannkanten på Dikesholmane, 
sør i Ogge. Leiren består av tre gapahuker, samlings-
sted 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 ved selve 
leiren. Motorbåt med nedfellbar baug kan lånes ved 
spesielle behov. Det er et utsiktstårn på fastlandet  
med flott utsikt til leir og utover Ogge. Dette er kun 
tilgjengelig for gående.

2016
•  Utskiftning og rehabilitering av fasiliteter og  
 materiell, herunder kano/robåt.
•  Kurs og aktivitetsdager.
•  Registrert bruk: 
 1 189 skoleelever og lærere
 26 utlån av leir til skole
 314 øvrige brukere (forening/lag/firma)
 21 utleie til forening/lag/firma
•  Stort antall uregistrerte dagsbesøk, og sannsynligvis  
 overnattinger.
•  Påbegynt aktivitetsanlegg «Holmgang».

Vegen videre
•  Ferdigstille aktivitetsanlegg «Holmgang».
•  Markedsføring av tilbud gjennom ulike kanaler.
•  Videreutvikle undervisningsmuligheter og materiell.
•  Gjennomføre kurs og elevaktiviteter.
•  Forbedre stativer kano/robåt.
• Reparasjon/restaurering av brygger.

Aktivitetsanlegg naturskoleleir
Midt-Agder Friluftsråd skal kontinuerlig videreutvikle 
tilbudet ved våre fire leirsteder. Naturen er en utmerket 
arena for fysisk aktivitet og læring. Med ulike tilrette-
legginger kan vi øke aktivitetsmulighetene og gjøre 
området enda mer attraktivt for opphold og aktivitet.

Ved utgangen av 2015 fikk MAF støtte av Gjensidige-
stiftelsen til å utvikle aktivitetsanlegg ved alle våre 
leirsteder. Arbeidet ble påbegynt umiddelbart, i stor 
grad finansiert og gjennomført i 2016 og skal fullføres i 
løpet av 2017. I utviklingen av prosjektet ble det viktig å 
skape noe unikt og særegent for hver av leirstedene.

Helleviga – «Skibsvraget»
Navnet kom spontant under oppføringen av et  
multibevegelsesanlegg på sletta i Helleviga da det 
gav assosiasjoner til oppstikkende rigg fra seilskuter. 
Ved å benytte utvalgte materialer som kjerneved av 
eik, kunsthamp og hoggflis er det skapt et spennende, 
utfordrende og trygt klatrelandskap for alle brukere av 
området.

Donevann – «Lenkegjeng» og «kanoorientering»
Omkring leiren på Donevann er det nå oppført åtte  
hinderstasjoner som kan benyttes av alle. Konseptet 
«Lenkegjeng» innebærer at 2-5 deltakere «lenkes» 
sammen og skal løse hindrene som en enhet. Dette  
er tiltenkt skolegrupper og skal fremme samarbeid,  
kreativitet og fysisk aktivitet på en ny og annerledes 
måte.

Kanoorienteringa kombinerer bruk av kart og kano 
for å finne poster og løsningsord. Også her ønsker vi 
å fremme samarbeid samtidig som vi lærer og øver 
grunnleggende friluftsferdigheter.

Gåseflå – «Rallarrunden»
De sterke og tøffe håndverkerne som bygget  
Setesdalsbanen på slutten av 1800-tallet ble vanligvis 
omtalt som en «rallar». «Rallarrunden» er derfor et 
passende navn på en 2,2 km lang løype for sykkel eller 
løping som krever både mot, vilje og utholdende. Halve 
løypa går langs den gamle traséen til Setesdalsbanen 
og har flere hinder underveis. Den andre delen går på 
stier i skogsterreng med utsikt over Otra.

Ogge – «Holmgang»
Konseptet «Holmgang» skal utfordre både kroppen  
og sinnet. På ulike hinderstasjoner skal de eldste 
skolebarna samarbeide om å finne løsninger på både 
fysiske utfordringer, men også kognitive oppgaver. 

2016
•  Finansiering, søknader og tilsagn ulike støtte- 
 ordninger.
•  Planlegging av anlegg/tilrettelegginger/konsept.
•  Montering og bygging av anlegg og tilhørende  
 materiell/utstyr.

Vegen videre
•  Ferdigstille og justere anlegg og tilhørende  
 materiell/utstyr.
•  Utprøving og tilpasning av konsepter.
•  Markedsføring av tilbud/åpningsarrangementer.
•  Kurs for pedagogisk personell.

Kurs og veiledning - Læring i friluft
MAF tilbyr kurs i friluftstemaer rettet spesielt mot  
ansatte ved undervisningsinstitusjoner i regionen i 
hele spennet fra barnehage til universitet. Temaene er 
utvalgt med bakgrunn i gjeldende læreplaner, og skal 
hovedsakelig styrke og inspirere alminnelige lærere og 
SFO/barnehagepersonell til tverrfaglige lærings- 
aktiviteter 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.

2016
•  Markedsført tilbud gjennom ulike kanaler.
•  Gjennomført ordinære og spesialtilpassede kurs.
•  13 kurs med 150 deltakere fra skole/barnehage.
•  22 aktivitetsdager/økter med 2 124 elever og lærere.
•  9 kurs/undervisning for høgskole/universitet med  
 312 studenter/deltakere.
•  Medarrangør på DNT sitt ungdomsarrangement -  
 Opptur 2016 (ca 1 150 ungdomsskoleelever på tur).

Samarbeid med Universitetet i Agder:
•  Pedagogisk praksis for 24 friluftslivsstudenter UiA:  
 16 friluftsdager for omlag 600 ungdomsskoleelever  
 og lærere i regionen.
•  Veiledere på diverse feltkurs.
•  Innleid som foredragsholder innenfor friluftsfaglige  
 emner.
•  Utleie av friluftsveileder/lærer 30% stilling til UiA.

Vegen videre
•  Videreutvikle vårt tilbud, herunder konsept for  
 samtidige kurs for lærere/elever.
•  Markedsføre tilbudet i regionen.
•  Gjennomføre kurs og aktiviteter.
•  Videreutvikle kurs og aktivitetstilbudet, blant annet  
 sammen med UiA og andre fagmiljøer.
•  Fortsette samarbeid med UiA, Tangen VGS,  
 DNT Sør og andre.
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Diverse naturskoleaktiviteter 2016

Informasjon
•  Markedsført informasjon på nettsiden  
 www.midt-agderfriluft.no
•  Informasjonsutsendinger til skoler og andre  
 institusjoner i regionen.
•  Markedsført permen «Læring i friluft» 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 hen- 
 vendelser fra lærere og skolepersonell i regionen.

Utstyr
•  Gratis utlån av leir- og undervisningsmateriell til  
 skoler og organisasjoner i regionen, herunder  
 klassesett med matlagingsutstyr, lavvoer, truger  
 og ski.
•  Anskaffet og utviklet spesialutstyr for barn og unge  
 med funksjonsnedsettelser.

Naturlos 
Naturlos er organiserte turer eller arrangementer  
med naturlos/guide som samles i en felles turkalender. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom MAF, DNT Sør, 
Skogselskapet i Agder, Friluftsrådet for Lindesnes- 
regionen og Lister Friluftsråd. MAF har sekretariat og  
er ansvarlig for alt praktisk arbeid og koordinering i 
forbindelse med turkalenderen. 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 
foreninger melder inn sine turer til MAF, som igjen 
samler turene i en brosjyre/turkalender. Prosjektet er 
rettet mot allmennheten, og turene skal være åpne for 
alle. På turene skal det være med en lokalkjent naturlos 
som ofte forteller om ulike temaer underveis. Arrangø-
ren skal sørge for at alle deltakere ferdes trygt og at de 

finner frem på turen. 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 penge. 
Naturloskalenderen inneholder turer fra hele regionen 
og ble distribuert til alle husstander i Vest-Agder og 
i kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og 
Hornnes i Aust-Agder.

2016
•  140 ordinære turer + 9 ukentlige turer gjennom  
 hele året - totalt ca. 14 000 deltakere.
•  Brosjyren ble trykket i 99 400 eksemplarer.
•  Egen nettside; www.naturlos.no.
•  Alle turene ble lagt ut på www.godtur.no.
•  MAF var arrangør/medarrangør på 7 turer.

Vegen videre
•  Fortsette arbeidet med et godt innarbeidet og  
 vellykket konsept.
•  Oppfordre arrangører til å lage flere turer spesielt  
 rettet mot 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.

Økonomisk bidragsytere: Aust- og Vest-Agder fylkes-
kommuner og Friluftsrådenes Landsforbund.

Friluftsliv for minoritetsgrupper 
MAF har i 15 sesonger arrangert Friluftsliv for  
minoritetsgrupper. I forhold til folkehelse kommer 
mange mennesker med minoritetsbakgrunn dårlig ut. 
Friluftsliv er en god innfallsvinkel til integrering, og er 
helsefremmende i et folkehelseperspektiv. Den over- 
ordnede målsettingen med prosjektet er å få flere 
mennesker med minoritetsbakgrunn til å bli kjent med 
norsk kultur- og turtradisjon, slik at de selv kan ta  
naturen i bruk til rekreasjon og livsutfoldelse. Ved  
å legge til rette for at flere mennesker med minoritets-
bakgrunn kan få oppleve spennende aktiviteter i  
naturen og få gode opplevelser i friluft, bidrar det også 
til økt forståelse for hva barn og unge deltar på i  
skolen, og ellers i lag- og foreninger.

Vi ønsker å formidle norske tradisjoner og fortelle  
om mulighetene og pliktene vi har gjennom  
allemannsretten til å ferdes i skog og mark. Lavterskel,  
integrering og folkehelse er nøkkelord i tilrettelegging 
og ved gjennomføring av turer. Planlegging og  
gjennomføring av turer er vårt primære arbeid i 
prosjektet, men vi har også i stadig større grad blitt 
involvert i planarbeid i forhold til friluftsliv, folkehelse 
og integrering.

2016
•  Voksenopplæringer og læringssentre i eier- 
 kommuner er viktige samarbeidspartnere. Vi har  
 også vært på turer med andre organisasjoner.
•  1 257 deltakere fordelt på 17 turer med  forskjellige  
 aktiviteter og et variert faglig innhold.
•  Videreført samarbeidet med Kongsgård flyktning- 
 barnehage i Kristiansand.
•  Svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og  
 samarbeidspartnere.

Vegen videre
•  Bygge videre på våre erfaringer og videreutvikle  
 samarbeid vi har med forskjellige brukergrupper.
•  Prøve å legge til rette for samarbeid på tvers av  
 ulike grupper.
•  Målsetting om å kunne tilby et minst like godt  
 turtilbud i 2017 som i 2016.

Økonomiske bidragsytere: Kristiansand kommune, 
Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, 
Miljødirektoratet og Friluftsrådenes Landsforbund.

Merking og skilting av skiløyper i  
Evje og Hornnes 
Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merke- 
prosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene 
i fellesskap gir økonomisk støtte til merking og skilting 
av turløyper i tråd med Merkehåndboka. Visjonen til 
turskiltprosjektet er: Det skal merkes i hele landet!

Otra IL og Otra Tur og Løypeservice AS på Evje  
involverte MAF og satte i gang et prosjekt med  
klassifisering og gradering av skiløyper på Evje,  
samt planlegging av skilt og infotavler til skiløyper  
som skal merkes og skiltes.

Prosjektet så langt
•  I 2013 og 2014 ble det gitt tilsagn om tilskudd til  
 skilting og merking av åtte skiløyper på Høgås og  
 på Evje. Av disse var to handikap-løyper.
•  I 2015 ble dette arbeidet videreført med tilsagn  
 fordelt på to omganger, både vår og høst, til skilting  
 og merking av ytterligere 13 ski- og sommerløyper  

 på Høgås på Evje. I tillegg så kompletteres  
 prosjektet med infotavler mm.
•  Skilting og merking for midler ble utført av  
 samarbeidspartnere på Evje.

Vegen videre
•  Lage skilter og infotavler til nye løyper som har fått  
 tilsagn om midler, og sette disse ut i terrenget. 
•  Prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2017.

Folkehelse og friluftsliv i Midt-Agder regionen 
Begrepet «folkehelse» er blitt mer og mer aktualisert 
de senere år. I folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.12 
legges det opp til nye og utvidede oppgaver for  
kommuner og fylkeskommuner. MAF ønsker å være 
proaktive i dette arbeidet og ha fokus på friluftslivets 
betydning for folkehelsa. Naturen har et unikt  
potensial for vår fysiske, psykiske og sosiale livs- 
kvalitet. Folkehelsevisjonen til Aust- og Vest-Agder 
fylkeskommuner er: God helse og livskvalitet for alle i 
Agder. Friluftsliv har en dokumentert og viktig rolle for 
folkehelsa 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
Folkehelse Kristiansand har vært en del av  
kommunens satsing for livsstilsendring og bedre  
helse for innbyggerne de siste elleve år. Fra 2015 ble 
det langvarige samarbeidet mellom Kristiansand  
kommune og MAF reetablert med ny avtale og  
handlingsplan for kommende år. MAF skal i denne  
avtalen delta i, lede og utvikle konkrete tilbud som  
svarer på folkehelseutfordringene i kommunen.

2016
•  Opp av Go’stolen - sosial seniormosjon ukentlig i  
 Badmintonhallen, Sukkevannhallen og Aquarama.  
 MAF har prosjektledelse.
•  Utemiljø skole og barnehage - kompetansebistand  
 og rådgivning på friluftstiltak og tilrettelegging for  
 naturbasert fysisk aktivitet og Læring i friluft,  
 herunder kursing i og montering av anlegg med  
 tau.
•  Ung i Friluft - samarbeidsprosjekt med  
 videregående skole.
•  Aktivitetsløft Kløvertun/Kongsgård – kartlegging,  
 forslag til koordinering og aktivitetstiltak.
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•  Områdeløft Grotjønn – aktivitetstiltak.
•  Kompetanseutveksling Frisklivssentralen -  
 rådgivning, kurs, friluftsfaglig opplæring av  
 personell og klienter.
•  Annet - faglig bistand i øvrige prosjekter og tiltak i  
 regi av Folkehelse Kristiansand.

Vegen videre
•  Arbeide med overnevnte i tråd med handlings- 
 planen.
•  Utvikle nye tiltak og prosjekter inn i samarbeidet.
•  Årlig evaluering av samarbeidet.

Samarbeid med Frisklivssentraler 
I 2012 startet MAF opp med å etablere samarbeid med 
eierkommunene. MAF har siden da jobbet jevnt med 
dette. I 2016 ble det gjennomført ulike tiltak i syv av 
våre åtte eierkommunene 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.

Piloter - Frisklivssentraler
I 2015 ble MAF tildelt et av to pilotprosjekter gjennom 
Friluftsrådenes Landsforbund. Målsettingen til pilot-
prosjektene var å finne ut mer om hva som skal til for 
å informere og motivere brukere av frisklivssentraler 
generelt og barn og unge spesielt til et mer aktivt  
(frilufts)liv. MAF fikk oppdraget i forhold til barn og 
unge. Prosjektet rettet seg mot barn og unge som  
faller utenom «vanlige» organiserte aktiviteter.  
Gjennom prosjektet ønsket vi å finne frem til ungdom-
mer som er lite aktive og møte dem på deres egen 
arena, legge opp til aktiviteter ut fra deres ønsker  
og vise muligheter som finnes i deres nærmiljø. Vår 
«kontaktkanal» er de kommunale ungdomsklubbene 
som i samarbeid med MAF arrangerte alternative 
klubbkvelder for ungdommen. Der hvor det er mulig, 
involverer vi lokale lag og foreninger, f.eks. speider, eller 
røde kors. Det var godt oppmøte på begge kvelden og 
gode tilbakemeldinger på aktiviteter og opplegg. 

2016
•  Oppfølgingsmøter/samtaler med alle frisklivs- 
 sentralene. 
•  Tiltak i samarbeid med frisklivssentralene i  
 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand,  
 Songdalen, Søgne og Vennesla.
•  Fagsamling for friskliv-/folkehelsekoordinatorene i  
 kommunene – aktiviteter i friluft. Erfarings- 
 utveksling, utfordringer og førstehjelp. 
•  Pilotprosjektet: alternative klubbkvelder for  
 ungdomsklubbene i Birkenes og i Høvåg. Aktiviteter  
 i friluft, bålmat og sosialt samvær. 

Vegen videre
•  Videre oppfølging av alle frisklivssentralene.
•  Gjennomføre nye tiltak i samarbeid med frisklivs- 
 sentralene i eierkommunene.
•  Markedsføring av naturskolekurs for nye  
 brukergrupper hos frisklivssentralene.
•  Arrangere samling for friskliv-/folkehelse- 
 koordinatorene/ansatte i aktivitetstiltak.
•  Pilotprosjektet: videreføring og utvikling av  
 konseptet til flere av eierkommunene – prøve ut  
 gjemselspillet Seek’n find etter modell fra Halden.

Økonomisk bidragsytere: folkehelsemidler fra  
Friluftsrådenes Landsforbund.

Ung i Friluft 
Ung i Friluft (UiF) er et prosjekt for ungdom i videre- 
gående skole. MAF ønsker å nå ungdom som gruppe 
og bidra til at også disse får muligheter til gode  
opplevelser og aktivitet i friluft. Vi vil skape mer liv i 
friluft - av og med unge.
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2016
•  Samarbeid med Tangen VGS og videreføring av  
 prosjektet/konseptet kroppsøvingsglede/ 
 bevegelsesglede.
•  8 rekrutteringsøkter (225 deltakere).
•  10 turer med særskilt jentegruppe (8 deltakere).
•  Kurs turski vinter (20 deltakere).
•  Prosjektoppgave Ung i friluft (30 deltakere).
•  Utskiftning av stab med UNG-veiledere (tidligere  
 friluftsstudenter fra UiA).

Vegen videre
•  Rekruttere til generell fysisk aktivitet ute og  
 UiF turer spesielt.
•  Gjennomføre aktivitetsøkter for utvalgte klasser/ 
 grupper ved Tangen VGS.
•  Rekruttere til og gjennomføre regelmessige  
 fritidsaktiviteter for utvalgte ungdommer/ 
 spesialgrupper.
•  Gjennomføre spesielle aktiviteter og kurs. 
•  Gjennomføre studentprosjekter, media &  
 kommunikasjon.
•  Realisere studentprosjekter hvis mulig (reelle  
 produkter, kampanjer osv.).

Ti På Topp 
Ti på Topp er Bedriftsidrettens versjon av det  
tradisjonelle turkonseptet hvor deltakerne besøker  
ulike topper i en region. I 2015 avsluttet MAF sin egen 
På Topp og besluttet å samarbeide med Bedrifts- 
idrettskretsen i Vest-Agder og DNT Sør om et felles  
konsept. Dette ble vellykket gjennomført i felleskap i 
2016 og videreføres til 2017.

2016
•  Gjennomføring av Ti på Topp Agder.
•  MAF deltok i prosjektgruppa med særlig ansvar  
 for friluftfaglige temaer.

Vegen videre
•  Fortsette samarbeidet i nåværende form.

Aktivitetstiltak for barn og unge med  
funksjonsnedsettelse
Vi erfarer at mange barn med funksjonsnedsettelser 
er mindre aktive enn hva som er anbefalt, og blir ofte 
holdt utenfor 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 funksjons- 
nedsettelser ofte delta i aktiviteten på lik linje med 
andre. Vi har i flere år hatt et samarbeidsprosjekt med 
Krossen skole som har mange elever med særskilte 
behov. Vanlige diagnoser er cerebral parese, down 
syndrom, autisme, psykisk utviklingshemming og ADHD. 
Vi har prøvd ut mange ulike friluftsaktiviteter i godt 
egnede turområder. Elevgruppen er sammensatt med 
ulike funksjonsnedsettelser og er i alderen 8-14 år.

2016
•  Planleggingsmøter med lærere fra Krossen skole.
•  Utprøving av ulike friluftsaktiviteter i egnede  
 turområder som Helleviga, Sandrip, Klepp leirskole  
 og skolens gapahukplass.
•  Flere av elevene har vært med på aktiviteter som  
 de sjeldent eller aldri deltar på. For eksempel   
 skiaktivitet, padling, orientering, matlaging på  
 bål og fisketur med båt m.m.
•  En og samme aktivitet ble tilrettelagt på ulike   
 måter, for å imøtekomme den enkelte elevs  
 mestringsevne.
•  Spesialtilpasset materiell og utstyr.
•  Høy voksentetthet.

Vegen videre
•  Videre utprøving av aktiviteter for barn og unge  
 med funksjonsnedsettelse.
•  Lage et idéhefte med beskrivelser av alle utprøvde  
 aktiviteter og tilrettelegginger.
•  Holde kurs i friluftsliv for de som jobber med barn  
 som har funksjonsnedsettelse.

Økonomisk bidragsytere: Vest-Agder fylkeskommune
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Informasjonsarbeid og markedsføring er viktige elementer for å nå 
Midt-Agder Friluftsråds overordna mål.

Presentasjoner
•  Videreutviklet presentasjon av friluftsrådet.
•  Presentasjoner av MAF for ulike frivillige  
 organisasjoner og politiske organer.
•  Innlegg/foredrag på bl.a. Uterehabiliterings- 
 konferansen i Kristiansand, deltatt i panelsamtale  
 på Mdir-samling for fylkeskommuner, diverse  
 foredrag om dagsturhytta på Sødalsmyra,   
 foredrag for BULL om friluftsmuligheter i  
 Kristiansand og diverse forelesninger for  
 studenter på UiA.
•  Deltatt på ulike åpne arrangementer med stand  
 og aktiviteter.
•  MAF har etablert profil på Facebook - god respons  
 og mange følgere.

Medieomtale
•  MAF og vår virksomhet har vært omtalt flere  
 ganger i regionale og lokale medier.
•  Faglige bidrag til og omtale i blant annet  
 NRK Sørlandet, Fædrelandsvennen, Kristiansand  
 Avis, Lillesandsposten, Budstikka, Birkenes Avis og  
 Sørlandsavisa.

Annonsering
•  MAF brukte i 2016 annonsering for å profilere tiltak.  
 Flere av naturlosturene ble annonsert, enten  
 i lokalaviser, regionalaviser eller begge deler.  
 Alle turene ble også lagt ut på www.godtur.no

Informasjonsarbeid og 
markedsføring

Nettside
MAF’s nettside og facebookside har til nå vært  
våre fremste informasjonskanaler til publikum og 
samarbeidspartnere i regionen. Nettsiden er teknisk 
utdatert og står foran store endringer i samarbeid med 
Friluftsrådenes Landsforbund de kommende årene.

•  Regelmessig oppdatering av ulik informasjon.
•  Aktuelle nyhetsartikler.
•  Kontinuerlig oppdatert føremelding i  
 vintersesongen.
•  265 204 unike treff totalt i 2016.
•  Ny rekord i kategoriene «dag» og «måned».  
 8. januar 2016 var det 4 203 unike treff, og i januar  
 var det totalt 70 895 unike treff.

Bøker
•  Salg og distribusjon av «På Topp», «Veiviseren»,  
 «Veiviseren - 50 turer på hjul» (2. utgave),  
 «Veiviseren - 25 turer på hjul» og «Utenfor allfarvei».
•  Brosjyre - Vandring langs Straisbekken.
•  Salg og delvis distribusjon av relevante bøker for  
 friluftsliv i regionen.

Kart
MAF bidrar til utgivelse, distribusjon og salg av  
turkart i regionen.
•  Salg og distribusjon av turkart i regionen.
•  To nye infotavler med kart på Høgås, i Evje og   
 Hornnes kommune.
•  Turkart Kulia
•  2. utg. Turkart Rossevannet – Vågsbygda-Berge
•  2. utg. Turkart Flekkerøya
•  2. utg. Kartbrosjyre for Regionale sykkelruter Agder  
 Jegersberg - Justvik, Kristiansand

Infobrosjyrer og foldere
MAF bidrar til utgivelse og distribusjon av ulike  
brosjyrer og årsmeldinger
•  Natulosbrosjyren
•  Årsmelding MAF
•  Årsmelding Sandripheia Fritidspark
•  Læring i friluft/Naturskole 2016
•  Østre Randøya – Friluftsliv i skjærgården
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Veien videre
•  Profilere friluftslivet for allmennheten.
•  Videreføre og intensivere formidlings- og  
 presentasjonsarbeidet.
•  Videreutvikle metoder og teknikker for formidling,  
 videreutvikle digital info og dialog.
•  Utvikle nye nettløsninger, tilpasset dagens og  
 fremtidens digitale plattformer.
•  Arbeide for økt antall brukere av nettsiden og  
 følgere på Facebook.
•  Være synlige og tilgjengelig friluftsrådgivere i  
 regionale og lokale medier.
•  Benytte redaksjonelle formidlinger/annonsering av  
 produkter og tiltak, for eksempel naturlosturer,  
 åpningsarrangementer og viktig folkeopplysning.
•  Bidragsyter og støttespiller i relevante  
 bokprosjekter og kartprosjekter 
•  Utvikle informasjon om regionale sykkelruter,  
 herunder «Tursykkelkart i Midt-Agder»

FULLDISTRIBUSJON

TURKALENDER 2016
LÆRERIKE NATUR- OG KULTURVANDRINGER

I VEST-AGDER OG AUST-AGDER

 
DNT Sør Friluftsrådet

for Lindesnes
regionen

Lister
Friluftsråd

Skogselskapet
i Agder

Midt-Agder
Friluftsråd

naturl s

Vi omtaler mange hendelser og kulturminner som kan 
knyttes til steder på kartet. Kulturminner er spor etter 
menneskelige aktiviteter, enten sporene er gamle  
eller fra i går. 

Bak hvert navn står kartreferansen til stedet på kartet. 
Navn på kartet som er skrevet med grønn farge, finner 
du igjen i lista nedenfor. Navnene er ordnet alfabetisk. 
Noen steder henvises det til temaoppsettet for flere 
opplysninger.
 
Ansvarlig for teksten: 
Floke Bredland, floke@online.no

Auglandsbekken  I9
Se tema Virksomheter/industri

Barnevandringsstien, D3, E3, F3
Så seint som for litt over 100 år siden var mange familier 
i indre Vest-Agder så fattige at de var tvunget til å 
sende barna sine ut på vandring for å ta seg arbeid 
på gårder lenger øst, ofte i Aust-Agder. Barna kunne 
være fra sju års-alderen. De jobbet stort sett med 
fjøsstell, slått eller gjeting. Arbeidet var hardt. Barna 
arbeidet ofte til utpå høsten og kunne vandre opptil 
150 km.
Barnevandringsstien på dette kartet starter ved 
Greipstad kirke (D3), passerer Nodeland (D3), tar 
Nodelandsveien til høyre rett etter rundkjøringa, går 
over Nodekleiva (E3) passerer nord for Farvannet 
(F3), går opp den bratte Barendalskleiva (F3) og der-
etter Postveien over Groheia til den ender opp på 
Torvet i Kristiansand. Herfra gikk barna videre langs 
Postveien øst for byen, og om Ålefjær. 
Mer om barnevandring på www.barnevandring.no
Se også «Postveien».

Bergstølhytta, F6
Oddersjaa hadde klubbhytte på Kulia fra 1904 til den 
måtte vike for en trafostasjon i 1957. Ny tomt på Berg-
støl ble i 1958 leid for 99 år, og ny hytte som ble bygd 
i samarbeid med Heimevernet i 1959, var et sentralt 
knutepunkt for turgåere fra byen. Besøkene ble etter 
hvert sjeldnere og hytta krevde stadig mer vedlike-
hold. Den ble derfor solgt til Songdalen kommune i 
2014. Hytta ble revet, men stedet blir igjen kanskje et 
populært turmål?
Bergstøl var en støl under gården Nordre Nodeland. 
«I 1612 bor Torkel (52 år) og drengen Nils (18 år) der 
og har 7 kyr, 1 hest og 8 sauer.» Ble skilt ut som egen 
gård ca. 1680.

Bjønnefjøset, G9
Her er rester etter steinveggene til et «Bjønnefjøs» 
eller kve, 12 m langt og 7 m bredt. Det var et sommer- 
fjøs hvor buskapen som beitet i skogen, kunne få 
beskyttelse for bjørnen. Dette var ikke uvanlig på 
1800-tallet. 

Bjørnehiet, H5
Dette hiet som ligger i en heller på høyden sør for 
Straisvann og nordøst for Lomtjønn, skal ha vært i 
bruk fram til ca. 1875.

Borchs vei + stem, J5
Borchs vei er en gammel driftevei opp fra Dalane. Det 
er flere stemmer i området. Øverst i veien er det rester 
etter en stor stem, ca. 5 m høy og 15-20 m lang, laget 
av hogd stein.

Brennåsen, E1
Fra 1741 lå Brennåsen på rideveien som ble postveien 
mellom Kristiansand og Stavanger. Den ble kjørevei i 
1790-årene. Da det i årene 1830-1835 også ble bygd 
kjørevei fra Brennåsen oppover dalen til Stokkeland, 
ble Brennåsen er trafikknutepunkt med skyss-stasjon 
og gjestgiveri. Skyssloven av 1816 krevde at det langs 
alle offentlige veier skulle være gjestgiveri hvor det 
utenpå huset skulle være et svart skilt med teksten: 
«Kgl. Privilegert Gastgiver». Fra 1884 var det også 
poståpneri her.
Fra gammelt av var det mølle i Møllebekken (E1) med 
vann fra Farvannet (F2), som igjen fikk det meste av 
vannet sitt fra Straisvann (G4 og H5), Hellersvann (F4) 
og Kabretjønn (F4), samt Stokkebutjønn (G5) og Bergs- 
vannene (G5 og G6). En senere versjon av mølla som 
kom i 1864 og ble kalt Brennåsen Mølle, ligger her 
ennå. Den brant i 1940, men ble straks gjenreist og var 
i drift til ut i 1970-årene. I bekken kan en se arbeidet 
som er gjort for å lede vannet til vannkalven. Her lå 
også et sagbruk.
Det var perlemuslinger i bekken og periodevis godt 
perlefiske der.
Det er spor etter flere gamle broer her, derav stein-
broene Gamle Farvannsbro nærmest Farvannet, og 
Brennåsbroa lengre nede, begge fra 1879 som ledd 
i den nye veien mellom Kristiansand og Søgne fra 
1880. Den «nye» Farvannsbroa er fra 1936.

Bueheia, E14
Bueheia ligger i Vennesla kommune. Det er høyeste 
punkt på kartet, 301 moh.

Bukksteinen, G2
Bukksteinen ble tidligere brukt som seilingsmerke 
av loser og fiskere. Ja, til og med vikingene skal ha 
kjent til dette sjømerket og kalte det for «Bokken». I 
folketroa var sola ei av de sterkeste maktene. Sola 
var den store livskilden. Etter en lang og kald vinter 
kom sola med lys og varme og fikk fram det nye livet. 
Fra flere steder i landet vet vi at det ble ofret smør til 
sola. Soldyrkinga ble vanligvis utført på høye topper 
i groper i fjellet.

Christianssands Møller  L2
Se tema Virksomheter/industri

Djuphommen, F6
Navnet betyr en kort dal med åpning til en av sidene. 
Ryddet i 1697 av Markus Gundersen som husmanns-
plass under Moradsen (E6). Kunne så 1 tønne korn og 
fø 1 ku. Måtte ellers søke arbeid i bygda. Visstnok  
periodevis bebodd til 1945.

Duekniben, L2
Duekniben (98 moh.) er et populært turmål. Det er 
flott utsikt i alle retninger. Christianssands Byselskab 
har laget trapper og rekkverk opp til en plattform på 
toppen. Etter bybrannen i 1892 kom det krav om et 
trykkbasseng på Duekniben. Bassenget stod ferdig 
i 1907. I dag er dette friområde med bademuligheter. 
Nytt lukket basseng er bygd i nærheten.

Eigevannene, J/K2
I Eigevannene var det stemmer for å kunne gi vann-
kraft til møller og sager langs bekken ned mot Hanne- 
viga. Men stemmen i Indre Eigevann gjorde det også 
mulig å lede vannet til Christianssands Møller. Stem-
men i Indre Eigevann er godt synlig, mens den i Ytre 
Eigevann ligger under veien. I 1620 nevnes sag i 
«Savbekken» ned mot Hanneviga, og i 1640 nevnes 
ikke mindre enn fire sager som til sammen kunne 
skjære omkring 500 bord i året. 
Fra 1884 til ut i 1920-årene foregikk det også is- 
skjæring i vannene. Isen var til kjøling, og til datidas 
kjøleskap. Isen ble oppbevart i ishus i Hanneviga.

Enghagen, F8
Enghagen var en husmannsplass som var bebodd til 
ca. 1870. Overgrodde grunnmurer er fortsatt synlige.

Fiskevann, H7
Fiskevannstemmen er en stor, gammel stem av stein. 
Da den begynte å lekke, bygde Oddernes kommune 
en mindre stem av betong nærmere vannet. En tyde-
lig sti fører inn til en utmerket badeplass. En mindre 
stem av naturstein ligger ved stien inn til badeplassen. 

Fjellmannshola, E10
Fjellmannshola, også kalt Gillaren, er en heller ved 
Hovedturløypa rett vest for Hesteheia (E10). Den er 
ca. 9 m lang og går ca. 6 m inn i fjellet, men er ikke 
høy. Helleren har opp gjennom tidene vært raste-
plass for farende, men hadde bare plass til fem over-
nattingsgjester.

Fluetjønn, H5
Fluetjønn naturreservat (ca. 18 mål) ble opprettet i 1915. 
Formålet er å bevare den sjeldne planten stor-ak, 
som folk flest vil kalle siv. Den ble påvist her av 
R.E. Fridtz i 1871, men trolig kjente prost Engelhardt  
allerede lokaliteten tidlig på 1800-tallet. Bestanden  
vurderes som god. Det er bare kjent seks voksesteder 
for planten i Norge, alle i Vest-Agder og Hordaland. 
Nærmeste kjente voksested er ved ei tjønn vest i 
Søgne.

Frydenlund, G3
Frydenlund var et småbruk på nordsida av Postveien 
hvor det bodde folk til ut i 1950-årene. Fram til omkring 
1912 dreiv kona i huset «kafévirksomhet». Senere 
bodde det en mann her som tilbød både kopping, 
årelating og tannuttrekking. Slåttemarka er tilplantet.
Veien deler seg nedenfor Frydenlund. Den nordlig-
ste traseen som går ned Barendalskleiva er fra 1797, 
mens «hovedveien» er fra 1840. Legg merke til stabbe- 
steinene langs veien.

Gamle Mandalsvei  H3 
Se Postveien

Gillaren  E10
Se Fjellmannshola

Grotjønn, J3
Skytebanen til Kristiansand Skytterlag åpnet her til 
landsskytterstevnet i 1902. Banen hadde flere stand-
plasser langs sørsida av tjønna, og med målområder 
på nordsida. Den store stemmen i østenden av vannet 
ble bygd i 1880 for vannkraft til møllene på Grim.  
Veien langs Grotjønn ble anlagt i 1880-årene etter 
at den gamle veien var neddemt. Den store muren 
oppe i driftsveien fra Kjerrane var blinkplassering ved 
skyting på 600 meter. Skytebanen ble nedlagt i 2013.
Nå bygger selskapet Høyt&Lavt en klatrepark her 
med åtte løyper og 100 ulike elementer. Den lengste 
vaieren skal krysse høyt over tjønna i 200 meters  
lengde. Skytterhuset renoveres til kafé og under- 
visningsrom. Parken åpner i juni 2016.

Grotunga, I3
Her stikker ei tunge ut i toppen av den bratte fjell-
skrenten, ca. 100 meter sørvest for Groknuten.

Helveteshola, J/K2
Helleren ligger i ei nesten uframkommelig steinrøys. 
Hola var i bruk under «forbudstida» i 1920-årene. 
Under krigen ble det igjen bruk for den. Hola ble 
innredet nokså komfortabelt og kledd med bord og 
tjærepapp for å holde fuktigheten ute. En liten ovn 
og en primus gjorde det mulig å holde varmen og 
å lage mat. Hola ble stilt til Milorgs disposisjon, og 
noen av Milorgs menn fant sin redning her. Den første 
var XU-mannen Rolf Tangen som høsten 1942 lå 
i dekning her i to måneder. I alt var det 18 eller 19 
motstandsfolk som søkte dekning i hola for kortere 
eller lengre tid. I desember 1987 ble det satt opp ei 
minneplate ved hola.

Hesteheia, E10
På Hesteheia 301 moh. har NRK hatt sender siden 
1958. Greipstadsenderen som den kalles, var i be-
gynnelsen en FM-sender, ble utvidet til en TV-sen-
der i 1962 og ble i mai 2013 den første digitale DAB- 
senderen i landet. Masta var 220 m høy, men ble 

Retten til å stemme opp vann og til å utnytte vannfall 
kunne representere store verdier. I nær sagt alle  
bekker som hadde nok vann, ble det satt opp gårds- 
sager, kverner og møller. Vannfallene kunne også  
skape industri og arbeidsplasser. Kraften fra vannhjulet 
kunne via tråder og remmer overføres over flere  
hundre meter til mange slags maskiner.
Innenfor turkartet er det mer enn 25 demninger eller 
rester etter slike. Følger du vannløpet nedover fra en 
demning, vil du også med stor sannsynlighet finne 
spor etter sager og kverner eller annen virksomhet. 
Vi nevner her noen vannkilder og tilhørende «indus-
trier»:

Høievassdraget - Høie fabrikker (H11)
Utgangspunktet for Høie fabrikker var et bomulls-
spinneri som kristiansandskjøpmannen Peter Julius 
Lilloe etablerte på Jægersberg i 1845 og flyttet til 
Høiefossen i 1850. Han kjøpte bøndenes vannrettig- 
heter og oppførte en tre-etasjers spinneribygning der. 
Han gikk konkurs i 1858, men nye eiere overtok. I 
1880 ble spinneriet igjen solgt, og i 1882 ble det slått 
sammen med et veveri som hadde vært i virksomhet 
på Høie fra 1852. Navnet ble Høie Fabrikker. Spinne-
riet ble nedlagt i 1893. Oscar Jebsen kjøpte i 1904 
hele fabrikken. I 1913 tok han i bruk elektrisk kraft til 
maskinene. Det skjedde flere endringer i eierskapet, 
og etter fusjon med Arne Fabrikker og Norion i 1986, 
ble selskapets navn Høie-Arne AS og i 1994 Høie AS. 
I første halvår av 2008 ble den tradisjonsrike produk-
sjonen på Høie nedlagt.
Vesentlige vann i Høievassdraget innenfor dette tur-
kartet er Sagetjønn (H11), Hestevannet (H10), Lona 
(F14) og Eptevann (G13). I nederste del av bekken går 
det opp fisk fra Otra. Vassdraget har et nedslagsfelt 
på ca. 16,1 km2. Det er nevnt sag i vassdraget i 1727 
og kraftstasjon fra 1915.
I 2016 er det gitt tillatelse til å bygge et minikraftverk her 
uten noen form for regulering. Fallhøyden er 21 meter 
og produksjonen planlagt til å bli 0,45 GWh i året.

Auglandsbekken (I9) på Augland årsak til stor 
aktivitet i Torridal
Auglandsbekken kalles av noen Lonanebekken eller 
Sagebekken. Bekken har et nedslagsfelt på 7,2 km2 
og utnytter i hovedsak vannet fra Skjeddvann (E11) og 
Homevann (F9), hvor stemmene fortsatt er synlige. 
De siste 1,5 km fra Lonanestemmen (H9) og ned til 
Otra har bekken vært vertskap for mange aktiviteter.
Langs vassdraget lå det kvernhus og sag, og i 1915 
kom rørgata og Oddernes kraftstasjon. Halvveis nede 
mot Otra kom stemmen som Augland Mølle hentet 
vannet fra. Der hovedveien gikk over bekken fra ca. 
1790 til 1866, er det ei spesiell og godt bevart stein-
hvelvbro. Setesdalsbanen gikk fra Kristiansand til 
Mosby i 1894 og ble ferdig til Byglandsfjord i 1896. 

LOKALHISTORIE - KULTURMINNER forhøyet med ytterligere 16 m da DAB-senderen ble 
montert på toppen. Toppen av masta rager dermed 
534 moh.

Holenbakken, D3
Hoppbakken sentralt på Nodeland ble kalt Holen-
bakken etter tidligere distriktslege Alf Holen. Bakken 
var en 20-meters bakke som Greipstad Idrettslag 
bygde i 1958. Interessen for skihopping var på den 
tida svært stor, og på idrettslagets «hoppskoler»  
kunne det være over 50 barn og unge i bakken.  
Bakken ble modernisert på 1980-tallet. Nå er det  
lenge siden det har vært aktivitet der.

Hortemo, C/D5
Travbanen ble ferdig i 1937. I 1938 ble det sendt  
søknad om totalisator-kjøring. Høsten 1940 kom svar 
om at Det Norske Travselskap ville anbefale at Land-
bruksdepartementet gav tillatelse fra 1941. Det førte 
til bygging av nødvendige installasjoner, også salgs-
boder og tårn. Og 29. juni 1941 gikk den første totali-
satorkjøringen på Sørlandet av stabelen her. Det ble 
kjørt mange løp de nærmeste årene. Men i 1948 gikk 
travsporten her nærmest i dvale, og gjenoppsto med 
Sørlandets Travpark i 1988.
På Hortemo var aktiviteten liten. I 1960-1970-årene ble 
det arrangert stevner med motorsykler og biler og i 
begynnelsen av 1980-årene noen prøveløp med hest.
Anleggene til Greipstad idrettslag (greipstadil.no)  
ligger også på Hortemo. Videre utbygging er vanske-
liggjort av mange registrerte fornminner i området.

Hovedturløypa, fra F14 til I3
Midt-Agder Friluftsråd har etter avtale med et 20-talls 
grunneiere opparbeidet en ca. 20 km lang hoved-
turløype som går fra Stemmen (F14) i Vennesla til 
Kjerrane (I3) i Kristiansand. Deler av løypa går også 
gjennom Songdalen. Fra Bergsvann (G5) syd for  
Kulia (F6), går det en avstikker ut til Tunballen (E5). 
Ved Mumletjønn (H6) er det lett å komme seg ned til 
Strai via lysløypa.
Løypa er hovedsakelig ei skiløype som maskinprepa-
reres når snøforholdene tillater det. Men den egner 
seg også utmerket for sommervandringer og sykkel-
turer. I sommerhalvåret kan det være husdyr i utmar-
ka, så ha respekt for gjerder og lukk grinder.
Det er parkeringsmuligheter ved Stemmen (F14),  
Tunballen (E4/5), Bergstøl (F6), Strai (I/J7), Kjerrane 
(I3), Hellemyr (I2) og Aurebekkvann (G8).
Grunneierne har rett til å bruke løypa til tømmerkjøring 
og annen næringsvirksomhet. Derfor kan det noen 
ganger hende at friluftslivet må vike. Friluftsrådet 
samarbeider med grunneierne for at ulempene skal 
bli minst mulig. Tømmerdrift varsles ved skilting.
Vedlikehold og rydding av løypene er et samarbeid 
mellom Midt-Agder Friluftsråd og idrettsklubbene 
Oddersjaa og Torridal.
Natur og kultur langs Hovedturløypa er beskrevet i 
boka «50 turer i Kristiansandsregionen.»

Høie fabrikker  H11  
Se tema Virksomheter/industri

Hågonmyr, F8
Her ligger skytebanen til Torridal Skytterlag som ble 
stiftet i 1882. Banen har seks skiver med skivetrekk 
på 100 m og seks skiver på 300 m. I tillegg er det en 
100-meters bane med løpende elg.

Ingershelleren, I2
En stor stein står på skrå mot den loddrette fjell- 
veggen og danner helleren. Det er høyt under taket 
i helleren, lengden er ca. 6 m og bredda ca. 2 m.  
Inger Christensdatter flyttet inn her sammen med 
sønnen Christian Knudsen omkring 1870. Det fortelles 
at Christian var tambur i sine yngre dager, og noen 
kaller derfor helleren for Tamburhelleren. Utenfor 
helleren plantet Inger eple-, kirsebær- og plomme- 
trær. På sørsida av inngangen lå kjøkkenhagen. Un-
der denne steinen bodde Inger og Christian i flere 
år. Inger ble syk og døde av kreft i mars 1891, mens 
Christian fortsatte sitt hellerliv til han ble overtalt til å 
flytte på gamlehjem i november 1904. Han var da 56 
år og en ekte huleboer. De neste ti årene bodde han  
i helleren om sommeren og på gamlehjemmet om 
vinteren. Han døde i 1919.
Helleren var også bebodd i perioder før Inger flyttet 
inn der.

Jentetjønn, H3
Etter den store opprullingen av motstandsbevegelsen 
på Sørlandet i desember 1942, måtte Kaare Heistein 
og Nils Fidjeland gå i dekning. De gikk til Groheia der 
Fidjeland visste om ei passende hyttetomt rett vest 
for Jentetjønn, i et tett granholt inntil en bratt fjell-
vegg.
De tok materialer fra et hus som var under oppføring 
og bar dem inn til Jentetjønn. Første juledag 1942 
var hytta ferdig. Gestapo fant den aldri, og Fidjeland 
ble boende her i 18 måneder. Heistein hadde reist til 
Sverige noe tidligere. Da en ny opprulling av mot-
standsarbeidet ble satt i gang våren 1944, måtte også 
Fidjeland flykte. I 1973 ble hytta flyttet til Vest-Agder 
Fylkesmuseum. Ei minneplate viser hvor den opprin-
nelig sto.

Jettegryta, H3
er et fantastisk arbeid utført av is, vann og stein under 
siste istid: 3,2 m dyp og 1,7 m i diameter.

K  
Markerer synlige spor fra 2. verdenskrig, 1940-1945.

Kjerrane, I3
Kjerrane eller Grokjerrane var en gammel husmanns-

plass under gården Grim. Plassen lå mellom dagens 
vei og jernbanen. Det spøkte der. Vilhelm Krag har 
beskrevet det i diktet «Det spøger». Der heter det i 
åpningslinjene: «Der skal spøge grovt i myrane bag 
Grotjønn og i upsanne oppetter». «Spøgeriet» skal 
visstnok skrive seg fra en kar som hadde hengt seg 
i ei falleferdig løe som en gang stod her. Stedet gikk 
også under navnet «de forlatte hus».
I 1946 kjøpte Kristiansand Ynglingeforening plassen. 
Den ble brukt til sportskapell til den brant i 1982, men 
allerede i mai i 1984 ble nytt kapell på et mer solrikt 
sted på nordsiden av veien innviet. Det er andakter i 
Kjærrane sportskapell stort sett hver søndag.

Klappane, L3
skal etter sigende være verdens eldste hoppbakke 
som fremdeles er i bruk. Den driftes av Oddersjaa og 
heter egentlig Klappanshalsen. Den ble innviet med 
et gutterenn 25. februar 1877. Det deltok 169 gutter 
under 17 år og tilskuerantallet var omkring 2000.  
Bakken har i dag moderne flomlys og plastdekke. 
Bakkerekorden i den store bakken er på 39 meter.

Kleivane, G3
I veikanten er det en brønn som hestene stoppet ved 
og drakk vann etter å ha tilbakelagt det meste av  
bakken opp fra Farvannet. Lenger nede, på sørsida av 
veien, er det et krater i veikanten. Jernbanetunnelen 
raste sammen her den 22. november 1943 og Bjørn 
Bjørnstad ble drept mens han drev med fjellrensking 
inne i tunnelen.

Kontetjønn, J5 
Kontetjønn var et oppdemt vann som det nå bare er 
en liten myrpytt igjen av. «Tjønna som forsvant» er 
beskrevet av Kåre Brøvig: Da løytnant Harald Kirse-
bom skulle starte tresliperi (papirfabrikk) ved utløpet 
av Straisbekken (I7) inngikk han i 1881 avtale med 9 
bønder på Ytre Strai om å kunne øke høyden på stem-
men ved Ristjønn (H/I7) med 8-9 Fod, ved Aktjønn (I6) 
inntil 5 Fod og ved Kontetjønn inntil 5 Fod. At høyden 
skulle økes må bety at det allerede var demninger 
her. Og det er spor etter stemmer som kan gi et rela-
tivt stort vannbasseng. Vannet til Kontetjønn kom fra 
Krogvann og myrene der omkring, samt Langetjønn.

Krogvannstemmen, I/J4
Krogvann har vært en viktig vannkilde både for virk-
somheter på Strai og nedover mot byen. Vannet kunne 
ledes begge veier. Det vitner de mange demningene 
om. Noen er lange og to-tre meter høye. De er av-
merket på kartet. Krogvannsstemmen er den største 
og her står fortsatt damhuset.
Det var planlagt at Krogvann skulle være vannkilde 
for Kristiansand fra 1874, men bevilgningen til pro-
sjektet ble først gitt i 1921. Og fra 1923 til 1976 var 
dette byens drikkevann sammen med vann fra Berg-
vann og Storemyrvann. Nå kommer vannet fra Tron-
stadvannet mellom Søgne og Songdalen.

Kulia, F6
I 1904 ble det utskilt tomt til klubbhytte til Kristian- 
sands Ski- og Skøiteklubb Oddersjaa. Hytta sto her 
fra 1905 til 1957 da den måtte vike for en transfor-
matorstasjon. VAE betalte 21.800 kr, og ny hytte ble 
bygd på Bergstøl og kalt Bergstølhytta. Se Bergstøl-
hytta (F6).

Lille Hemmestjønn, C12
Ved en bratt fjellvegg litt nord for tjønna, er det en 
rar formasjon som kan minne om en rekke små jette- 
gryter.

Limbinderhelleren, J3
Helleren ligger rett over tunnelmunningen på Lim-
bindermyra. Helleren har sitt navn etter Ole Ellefsen 
Moseidjord som i sin tid bodde her. Han var født ca. 
1841 og ble kalt Ola Limbinder fordi han laget sope- 
limer av pors og bjerkeris som han solgte for to skil-
ling pr. stk. på sine turer til byen Han var storfabrikant 
og det var derfor ikke underlig at han fikk navnet 
«Limbinderen». Om høsten plukket han hasselnøtter 
som han solgte til «kurvekonene» i byen, koner som 
satt på gatehjørnene og handlet med frukt, kaker 
og liknende. Lørdagskveldene hendte det han had-
de med seg ei flaske brennevin for å ha helgemoro 
sammen med Inger som bodde i Grauthelleren (H2). 
Grauthelleren forsvant ved veibygging i 1880. Ola ble 
funnet druknet i Nattmannsbekken ved Grimsbroa 
28. februar 1882.

Lonanestemmen, H9
Stemmen var den eldste og viktigste som gav vann 
til aktivitet i Auglandsbekken, både til kverner og til 
flere sagbruk. Moderne stem fra 1914 gav vann også 
til kraftverk. Stemmen vedlikeholdes ennå. Lonane 
var vannverk 1968-1979 og senere reservevann for 
Kristiansand. Se Auglandsbekken under tema Virk-
somheter/industri

Moradsen, E6
Her bodde det på slutten av 1600-tallet en liten familie: 
Peder Moradsen og den flere år yngre kona Signe 
Bjørnsdatter, opprinnelig fra Bukksteinsdalen, og de-
res to små barn. Gisle Tjodgesen var en ung tjeneste-
gutt der. En kortversjon av «Dramaet på Moradsen» i 
1695: 
Signe og Gisle ble litt for gode venner og begynte 
å planlegge å ta Peder av dage slik at de to kunne 
bo sammen. En kveld trettet Signe og Peder høylydt. 
Gisle så hva som foregikk. Etter at Signe løp gråtende 
ut i nattemørket, fikk Gisle med seg Peder utenfor og 
slo ham i hjel med en eikekubbe. Da Signe så hva 
som hadde hendt, foreslo hun at de skulle stelle liket. 
De la Peder i senga så det skulle se ut som han led 
en naturlig død. Dagen etter kom naboer forbi. De ble 

forbauset over at Peder som i går var frisk, nå var død 
av sykdom. Ryktene begynte å gå. Lensmannen kom, 
og begge ble satt i arresten på Nodeland. Begge 
nektet for Peders død. Gisle rømte fra arresten, og i 
strengt forhør innrømte Signe det hele. Gisle ble fakket 
og begge ble stilt for retten på tinget i Høllen. Dom-
men blei: «hodet skal skilles fra kroppen som skal hen-
legges på steile og hjul». Ved juletider 1695 gjorde 
«mestermann» Mathias Johansen jobben sin: to hals-
hogde lik ble lagt på steile og hjul til skrekk og advar-
sel. Gården var i bruk til ut i 1950-årene.

Myråsen, H8
Hoppbakken ved Aurebekk ble bygd i slutten av 
1930-årene og var i bruk til ca. 1950. Det var en 40- 
meters bakke som ble hoppet til bunns og kunne opp-
leves som å være litt farlig. Det er også rester etter 
stillas av jern.

N  
Markerer synlige spor fra 1. verdenskrig 1914-1918.

Nipesteinen, D4
Nipesteinen er ei stor, høy steinblokk oppunder fjellet 
som ender i en spiss. Vandresagnet om skomakeren 
som skulle slippe straff hvis han klarte å sitte på stei-
nen og sy ferdig et par sko, er også knyttet til denne 
steinen. Da han nesten var ferdig med skoen glapp 
sylen ut av handa. Han forsøkte å få fatt i den igjen, 
men mista balansen, ramla ned av steinen og slo seg 
i hjel.

Nodekleiva, E/F3
Her gikk den gamle byveien fra Greipstad. Fra inner-
ste del av Farvannet gikk den videre opp den bratte 
Barendalskleiva til Frydenlund. Nodekleiva var offent- 
lig sledevei til 1834, men trafikken avtok da kjøreveien 
via Brennåsen ble ferdig i 1835. Barnevandringsstien 
gikk her.
Sør for veien, der bakken ned mot Nodeland be-
gynner, er det skanser fra nøytralitetsvakta under  
1. verdenskrig. Skansene som skulle gi soldatene 
dekning, ser i dag ut som avkorta steingjerder inne 
blant grantrærne. 
Nodekleiva er en god turvei som på en måte opp-
rustet, da drikkevannsledningen fra Tronstadvann til 
Kristiansand ble lagt ned i veien her i 1970.

Nodelandsheia, E5
Nodelandsheia er det største boligfeltet i Songdalen 
med henimot 1500 innbyggere. De første boligene i 
området kom i 1982 i Svaleåskjerran (E4), deretter på 
Svaleåsen (E4) og så i Svarttjønnheia (E/F5). Utviding- 
er er planlagt, bl.a. med ca. 400 enheter i kommunal 
regi i Nodelandsheia øst.

Plassen, F10
Plassen ved Hesteheia var husmannsplass under 
Ytre Mosby. Den ble festet bort til Tollak Gundersen 
i 1722. Siste eier var Ola Knutsen som i 1841 hadde 
økonomiske problemer og måtte gå fra stedet. Huset 
ble revet og flyttet til øvre Mosby, men stedet heter 
fremdeles «Plassen».

Postveien, fra E1 til K3
Veien over Groheia (I3) fra Krossen ved Setesdalsvei-
en (K3) til Farvannet (F2) er en gammel kløvvei. Den 
ble fram til 1604 bl.a. brukt av Oddernespresten som 
betjente menighetene i Søgne og Greipstad. Det var 
eneste vei øst-vest i området. Folk fra Søgne kom på 
østsida av Farvannet og møtte folk lenger vestfra. 
Disse kunne komme via Nodeland over Nodelands-
kleiva til nordenden av Farvannet, videre opp den 
bratte Barendalskleiva (F3) og over Groheia til byen. 
Etter at Kristiansand ble grunnlagt i 1641, ble dette 
byveien for folk vestfra. Fra mellom 1741 og 1756 ble 
den også postvei. Kvislevannsstøyten, ei bratt kleiv 
på sørvestsida av vannet, er fra før 1777 og er eneste 
synlige spor av den gamle postveien. Veien over 
Groheia ble i årene 1791-1797 utbygd til kjørevei som 
skulle være ca. 4,4 m bred. Den ble da en del av Den 
Vestlandske Hovedvei mellom Oslo og Stavanger. 
Veien er senere utvidet og lagt om, men en kan fort-
satt se gamle veistubber fra 1797.
I 1838-1840 ble kjøreveien fra Farvannet til Kvisle- 
vannet utbedret og lagt utenom den bratte Baren-
dalskleiva (F3), bl.a. med høye veiborger mellom  
Tomaskleiva (F2/3) og Frydenlund (G3). Strekninga 
mellom Krossen og Kvislevann ble utbedra i 1851-
1853. Kvislevannet var et vanskelig parti. Til slutt ble 
valget ei fylling rett over vannet. Den ble bygd i 1857-
1861, men har siden flere ganger delvis forsvunnet i 
dypet. I 2015 ble det lagt ny fylling over vannet.
Den nye byveien som ble bygd om Grauthelleren i 
1876-1880, i det som stort sett er dagens trasé, redu-
serte trafikken på den gamle veien betydelig.
Da Grotjønn ble demmet opp i 1880, ble den gamle 
veien der liggende under vann. Ny vei ble anlagt på 
sørsida tjønna. Den 22. juni 2015 var det på ny snor-
klipping for en nyoppusset vei over Kvislevannet.

Prestneset, D2
På Prestneset følger stien elvekanten rundt halvøya. 
Flere steder er det benker. Stien er tilrettelagt for 
rullestol. Det er opparbeidet vei med ny gangbro fra 
P-plass på østsida av elva. Stien som er ca. 1,5 km 
lang, passer for alle.

Solheia, D7
Solheia var en husmannsplass i 1664, men ble senere 
egen gård. Den ble fraflyttet i 1960-årene og bygning- 
ene revet. Tufter etter hus, murer og peis er godt  
synlige.

Songdalselva
Songdalselva, som den kalles i Greipstad, Søgneelva 

i Søgne og Songa i Finsland, kommer fra Songevannet 
helt nord i Finsland/Vennesla. Den renner ut ved Høllen 
i Søgne. Elva som er 55,3 km lang med et nedbørsfelt 
på 207 km2, er ei flomelv. Elva ble vernet i 1993.
Elva ble helt fram til 1930-tallet brukt til tømmerflø-
ting. Kanskje toppen ble passert i 1876 da det ble 
fløtet ca. 168 000 tømmerstokker. Fra ca. 1870 var 
Høllen dampsag og Støleholmen dampsag i Søgne 
i full drift og kunne skjære mye tømmer. Mye last ble 
eksportert. Det var på denne tida danmarksfarten var 
størst. Høllen dampsag brant i 1888 og Stølesaga ble 
nedlagt i 1907.
På strekningen som dekkes av kartet, renner elva i 
rolige meandere gjennom et rikt jordbrukslandskap. 
Flere steder er det dannet såkalte kroksjøer. Elva  
egner seg godt til kanopadling. Tidligere var det et 
rikt laksefiske i elva.

Stemtjønn, D6
Stemtjønn er arenaen til Greipstad Skytterlag (www.
dfs.no/greipstad) som ble stiftet i 1878. Banen har 
seks skiver på 100 m og ti på 200 m med elektronikk. 
Greipstad Pistolklubb har 14 standplasser med sving-
skiver på sine skytebaner. Songdalen Leirdueklubb, 
under Songdalen jeger og fiskerforening, har fire hagle- 
baner, bane 1 og 3 med overbygg og flomlys og bane 
2 med syv kastemaskiner.
Rundløypa som starter her, er merket og har fine  
utsiktspunkter. Tjønna var privat vannverk til 1950- 
årene. Det er gode bademuligheter i tjønna.

Store Geittjønn, D4
var privat vannverk og gav også vann til sag. I 1952 
ble den en del av Greipstads vannforsyning, men  
brukes ikke i dag.

Straisbekken, I7
Se tema Virksomheter/industri

Sølvskjerp, F11
Dagbruddet som ligger i myrkanten, er ca. 1,5 meter 
dypt. Det sies at det er funnet sølv her.

Sørlandsbanen, I3
Bygging av banen vestover fra Kristiansand begynte 
i 1930. Første gruppe arbeidere kom 19. januar 1930, 
og første dynamittsalve ble sprengt 28. januar 1930. 
Arbeidet var ikke ferdig da krigen begynte. Tyskerne 
forserte arbeidet, og den 17. desember 1943 ble  
banen åpnet fram til Moi og 1. mai 1944 til Stavanger. 
Anlegget mellom Kristiansand og Moi ble i sin tid 
regnet som Nord-Europas største jernbaneanlegg 
på grunn av de omfattende fjell- og tunnelarbeidene, 
i alt 72 tunneler. Nesten halvparten av den 109 km 
lange strekningen går inne i fjellet. Mesteparten av 
arbeidet ble utført som «håndarbeid» - med feisel og 
bor. 
På kartet er det 16 tunneler. Den korteste er 37  
meter lang og den lengste 505. Fra Nodeland stasjon 
(D3) 25 moh. er det ca. 10 km med syv tunneler til 
Kristiansand sentrum. Toget bruker ni minutter på 
strekningen.

Tinnheiabakke, J/K3
Hoppbakken ble innviet 18. mars 1934. 83 hoppere 
deltok. Fem år senere ble det avholdt norgesmester- 
skap her, og de legendariske Kongsberg-guttene 
Birger og Asbjørn Ruud vant hver sin klasse. Bakke-
rekorden ble imidlertid satt i 1946 av Arnfinn Sanden-
gen fra Kongsberg med et hopp på 62 meter under 
de såkalte Kongsbergrennene som samlet 8000-
9000 tilskuere. Det siste rennet ble holdt 21. mars 
1970 med 35 deltakere. Nye anvendelser av området 
gjorde at leieavtalen Oddersjaa hadde med Kristi-
ansand kommune, opphørte i 1973 - og dermed var 
det slutt.

Tju(v)helleren, I4
På begynnelsen av 1800-tallet var Postveien utrygg 
på grunn av to brødre, «Grimsbrødrene». De hadde 
som spesialitet å røve bønder som var på vei hjem 
fra byen. De slo gjerne til på det bratteste stedet i 
datidens Grokleiv. Her dro hesten lasset seint, og 
hestekjøreren ble et lett bytte. Tjuvgodset gjemte de 
i Tjuvhelleren.
Den ene av brødrene, Knud Ommundsen, fikk alle-
rede som 17-åring sin første tukthusstraff. Den andre, 
Ola, var ikke bare røver og tyv, men også falskmynt-
ner. I 1829 ble han dømt til ti års festningsarbeid.

Trialbane, E5
Anlegget til Sørlandets Trialklubb har klubbhus, ga-
rasjer og trialbaner. Trial er ferdighetskjøring med 
motorsykkel for alle fra fylte fem år (www.sorlandets-
trialklubb.com).

Tunballen, E5
Ruinene etter gården fra slutten av 1600-tallet kan 
en finne på kollen, «ballen», vest for vollen. Også 
steinhella som lå foran inngangsdøra er synlig, samt  
rydningsrøyser og et gammelt steingjerde. Gården 
ble forlatt rundt 1910 da den ble kjøpt av nabogården. 
I dag er det barneskole og barnehage her. Songdalen 
Frikirke ble bygd i 1994. Tunballen er et fint utgangs-
punkt for turer.

Vehusknausen, F11
er Kristiansands høyeste punkt 285 moh. Utsikten 
her er heller dårlig på grunn av mye trær.

Vestlandske hovedvei
Se Postveien

Vestre Fjellmannnsveg, E14, F12, H11
Vestre Fjellmannsveg var fra gammelt av og fram til 
1835 gang og ridevei til/fra Indre Agder. Fra 1848 ble 
den kjerrevei. Veien er stykkevis bevart fra Skotte-
dalen (E14) om Bue (F13) og Dalane (F12) til Geide-
vadstean (G/H12) og Bymyr (H11) og bratt ned til Høie. 
Veistrekningen var i bruk til 1867. Den restaurerte 
steinhvelvsbroa over Auglandsbekken (I9) er eneste 
rest av denne veien på strekningen mellom Mosby 
og byen. Noen «fjellmenn» brukte veien fra Bue (E13), 
langs Hemmesvann (E12) til Fjellmannshola (E10) ved 
foten av Hesteheia som rasteplass. Deretter gikk fer-
den langs Homevann (F9), via Aurebekk (G8) og Aug-
land (I9), over Fiskevann (H7) ned til Strai og videre 
til byen.

KRISTIANSAND KOMMUNE
Christianssand ble grunnlagt i 1641 av kong Christian IV. Byen grenser til Søgne, Songdalen, Birkenes,  
Vennesla og Lillesand. I 1877 ble navnet endret til Kristiansand. I 1965 ble Kristiansand slått sammen  
med Oddernes, Randesund og Tveit og fikk da 50.000 innbyggere. Ved inngangen til 2016 har byen  
88 000 innbyggere og er Norges 5. største by. Byen har god ferjeforbindelse til Hirtshals i Danmark.  
Fra Kristiansand Lufthavn Kjevik er det flere daglige flyvninger til København og Amsterdam, samt til  
en rekke norske flyplasser. Sørlandsbanen kan ta deg i retning Stavanger eller Oslo.

Kristiansand har en rekke større virksomheter som Elkem og Nikkelverket og store bedrifter med  
oljerelatert virksomhet. Sørlandssenteret er et av Nordens aller største handelssentre. 
Kristiansand Dyrepark har mer enn 1 million besøk i året. Mange vil si at Kristiansand er Norges  
sommerby nummer 1. Ingen steder i landet har flere soltimer i året enn Kristiansand!
Se også www.kristiansand.kommune.no

SONGDALEN KOMMUNE
Kommunen ble til 1. januar 1964 som et resultat av en sammenslutning mellom kommunene Finsland og 
Greipstad, pluss Eikeland krets i Øvrebø kommune, og minus litt av nedre Kleveland i Finsland som ble  
gitt til Marnardal kommune. Greipstad er nevnt allerede i 1344. Da kommunene i Norge ble opprettet i 1837, 
ble Greipstad en del av kommunen Søgne og Greipstad. Derav også navn som Søgne og Greipstad  
sparebank. Greipstad skilte lag med Søgne og ble en egen kommune i 1913. Finsland var egen kommune 
fra 1837 til 1964. Rådhuset ligger på Nodeland, hvor også de fleste sentrumsfunksjonene er samlet.  
1. januar 2016 hadde kommunen 6 454 innbyggere.
Se også www.songdalen.kommune.no

KARTREDAKSJON

Arne Holte arnehhol@online.no Oddersjaa SSK
Ole Dag Myhrstad ole.d.myhrstad@powermail.no Oddersjaa SSK
Nils Aurebekk nilsaure@online.no Torridal IL
Floke Bredland floke@online.no Søgne og Songdalen orienteringsklubb
Tor Lohne tor.lohne@ramboll.no Søgne og Songdalen orienteringsklubb

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
Midt-Agder Friluftsråd skal gi alle menneskene i regionen muligheter i friluft.  
Friluftsparken i Søgne, føremeldinga, naturskoleleirene, minoritetsturer, sommerkafeene i skjærgården, 
turkart og naturlosturer er noe som har bidratt til godt friluftsliv. Friluftsrådets viktigste oppgaver er  
å sikre og tilrettelegge viktige friluftsområder for allmennheten, drifte og tur- og skiløyper og drive  
opplæring og friluftsaktiviteter.

Midt-Agder Friluftsråd er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Kristiansand,  
Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og Birkenes, Iveland,  
Evje og Hornnes og Lillesand i Aust-Agder.

Midt-Agder Friluftsråd
Rådhusgata 6, 4611 Kristiansand
Tel. 95 85 11 11
post@midt-agderfriluft.no

TIL TURFOLKET!
Friluftsliv er en viktig del av vår kulturarv og vår nasjonale identitet. Friluftslivet er til  
glede og nytte for den enkelte og samfunnet, og utgjør for de fleste av oss et viktig  
bidrag til livskvaliteten. Forskning viser at det enkle friluftslivet, som for eksempel  
turgåing, har en svært positiv virkning for helsa. Friluftslivet gir også økt kunnskap  
om vår natur- og kulturarv.

Friluftslivet er et sentralt satsningsområde for den statlige miljøforvaltningen.  
Det overordnede nasjonale målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som  
en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og  
i naturen for øvrig.

Som brukere av naturen har vi både rettigheter og plikter. Friluftsloven vi fikk i 1957 inneholder  
bestemmelser om den urgamle allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Allemannsretten er et gratis  
fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som  
er grunneier. Du gjør bruk av allemannsretten når du går tur til fots, eller på ski, når du sykler, eller  
rir på privat vei og sti, når du telter og bader i utmark og kjører båt på sjøen, eller ror og padler på  
vann og elv. Det er også en del av allemannsretten når du plukker bær, sopp og blomster. 

Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy i utmark. Og retten til ferdsel med sykkel  
og hest har noen begrensninger som ikke gjelder ferdsel til fots og på ski. Miljødirektoratet har det  
overordnede ansvaret for allemannsretten. Men husk at når du gir deg ut på tur i skog og mark så er  
du gjest i naturen. Det betyr at du viser respekt for alt liv og for annenmanns eiendom og følger  
reglene om båndtvang og bruk av åpen ild.

OM KARTET
Kartets avgrensning
Kartet dekker ca 90 km2 og er i store trekk avgrenset av E39 i sør, Songdalselva og Utsognveien i vest/ 
nordvest, Vehus i nord og Rv9 i øst. Den vestlige delen ligger i Songdalen kommune, den østlige i  
Kristiansand og en liten bit i nord i Vennesla kommune. I 1950-årene utga Oddersjaa «Turkart for  
Kristiansand og omegn» og i 1991 utga Oddersjaa og Torridal turkartet «Bymarka - Torridal». Disse kartene 
omfattet bare deler av dagens kart. For første gang presenteres det et turkart for hele dette turområdet.

Kartets navn
Kulia ligger sentralt på kartet og sportshyttene her og på Bergstøl har tidligere vært viktige turmål.  
Nodelandsheia er det største boligfeltet i Songdalen. Det er planlagt å bli enda større. Mesteparten av  
arealet fra E39 og nordover til Krogvann, eies av Kristiansand kommune. Store deler av dette inngikk i  
utmarka til gården Grim (Bymarka vest) som sammen med utmarka til gården Eg (Bymarka øst), ble tatt  
av kongen og gitt til innbyggerne i byen da den ble grunnlagt i 1641. Og Torridal er det beste samlenavnet  
på området nordøst på kartet. Derav følger kartets navn.

Kartets innhold
Alle veier, traktorveier og merkede stier er med på kartet. Umerkede stier er også med, men enkelte  
steder har vi bare tatt med stier som har betydning for å bevege seg i området. Det gjelder også utydelige 
stier. Og noen steder er stier utelatt for å skape viltlommer i terrenget. Traktorveier er ofte ikke merket.
Vi har etter beste evne valgt ut steder og kulturminner som kan være verd et besøk. Navn på kartet som  
er skrevet med grønn farge, har fått en egen omtale på kartets bakside. Navnene er ordnet alfabetisk  
og kartreferansen er oppgitt. Dermed finner du lett det aktuelle stedet på kartet. Kartet inneholder  
ca. 750 navn. Kilder for data til turkartet er samtaler med kjentfolk, turer i terrenget og tips fra litteratur  
i lokale bibliotek. Innenfor området finner du kjente turmål som Gråmannen, Bukksteinen, Hesteheia,  
Hovedturløypa, Vestre Fjellmannsveg, Gamle Mandalsvei, Barnevandringsstien, tre lysløyper og en rekke 
merkede turstier og badeplasser. Anbefalte adkomst-steder til turområdet til turfolk både med og uten  
nedsatt funksjonsevne, er med, likeledes til hvilke vann det kan kjøpes fiskekort.

I forbindelse med dette arbeidet ble hovedveien 
lagt der dagens trasé går. Augland sag som også lå 
ved bekken, var den største saga i Torridal på 1500- 
1600-tallet. Her kom også mølle i 1855, kryssfinér- 
fabrikk i 1915 og trevarefabrikk til ut i 1960-årene. Alt 
dette kan en takke bekken for.

Augland sag
Det var stor virksomhet ved saga, ikke minst etter by-
brannen i 1892, med stor etterspørsel etter trevirke. 
Det som står igjen av saga i dag, er rester av grunn-
muren og murene for å lede vannet inn på vannhjulet. 
Saga var i drift til 1914, da Oddernes kommune kjøpte 
fallrettighetene og bygde kraftverk litt lenger nede i 
vassdraget.

Oddernes Kraftverk
En større stem ble bygd ved Lonane (H9). Ei rørgate 
med trerør med diameter på 70 cm ledet vannet inn i 
kraftstasjonen. Anlegget ble ferdig i 1915, og ytelsene 
er nøye spesifisert: 1879 lyspærer, 24 motorer og 
11 kokeplater og strykejern. Verket ble kjøpt opp av 
Vest-Agder fylke i 1921 og nedlagt i 1941, men vannet 
i rørgata stod under trykk til ut i 1950-årene.
Nå er det planlagt et minikraftverk her med en  
produksjon på 0,25 GWh.

Møllebruket
Dansken Jesper Thomsen bygde og starta opp mølle-
bruk på Augland i 1855. Han tok imot oppdrag for alle 
som hadde noe å male. De tre bøndene som «mista» 
si private kvern da han kom, fikk male 15 tønner korn 
i året gratis. Møllebruket ble senere solgt til Kvarstein 
Mølle. I dag ser vi bare rester etter møllebruket.

Norsk Krydsfinerfabrik
Fabrikken ble starta i 1915 av den 25 år gamle Ola  
Frivold fra Hægeland. Han la med dette grunnlaget for 
produksjonen av kryssfiner i Norge. Han hadde lært 
produksjonsmetoden i California. Han fikk kraft fra 
kraftstasjonen litt lenger oppe i bekken. Fabrikken 
gikk godt og hadde 22 mann i arbeid. Allerede 8. mai 
1917 ble United Lumber & Veneer Co. AS dannet 
og en ny og mer tidsmessig fabrikk ble oppført på 
Amalienborg i Vågsbygd i 1918. Fabrikken hentet nå 
tømmer av ulike treslag fra hele verden. Fabrikken 
fikk senere ulike eiere. Mest kjent er grosserer Henry 
Johansen fra 1926 til 1975. Han var gift med Kirsten 
Flagstad. I 1991 ble fabrikken lagt ned.

Ugland Trevarefabrikk AS
Nils G. Ugland etablerte Ugland Trevarefabrikk og 
overtok lokalene til kryssfinerfabrikken. Virksomheten 
var i drift til ut i 1960-årene.

Grimsbekken - Christianssands Møller (L2)
Det var kverner på Grim før Kristiansand ble grunn-
lagt i 1641. I 1787 ble gården Grim med møllebruk og 
dammer overdratt til Peder Mørch. Gården var på 
familiens hender  til 1871 da den ble solgt til Kristian- 
sand kommune. Mølla skiftet eiere flere ganger og 
ble i 1888 solgt til et selskap med Joh. P. Johnsen i 
spissen og fikk navnet «Christianssands Møller». Det 
malte hvete, rug, bygg og mais. Produksjonen var 
ca. 200 tønner pr. dag. I april 1900 ble mølla rammet 
av brann og man vurderte å flytte den ned til havna. 
Men i 1901 var ny bygning reist (nåværende murstein- 
bygning), og i 1902 var den nye mølla i drift på samme 
sted. Virksomheten ble nedlagt i april 2008 etter 370 
års virksomhet. Bygningsmassen er fra ulike perioder 
og er utført i materialer som tre, tegl og betong. De 
eldste bygningene er fra 1800-tallet. De nyeste er fra 
1970-tallet.
Vannet til mølla kom fra Kvislevann (G3) med dem-
ning fra 1776, til Grotjønn (J3) med demning fra 1880 
og via det kunstige Møllevannet med stem fra 1730-
åra og 1790-åra. Demningene er fortsatt på plass. 
Kristiansand kommune overtok stemretten i 1942 og 
tappet Møllevannet fra 1945. I 1949 ble det helt ned-
tappet ved en tunnel under Duekniben. Området ble 
boligområde, og de første hus sto ferdig i 1949-1950.

Straivassdraget - ender i Otra ved Ia (J7/8)
Det er nevnt både sager og kverner langs Strais- 

bekken ved Ia og Strai fra 1680, og Strai bom (J8) fra 
ca. 1700, men virksomhetene er sannsynligvis eldre. 
Det var sag på Strai før 1585. Bekken har et nedslags-
felt på 8,5 km2 og vannet kommer hovedsakelig via 
Aurebekkvann (G8), Fiskevann (H7), Risvann (H6), 
Aktjønn (I6) og Kontetjønn (J5).
Da Strays Træsliberi og Saug etablerte papirfabrikk 
her 25. april i 1881, ble det avtalt at høyden på stem-
mene ved Ristjønn kunne økes inntil åtte ni fot, 
Aktjønn inntil fem fot og Kontetjønn inntil fem fot. Det 
viser at det allerede var stemmer ved disse vannene. 
Senere ble demningene ved Fiskevann, Ristjønn og 
Bånetjønn ytterligere økt. Dessverre ble ikke papi-
ret hvitt nok. Virksomheten gikk dårlig og ble i 1894 
solgt på tvangsauksjon til AS Stray Fabrikker. Murer 
på nordsida av bekken nede ved elva forteller hvor 
fabrikken lå.
 
I 1917 kjøpte Kristiansand kommune fallrettighetene 
i vassdraget for 25.000 kr, sannsynligvis for å bygge 
kraftverk, men det skjedde ikke.
Navnet Ia kommer av at her er det ei bakevje, en opp-
adgående strøm som kalles «ie».
Ved tømmerbommen ble tømmeret som kom ned-
over elva, sortert og lagt i flåter som ble fløtet til riktig 
mottaker ved Otras utløp.

Brennåsen - Mølle og sag (E1)
Se Brennåsen i den lokalhistoriske lista. 

VIRKSOMHETER OG INDUSTRI VED VASSDRAG

GAMLE VEIER OG FERDSELSÅRER
Nordmannsvegen var en gangvei til/fra Indre Agder. Den var i allmenn bruk som helårsvei til 1780 og som 
vintervei til 1835. Den gikk om Røyrås (D8), på nordøstsida av Hågonvann (E8), Hågonmyr (F8), Aurebekk (G8), 
ned til Augland (I9) og videre til byen. Den ble omgjort til lokal kjerrevei fra Røyrås og Eidså til byen i 1889. 
Senere ble den omgjort til skogsbilvei.

Vestre Fjellmannnsveg (F12): Se Vestre Fjellmannnsveg  i den lokalhistoriske lista. 

Det som nå er Hovedturløypa fra Stemmen (F14), var en gammel vintervei som sikret et underlag av  
is og snø for sledene lengst mulig. Se Hovedturløypa i den lokalhistoriske lista. 

En annen vintervei fra indre Agder gikk gjennom Stallemodalen og Fidjedalen (C9), over isen på  
Røyrvannet (C8) til Røyrås (D8). På Røyrås kunne det være så mange overnattingsgjester at det ikke var  
stallplass til alle hestene. Veien videre gikk over Hågonvann (E8), og over Aurebekkvann (G8) og  
Fiskevann (H7) ned til Straismoen. Denne veien var i bruk til ca. 1830.

Alderen på noen veistrekninger:
Kjøreveien Espestøl - Hemmes - Augland ble bygd i perioden 1935-1948.
Kjørevei Greipstad - Eidsådalen - Røyrås kom i 1920, til Eidså i 1934 og senere også til Hesteheia.
Kjørevei Augland - Aurebekk ble bygd 1876-77. Ny trasé kom i 1930-åra. 
Kjørevei Aurebekk - Kulia ble bygd 1890-åra.
Kjørevei Eidså - Aurebekk forbi Enghaug ble bygd i 1889. Nå skogsbilvei. Gjengrodde partier.
Kjørevei Krossen - Øvre Strai ble bygd i 1782-1790.
Kjørevei Øvre Strai - Mosby ble bygd i 1790-1794.
Kjørevei Mosby - Kile ble bygd i 1829-1835.

Se også Barnevandringsstien og Postveien i den alfabetiske lista.

KOMMUNEBLOMSTENE
Geiterams er Songdalens kommuneblomst
Planten er vanlig. Den lyser opp med sine røde blomster mange steder,  
ofte i hogstfelt, i veikanter og langs jernbanelinjer.

Rallarblod eller rallarrose kalles den i Sverige. Norske dialektnavn  
har ofte noe med ild å gjøre: eldmerkje, ildmenkje og lignende.  
I England kalles den «fireveed», altså brann-urt. Navnene viser ikke bare til 
fargen, men også til plantens evne til å spire i brent jord og på brannsteder. 
Geiteramsen utnytter nitrogenet som frigjøres etter snauhogging og etter 
skogbrann.

I tida etter bombingen av Hamburg i 1943 og storbrannene der, flammet geiteramsens lysende blomster  
i tette klynger i ruinene. På samme måte lyste planten opp i Londons ruiner etter bombingen der.

Unge skudd kan brukes som grønnsak. Røttene kan også kokes som kålrot og neper. I uår har tørkede  
og malte røtter av planten blitt blandet med mel for å lage nødbrød. Ristede røtter kan også gi en brukbar 
kaffeerstatning, mens bladene er mest brukt som te. Teen kalles «Koporje-te» etter stedet Koporje i Finland. 
Der svidde de av skog og fikk geiterams i store mengder. Russiske te-firmaer begynte å kjøpe opp  
korporje-te og blandet den med den dyre og ekte kinesiske teen. Innblandingen av geiterams-te kunne  
gå opp i 40%. Forfalskningen ble oppdaget. Det viste seg nemlig at te-firmaene hadde solgt omtrent  
dobbelt så mye «kinesisk» te som det de hadde importert. 

Hvitpestrot er Kristiansands kommuneblomst
Det er en sjelden plante. Samtlige kjente voksesteder i Norge ligger  
i Kristiansandsområdet. Planten står på lista over planter som er borte  
eller i ferd med å forsvinne. Nærmeste voksested er Skåne og Jylland.

Den danske dikteren H. C. Andersen forteller i eventyret  
«Den lykkelige familie» at barna kunne stå oppreist under de store  
bladene til planten.

Hvitpestrot kan være i blomst allerede i januar dersom vinteren er mild.  
Med sine kraftige rotstokker kryper den utover og holder sitt territorium. 
Planten er særbu. Derfor blir ofte alle plantene i en tett bestand av samme kjønn.  
Tidlig på året vokser det opp blomsterstengler med små gulhvite kurver samlet i en topp. Først er de  
tette og lubne, siden strekker blomstene seg og kan bli flere 10-talls cm høye. Fruktene er prismeformete  
og glatte og utstyrt med en fnokk av lange silkeglinsende hår. Bladene utvikler seg senere enn blomstene, 
men dekker etter hvert marka i halvmeter brede «blader». En antar at planten har gitt navnet til  
Øvre- og Nedre Blokkedal ved Otra, rett nedenfor Prestøyna , der det er store arealer hvitpestrot.

NEDLAGTE GÅRDER OG HUSMANNSPLASSER

Det er mange fraflyttede gårder og gamle boplasser i området. Der bygningene er intakte, er stedene  
med på kartet. Der det bare er sparsomme, men synlige ruiner, kan stedet være merket som ruin på kartet 
og ha omtale i den alfabetiske oversikten. Se f.eks. Djuphommen (F6), Enghagen (F8), Frydenlund (G3),  
Kjerrane (I3), Moradsen (E6), Plassen (F10), Solheia (D7) og Tunballen (E5).

Noen titalls utløer som det fortsatt er synlige spor etter, er merket som ruin på kartet. Leter du, vil du finne 
flere «grunnmurer» etter utløer som gjerne lå ved myrer og slåtteteiger i utmarka. I den enkle løa ble «høyet» 
holdt tørt til det ble fraktet hjem, ofte på slede om vinteren.

Noen steder er det også kve, et sommerfjøs, hvor buskapen som beitet i skogen kunne få beskyttelse  
for bjørnen, som ikke var uvanlig på 1800-tallet. Se Bjønnefjøset (G9).

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Foto: Kai Flå, Per Arvid Åsen, Harald Flå, Oddersjaa SSK, Floke Bredland
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Planarbeid

2016
•  Gitt skriftlig uttalelse 4 planer/saker der regionale  
 friluftsinteresser har vært involvert.
•  Sittet i arbeidsgruppen til revidering av  
 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Vennesla  
 kommune.
•  Sitter i arbeidsgruppe for revidering av «Aktive  
 austegder II» - Regional plan for idrett, friluftsliv,  
 fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer  
 Aust-Agder 2018 – 2021. 

Vegen 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.

Råd og utvalg

MAF deltar blant annet i:
•  Folkehelseforum i Kristiansand
•  Vassdragsrådet for Nedre Otra
•  Tilsynsnemda for Skjærgårdsparken
•  Arbeidsgruppe for Kystled Sør
•  Koordinator for organisasjonene på Østre Randøya
•  Styret for Bergstølveien
•  Naturloskomiteen – MAF er prosjektleder
•  Nasjonal Sykkelrute Nr. 3
•  Styret i Sandripheia fritidspark
•  Medlem i USUS - næringsklynge for reiseliv,  
 opplevelse og kulturnæring i landsdelen

Deltakelse

Turer og arrangementer i 2016
•  Vandring gjennom Skråstadheia (Naturlos)
•  16 friluftsdager i Friluftsparken for 8. - 9. klasser i  
 regionen (Naturskole, studentpraksis).
•  17 minoritetsgruppeturer, lokalt og regionalt –  
 drøyt 1 200 deltakere.
•  Opptur i Jegersberg (DNT arrangement for  
 ungdom)
•  Randøyadagen (Naturlos)
•  Sound of Happiness-festivalen
•  Hellevigadagen (Naturlos)
•  Elleve aktivitetstiltak i samarbeid med frisklivs- 
 sentraler og pilotprosjekter med frisklivssentraler.
•  Seks aktivitetsdager med gruppe fra Krossen skole,  
 samt en SuperDuperDag for hele ungdomstrinnet.
•  Natur- og kulturhistorisk vandring med  
 friluftstudentene på UiA - Skråstadheia.
•  Romsvigadagen (Naturlos)
•  Nissefest i Helleviga (Naturlos)
•  Solsnudag på Odderøya (Naturlos)
•  Se for øvrig arrangement under de ulike  
 prosjektbeskrivelsene.

Konferanser og samlinger i 2016
•  Deltok på Daglig ledersamling, FL
•  Deltok på Årsmøte FL og friluftskonferansen
•  Deltok i paneldebatt på samling for fylkes- 
 kommuner, i regi av Miljødirektoratet.
•  Medarrangør og deltaker på Uterehabiliterings- 
 konferansen i Kristiansand.
•  Friluftsamling for Vest-Agder i regi av fylkes- 
 kommunen
•  Deltok på høstsamling for Skjærgårdstjenesten i  
 Agderfylkene

24
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Driftsregnskap  2016 Budsjett 2015 
Driftsinntekter Note

Driftstilskudd 1 -3 424 746 -3 659 756  -3 280 569

Andre tilskudd, prosjekter mv 1 -4 190 758 -6 095 904  -2 830 218

Div. andre inntekter 1 -499 442 -400 000  -615 451

MVA-kompensasjon 1 -625 880 -500 000  -556 158

Sum driftsinntekter  -8 740 826 -10 655 660  -7 282 396

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter 1 4 407 004 1 750 000  4 112 686

Endring i premieavvik 4 -4 659 -00  -68 168

Kjøp varer/tjenester 1 3 735 780 9 112 000  3 458 032

Komp.berettiget mva på driften 1 625 880 500 000  556 158

Kalkulatoriske avskr/nedskr 2 0  0

Sum driftsutgifter (ekskl renter)  8 764 004 11 362 000  8 058 708

Driftsresultat  23 178 706 340  776 312

Finansinntekter

Renteinntekter  -47 966 -50 000  -86 986

Sum finansinntekter  -47 966 -50 000  -86 986

Finansutgifter

Renteutgifter  552 -00  0

Sum finansutgifter  552 -00  0

Motpost avskrivninger  0 -00  0

Ordinært resultat  -24 236 656 340  689 327

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger til fond  24 236 -00  210 673

Bruk av tidligere avsetninger  0 -647 000  -900 000

Sum   -00  -00  0

Regnskapsmessig resultat  0 9 340 -0

Regnskap Balanse

Investeringsregnskap
Utgifter
Investert i inventar og utstyr  310 000  0

Investering i andel i KLP  7 826 -00  5 505

Sum finansieringsbehov  317 826 -00  5 505

Finansiering
Salg av bruktbil  -50 000 -00  0

Mva kompensasjon  -54 680 0

Bruk av tidligere avsetninger, fond  -213 146 -00  -5 505

Sum finansiering  -317 826 -00  -5 505

Eiendeler note 2016 2015
Anleggsmidler

Friareal Søgne 2 100 000 100 000

Friareal Søgne 2 158 794 158 794

Dagsturhytte Sødalsmyra 2 92 240 92 240

Varebil 2 310 000 0

Egenkapitaltilskudd KLP 2 21 913 14 087

Pensjonsmidler 4 2 881 217 2 421 055

Sum anleggsmidler  3 564 164 2 786 176

Omløpsmidler
Til gode mva  692 575 556 158

Kundefordringer  125 848 86 233

Opptjente tilskudd  1 450 458 0

Andre kortsiktige fordringer  2 065 373 068

Premieavvik 4 0 0

Kasse/bank  2 711 829 4 104 988

Sum omløpsmidler  4 982 775 5 120 447

Sum eiendeler  8 546 939 7 906 623

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Disposisjonsfond 3 3 066 150 3 255 059

Bundne driftsfond 3 647 679 647 679

Kapitalkonto (EK) 5 -126 239 -367 262

Sum egenkapital  3 587 591 3 535 477

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelse 4 3 690 403 3 153 438

Sum langsiktig gjeld  3 690 403 3 153 438

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  364 739 428 013

Offentlig gjeld og feriepenger  545 573 538 398

Premieavvik 4 76 803 81 462

Skattetrekk 4 174 130 169 835

Annen kortsiktig gjeld  107 701 0

Sum kortsiktig gjeld  1 268 946 1 217 708

Sum gjeld og egenkapital  8 546 939 7 906 623

Per Svein Holte

Daglig leder
Bjørn A. Ropstad

Styrets leder
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Midt-Agder friluftsråd er en interkommunal sammenslutning (kommuneloven §27).  
Regnskapet er valgt å presenteres i henhold til forskrift om årsbudsjett, åreregnskap og årsberetning  
for interkommunale selskaper av 17.12.1999.

Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: «Alle kjente utgifter/ utbetalinger  
i året skal tas med i drifts- og investeringsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke  
når regnskapene avsluttes.»

Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter 
som direkte vedrører utgiftspostene.

1. SPESIFIKASJON AV INNTEKTER OG UTGIFTER

Spesifikasjon av tilskudd    
Tilskudd Kristiansand kommune  1 470 543
Tilskudd Vennesla kommune 237 852
Tilskudd Søgne kommune 187 716
Tilskudd Songdalen kommune 107 395
Tilskudd Iveland kommune 21 965
Tilskudd Evje og Hornnes kommune 60 054
Tilskudd Lillesand kommune 176 234
Tilskudd Birkenes kommune 85 962
Tilskudd Vest-Agder fylkeskommune  446 695
Tilskudd Vest Agder fylkeskommune, skjøtsel Friluftsparken, prosjekter  927 458
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune  110 330
Tilskudd Aust-Agder fylkeskommune, skjøtsel Ogge, prosjekter 430 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund  520 000
Tilskudd Friluftsrådenes Landsforbund, prosjekter 995 000
Administrasjon Sandripheia Fritidspark 130 000
Kristiansand kommune refusjon tauløyper, naturlos, folkehelse, aktiviteter 313 730
UDI mindreårige 199 900
Tilskudd Miljødirektoratet 200 000
Prosjekttilskudd Gjensidige 820 000
Diverse tilskudd 174 670 7 615 504

Spesifikasjon av inntekter
Salgsinntekter Helleviga, Randøya og Dvergsøya 112 974
Inntekter salg Veiviseren og div. kart 108 816
Leieinntekter 28 570
Andre driftsinntekter, UiA, diverse refusjoner 249 082
Renteinntekter 47 822
Momskompensasjon 625 880 1 173 144
    8 788 648

Noter Spesifikasjon av utgifter   
Varekjøp kafeer Randøya, Dvergsøya og i Helleviga 78 049
Kjøp kart og lignende for videre salg 128 050
Kostnader lokale 505 563
Kostnader leasing og drift bil 100 591
Kostnader drift og investeringer i Friluftsparken 1 238 084
Kostnader Naturlosprosjektet 682 264
Kostnader Naturskoler, inkl kostnader 2016 aktivitetsanlegg                    1 085 155
Leir Ogge 116 000
Kostnader Friluftsliv for minoritetsgrupper 693 000
Kostnader frisklivssentraler, tiltak i kommunene 231 238
Dagsturhytte Sødalsmyra 121 628
Kostnader ski- og turløyper 385 223
Kostnader drift Randøya og Dvergsnes 70 880
Kostnader tjenester Folkehelse Kristiansand 200 000
Kostnader regionale sykkelruter 42 500
Kostnader aktivitetskonsepter for mennesker med funksjonsnedsettelse, Krossen skole  76 519
Kostnader Springvannsheia og Involveringsprosjektet i Lillesand, samt Slåttholmen 237 014
Administrasjonskostnader, inventar, kontingent FL, forsikringer, pc, telefon 391 060
Kurs, møter og opplæring 78 403
Reisekostnader 43 100
Fremmede tjenester (regnskap, revisjon og rådgivning) 186 580
Styrehonorar 36 000
Sandripheia Fritidspark 140 000
Prestneset, Songdalen 15 376
Lønn og sosiale kostnader (adm. og ordinære driftsoppgaver) 1 936 407 8 818 684
Sum utgifter

2. ANLEGGSMIDLER

 Hytte Sødal Tomter Egenkap KLP Varebil Sum
Kostpris 01.01 92 240 258 794 14 087 0 365 121
Anskaffelser i året   7 826 310 000 317 826
Akk avskrivninger/nedskr.    0 0
Bokført verdi 31.12 92 240 258 794 21 913 310 000 682 947

Planlegging av hytta startet i 2007 og det er medgått kostnader til arkitekt og konsulenthonorar.  
Bygging av hytte er ikke igangsatt i påvente av eiendomsoverdragelse fra forsvaret. Det gjenstår en del  
opprydding av feltet før forsvaret vil avhende eiendommen. Det foretas ingen avskrivning av hytte og bil  
for 2016 iht. regnskapsforskriftene. Tomter avskrives ikke. 

3. FOND

Spesifikasjon av disposisjonsfond:
Disposisjonsfond 01.01.16 3 255 059
Avsetning til fond 24 236
Til kapitalregnskapet -213 146
Bruk av fond 0
Disposisjonsfond 31.12.16 3 066 149

Spesifikasjon av bundne driftsfond:
Bundet driftsfond 01.01.16 647 679
Bruk av fond 0
Avsetning til fond 0
Bundet driftsfond 31.12.16 647 679
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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 igjen gir resultateffekt.

Beløp i kroner

   KLP 

Årets pensjonsopptjening 434 166

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 139 583

Brutto pensjonskostnad 573 749

Forventet avkastning pensjonsmidler (120 871)

Netto pensjonskostnad 452 878

Sum amortisert premieavvik (71 395)

Administrasjonskostnad 20 961

Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter og amortisert premieavvik 402 444

Beregnet premieavvik

Innbetalt pensjonspremie (inkl adm) 406 527

Netto pensjonskostnad inkl. adm. utgifter ekskl amortisert premieavvik 473 839

Premieavvik (67 312)

Arbeidsgiveravgift (14,1%) -9 491

Premieavvik inkl arbeidsgiveravgift (14,1%) (76 803)

Pensjonsforpliktelse

Pensjonsforpliktelse 01.01 (estimat i fjor) 3 062 933

Årets pensjonsopptjening 434 166

Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse 139 583

Utbetalte pensjoner (46 275)

Årets pensjonsopptjening, renter og utbetalinger 527 474

Pensjonsforpliktelse 31.12. uten estimatavvik 3 590 407

Amortisering estimatavvik - forpliktelse 0

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat 3 590 407 

Gjenstående amortisering - forpliktelser -00 

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - estimat full amortisering 3 590 407 

Pensjonsmidler

Pensjonsmidler 01.01 2 421 055

Årets forventede avkastning 120 871

Årets premieinnbetaling ekskl adm. utgifter 385 566

Årets utbetaling av pensjon (46 275)

Årets avkastning, premieinnbet., pensjonsutbetalinger 460 162

Pensjonsmidler 31.12. uten estimatavvik 2 881 217

Amortisering estimatavvik - midler 0 

Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat 2 881 217 

Gjenstående amortisering - midler -00 

Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering 2 881 217 

Netto pensjonsforpliktelse

Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser 709 190

Arbeidsgiveravgift, 14,1% 99 996

Netto pensjonsmidler/ -forpliktelser inkl arbeidsgiveravgift 809 186

Aktive medlemmer  5

Pensjoner 1

Forventet avkastning 4,60 %

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 %

Forventet pensjonsregulering 2,97 %

5. KAPITALKONTO

Spesifikasjon av kapitalkonto:

Kapitalkonto 01.01.16 -367 262

Anskaffelser 317 826

Avskrivninger/ nedskrivninger 0

Økning pensjonsforpliktelse inkl aga av netto pensjonsforpliktelse -536 965

Økning pensjonsmidler 460 162

Kapitalkonto 31.12.16 -126 239

6. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR

Lønn og andre ytelser til daglig leder
Lønn 829 039

Det er utbetalt totalt kr 44 875 i styrehonorar i 2016.

Honorar til revisor består av:
Revisjon 39 000
Attestasjonsoppgaver 4 200

7. BUNDNE BANKINNSKUDD

 2016  2015
Bankinnskudd bundet for forskuddstrekk  176 790  172 495
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REVISJONSBERETNING Budsjett 2017

Driftsinntekter 
Kristiansand kommune 1 520 251
Vennesla kommune 244 965
Søgne kommune 187 716
Songdalen kommune 111 368
Birkenes kommune 88 047
Iveland kommune 22 724
Evje og Hornnes kommune 62 218
Lillesand kommune 192 642
Vest-Agder fylkeskommune 460 906
Aust-Agder fylkeskommune 120 000
Friluftsrådenes Landsforbund 750 000
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, MD 1427.78 2 500 000
Andre tilskudd, prosjektmidler 4 000 000
Diverse inntekter, Veiviseren, kart og annet 125 000
Salgsinntekter, kafeer 200 000
Sum driftsinntekter 10 585 837

Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter, adm og ordinære driftsoppgaver 1 900 000
Styrehonorarer 50 000
Utgifter bil (leasing, diesel, parkering, km-godtgjørelse) 40 000
Møter, kurs og reiser 150 000
Regnskap, revisjon, adm data og rådgivning 200 000
Prosjektutgifter inkl adm og lønn MAF 4 830 000
Kontingent, Friluftsrådenes Landsforbund 65 000
Annonser 20 000
Kontorrekvisita og utstyr. Innredning nye lokaler 750 000
Telefon, data og porto 70 000
Tidsskrifter 9 000
Representasjon og servering 7 000
Forsikring 120 000
Leieutgifter uteområder 10 000
Drift og skjøtsel av tur- og skiløyper, samt føremelding 300 000
Drift og sjøtsel av Friluftsparken i Søgne  410 000
Randøya og Dvergsøya drift og husleie 200 000
Sommerkafeene 150 000
Skilting og informasjon 50 000
Diverse utgifter 20 000
Kjøp kart for videre salg 100 000
Vedlikehold Huset i Helleviga 50 000
Husleie 2016 470 000
Sum driftsutgifter 9 971 000

Prosjektutgifter
Slåttholmen 500 000
Naturlos 700 000
Turskiltprosjekt, Otra IL 120 000
Naturskole inkl samarbeid UiA 700 000
Friluftsliv for minoritetsgrupper 750 000
Krossen skole utvikling 80 000
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Faksimile fra Fædrelandsvennen, 29. desember 2015.

En 44 år gammel mandals-
kvinne slipper fengsel etter å 
ha kjørt utfor i fylla.

MANDAL

Betingelsen er at hun gjennomgår 
et eget program for å bli kvitt sine 
rusproblemer. 

Det var en junikveld i år at hun 
kjørte utfor veien i Langåsen i 
Mandal. Senere viste det seg at hun 
hadde 1,24 i promille. Normalt vil-

le blitt dømt til 24 dager i fengsel. 
Kriminalomsorgen mener hun 
kvalifiserer til å delta i et promille-
program. Kvinnen ble også tatt for 
fyllekjøring i 2008, ifølge dommen.

I retten kom det fram at hun har 
mistet jobben sin der hun var helt 
avhengig av sertifikat. Retten me-
ner likevel at hun skal fratas lap-
pen i tre år og at hun har mulighet 
til å få andre jobber der sertifikat 
ikke er nødvendig. 

Jarle r. Martinsen

Dømt til rusprogram 
LEsErbiLDEt

• Send gjerne et av dine 
blinkskudd til oss. Send  
epost til nyheter@fvn.no

Vinterepler
Bygland, 25. desember: Grønt 
på plenen, snø på toppene og 
eplene henger ennå på treet. 
Det må vel være vinterepler? 
  Foto: Helge RebeR  

TurhyTTe. tar opp igjen gamle planer for Jegersberg

Lager vaffelbu for turfolket
Kristiansand kommune har 
endelig fått overta frilufts-
området Jegersberg. Nå 
har Midt-Agder Friluftsråd 
bestemt at de vil bygge hytte 
for turfolket ved Kyrtjønn.

KristiANsAND

Hytta har vært planlagt lenge, 
men nå ser planene endelig ut til 
å bli realisert.

– Dette er gjort flere andre ste-
der i landet med stor suksess. 
Bare se i Østmarka i Oslo der det 
er flere hytter med servering i hel-
gene. Det får folk til å dra langt ut 
i marka, sier Trond Johanson, na-
turforvalter i Kristiansand kom-
mune.

Vi står på en av Forsvarets 
gamle standplasser i Jegersberg 
og ser utover Kyrtjønn. Her Har 
Midt-Agder friluftsråd i en årrek-
ke planlagt vaffelbu for friluftsfol-
ket. Kommunen har gitt tillatel-
se og deler av finansieringen har 
vært på plass. 

– Men forsvaret har ikke latt oss 
få lov å bygge før hadde ryddet 
opp her, sier Per Svein Hole, dag-
lig leder i Midt-Agder friluftsråd.

Opprydding
Nå er Jegersberg endelig ryddet, 
og avfall fra over hundre år med 
militær aktivitet er fjernet. Opp-
ryddingen ble avsluttet i sommer, 
og i høst kjøpte Miljødirektoratet 
hele området. De gav det veder-
lagsfritt til Kristiansand kommu-
ne som nå forvalter friluftsområ-
det.

Før jul bestemte styret i Midt-
Agder friluftsråd at nå skulle hyt-
ta bygges. De går nå i gang med å 
finne lag og foreninger som er in-
teressert i å være med å drive et 
slikt sted, og jobber med å skaffe 
det som mangler av finansiering.

–  Jegersberg og Skråstadheia 
er et av de mest brukte frilufts-
områdene i Kristiansand. Vi vil 
at folk skal komme seg litt lenger 
enn bare til Jegersbergvann, og 
derfor vil vi bygge hytta her, sier 
Per svein Holte.

Han ser for seg at hytta er åpen 
i helgene og at det blir enkel ser-

vering, omtrent slik hytta på Od-
derøya fungerer.

– Og kommer de først ut hit, 
er de like ved naturreservatet og 
fantastiske turløyper, sier Trond 
Johanson.

Det er Midt-Agder friluftsråd 
som skal eie hytta. Det har tidli-
gere blitt laget tegninger av den, 
men hvor stor den blir er usik-
kert. Det avhenger blant annet 
hvor stor interessen er ute blant 
de frivillige.

Opprusting
Jegersberg er båndlagt til frilufts-
formål i uoverskuelig framtid. 
Naturdirektoratet har gitt det til 
Kristiansand med den klare for-
utseningen at det skal være fri-
område. Det største inngrepet 
som blir gjort er vaffelbua som 
nå skal bygges.

– I tillegg til enkel servering, 
kan organisasjoner som ønsker 
det bruke den til sine arrange-
menter. Vi tenker også at den kan 
brukes til kulturarrangementer, 
sier Per Svein Holte.

De er helt i startfasen med pro-

sjektet og kan ikke si noe sikkert 
om når den blir bygd.

ski Og fiske
Jegersberg har fisk i vannene, og 
det skal ikke mye snø til før de 
første skiløypene blir kjørt opp. 

– Og kommer det nok snø her, 
vil vi kjøre løyper helt opp til 
hytta, så det kan bli en hovedut-
fartsåre for skifolket også, sier 

Per Svein Holte.
Den nye vaffelbua er en av gan-

ske få forandringer som vil skje 
i Jegersberg i forbindelse med at 
kommunen har overtatt. Men de 
har også planer om å rydde og 
merke gamle turløyper i området.

tekSt: KJetil reite
kjetil.reite@fvn.no - 90681205

FakTa

Jegersberg
 ● Forsvaret sikret seg Jegersberg 

i andre halvdel av 1800-tallet. Det 
var militær aktivitet i området 
helt fram til Forsvaret flyttet fra 
Gimlemoen i 1995. 

 ● Gimlemoen ble høyskole og etter 
hvert universitet. Forsvaret har 
drevet opprydding i Jegersberg i 
flere omganger de senere årene. 
Arbeidet ble avsluttet i 2015. 

 ● Miljødirektoratet brukte statens 
forkjøpsrett og kjøpte Jegersberg 
fra Forsvarsbygg for 6,3 millioner i 
oktober.

Midt-Agder friluftsråd vil at folk skal komme seg ut på tur og gjerne litt lenger enn de første vannene i Je-
gersberg. Per Svein Holte (t.v.) og naturforvalter i Kristiansand kommune, Trond Johanson, mener stedet er 
perfekt som mål for en tur eller som utgangspunkt for turer videre i Jegersberg og Skråstadheia.  
 Foto: kJetil Reite

regn og lavt skydekke 
vil prege hele sørlandet 
på nyttårsaften.

AGDEr

Håper du på en kald og klar 
nyttårsaften, blir du skuf-
fet om du skal feire på Sør-
landet. Her skal det nemlig 
pøse ned.

– Det blir regn. Slår det til 
slik vi tror, blir det nok gan-
ske vått mange steder, sier 
Øyvind Johnsen, statsme-
teorolog. 

Varmt Og Vått
Torsdagen starter oversky-
et, før regnet kommer sni-
kende mot kvelden. Det 
våte været skal prege både 
kyst og fjell, ifølge meteoro-
logen.

– Det blir nedbør over 
alt. Når du kommer opp i 
500-600 meters høyde, går 
det over fra regn til snø. På 
Hovden kommer det for ek-
sempel til å snø, sier han.

Det våte været gjør også 
at temperaturen holder seg 
relativt høy.

– Ved midnatt får vi 4-5 
grader langs kysten, i alle 
fall blir det såpass varmt 
i Kristiansand, forteller 
Johnsen.

dårlig sikt
For mange er fyrverkeriet 
høydepunktet på nyttårsaf-
ten, men det lave skydekket 
kan fort ødelegge for sikten.

– Det blir nok dårlig sikt, 
ja. Uansett så går jo ikke 
bakkefyrverkeriet så høyt 
heldigvis, sier Johnsen og 
håper ikke været ødelegger 
for de som arrangerer felles 
fyrverkeri.

I nyttårshelga kommer 
kulda tilbake, og på sønda-
gen er det mulighet for snø 
ved kysten.

– Ellers avtar egentlig 
nedbøren i løpet av natt til 
første januar, og resten av 
helga blir det stort sett by-
gevær, avslutter Øyvind 
Johnsen.
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merke gamle turløyper i området.

tekSt: KJetil reite
kjetil.reite@fvn.no - 90681205

FakTa

Jegersberg
 ● Forsvaret sikret seg Jegersberg 

i andre halvdel av 1800-tallet. Det 
var militær aktivitet i området 
helt fram til Forsvaret flyttet fra 
Gimlemoen i 1995. 

 ● Gimlemoen ble høyskole og etter 
hvert universitet. Forsvaret har 
drevet opprydding i Jegersberg i 
flere omganger de senere årene. 
Arbeidet ble avsluttet i 2015. 

 ● Miljødirektoratet brukte statens 
forkjøpsrett og kjøpte Jegersberg 
fra Forsvarsbygg for 6,3 millioner i 
oktober.

Midt-Agder friluftsråd vil at folk skal komme seg ut på tur og gjerne litt lenger enn de første vannene i Je-
gersberg. Per Svein Holte (t.v.) og naturforvalter i Kristiansand kommune, Trond Johanson, mener stedet er 
perfekt som mål for en tur eller som utgangspunkt for turer videre i Jegersberg og Skråstadheia.  
 Foto: kJetil Reite

regn og lavt skydekke 
vil prege hele sørlandet 
på nyttårsaften.

AGDEr

Håper du på en kald og klar 
nyttårsaften, blir du skuf-
fet om du skal feire på Sør-
landet. Her skal det nemlig 
pøse ned.

– Det blir regn. Slår det til 
slik vi tror, blir det nok gan-
ske vått mange steder, sier 
Øyvind Johnsen, statsme-
teorolog. 

Varmt Og Vått
Torsdagen starter oversky-
et, før regnet kommer sni-
kende mot kvelden. Det 
våte været skal prege både 
kyst og fjell, ifølge meteoro-
logen.

– Det blir nedbør over 
alt. Når du kommer opp i 
500-600 meters høyde, går 
det over fra regn til snø. På 
Hovden kommer det for ek-
sempel til å snø, sier han.

Det våte været gjør også 
at temperaturen holder seg 
relativt høy.

– Ved midnatt får vi 4-5 
grader langs kysten, i alle 
fall blir det såpass varmt 
i Kristiansand, forteller 
Johnsen.

dårlig sikt
For mange er fyrverkeriet 
høydepunktet på nyttårsaf-
ten, men det lave skydekket 
kan fort ødelegge for sikten.

– Det blir nok dårlig sikt, 
ja. Uansett så går jo ikke 
bakkefyrverkeriet så høyt 
heldigvis, sier Johnsen og 
håper ikke været ødelegger 
for de som arrangerer felles 
fyrverkeri.

I nyttårshelga kommer 
kulda tilbake, og på sønda-
gen er det mulighet for snø 
ved kysten.

– Ellers avtar egentlig 
nedbøren i løpet av natt til 
første januar, og resten av 
helga blir det stort sett by-
gevær, avslutter Øyvind 
Johnsen.
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En 44 år gammel mandals-
kvinne slipper fengsel etter å 
ha kjørt utfor i fylla.

MANDAL

Betingelsen er at hun gjennomgår 
et eget program for å bli kvitt sine 
rusproblemer. 

Det var en junikveld i år at hun 
kjørte utfor veien i Langåsen i 
Mandal. Senere viste det seg at hun 
hadde 1,24 i promille. Normalt vil-

le blitt dømt til 24 dager i fengsel. 
Kriminalomsorgen mener hun 
kvalifiserer til å delta i et promille-
program. Kvinnen ble også tatt for 
fyllekjøring i 2008, ifølge dommen.

I retten kom det fram at hun har 
mistet jobben sin der hun var helt 
avhengig av sertifikat. Retten me-
ner likevel at hun skal fratas lap-
pen i tre år og at hun har mulighet 
til å få andre jobber der sertifikat 
ikke er nødvendig. 

Jarle r. Martinsen

Dømt til rusprogram 
LEsErbiLDEt

• Send gjerne et av dine 
blinkskudd til oss. Send  
epost til nyheter@fvn.no

Vinterepler
Bygland, 25. desember: Grønt 
på plenen, snø på toppene og 
eplene henger ennå på treet. 
Det må vel være vinterepler? 
  Foto: Helge RebeR  

TurhyTTe. tar opp igjen gamle planer for Jegersberg

Lager vaffelbu for turfolket
Kristiansand kommune har 
endelig fått overta frilufts-
området Jegersberg. Nå 
har Midt-Agder Friluftsråd 
bestemt at de vil bygge hytte 
for turfolket ved Kyrtjønn.

KristiANsAND

Hytta har vært planlagt lenge, 
men nå ser planene endelig ut til 
å bli realisert.

– Dette er gjort flere andre ste-
der i landet med stor suksess. 
Bare se i Østmarka i Oslo der det 
er flere hytter med servering i hel-
gene. Det får folk til å dra langt ut 
i marka, sier Trond Johanson, na-
turforvalter i Kristiansand kom-
mune.

Vi står på en av Forsvarets 
gamle standplasser i Jegersberg 
og ser utover Kyrtjønn. Her Har 
Midt-Agder friluftsråd i en årrek-
ke planlagt vaffelbu for friluftsfol-
ket. Kommunen har gitt tillatel-
se og deler av finansieringen har 
vært på plass. 

– Men forsvaret har ikke latt oss 
få lov å bygge før hadde ryddet 
opp her, sier Per Svein Hole, dag-
lig leder i Midt-Agder friluftsråd.

Opprydding
Nå er Jegersberg endelig ryddet, 
og avfall fra over hundre år med 
militær aktivitet er fjernet. Opp-
ryddingen ble avsluttet i sommer, 
og i høst kjøpte Miljødirektoratet 
hele området. De gav det veder-
lagsfritt til Kristiansand kommu-
ne som nå forvalter friluftsområ-
det.

Før jul bestemte styret i Midt-
Agder friluftsråd at nå skulle hyt-
ta bygges. De går nå i gang med å 
finne lag og foreninger som er in-
teressert i å være med å drive et 
slikt sted, og jobber med å skaffe 
det som mangler av finansiering.

–  Jegersberg og Skråstadheia 
er et av de mest brukte frilufts-
områdene i Kristiansand. Vi vil 
at folk skal komme seg litt lenger 
enn bare til Jegersbergvann, og 
derfor vil vi bygge hytta her, sier 
Per svein Holte.

Han ser for seg at hytta er åpen 
i helgene og at det blir enkel ser-

vering, omtrent slik hytta på Od-
derøya fungerer.

– Og kommer de først ut hit, 
er de like ved naturreservatet og 
fantastiske turløyper, sier Trond 
Johanson.

Det er Midt-Agder friluftsråd 
som skal eie hytta. Det har tidli-
gere blitt laget tegninger av den, 
men hvor stor den blir er usik-
kert. Det avhenger blant annet 
hvor stor interessen er ute blant 
de frivillige.

Opprusting
Jegersberg er båndlagt til frilufts-
formål i uoverskuelig framtid. 
Naturdirektoratet har gitt det til 
Kristiansand med den klare for-
utseningen at det skal være fri-
område. Det største inngrepet 
som blir gjort er vaffelbua som 
nå skal bygges.

– I tillegg til enkel servering, 
kan organisasjoner som ønsker 
det bruke den til sine arrange-
menter. Vi tenker også at den kan 
brukes til kulturarrangementer, 
sier Per Svein Holte.

De er helt i startfasen med pro-

sjektet og kan ikke si noe sikkert 
om når den blir bygd.

ski Og fiske
Jegersberg har fisk i vannene, og 
det skal ikke mye snø til før de 
første skiløypene blir kjørt opp. 

– Og kommer det nok snø her, 
vil vi kjøre løyper helt opp til 
hytta, så det kan bli en hovedut-
fartsåre for skifolket også, sier 

Per Svein Holte.
Den nye vaffelbua er en av gan-

ske få forandringer som vil skje 
i Jegersberg i forbindelse med at 
kommunen har overtatt. Men de 
har også planer om å rydde og 
merke gamle turløyper i området.

tekSt: KJetil reite
kjetil.reite@fvn.no - 90681205
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Dagsturhytte, prosjektering 500 000
Aktivitetsanlegg i leirene 625 000
Friluftsparken investeringer 175 000
Aktivitetsløft Kongsgård 50 000
Leir Ogge 100 000
Samarbeid Frisklivssentraler og aktivitespakker 50 000
Hovedturløypa  250 000
Forenklet spillemiddelsøknader, FL 100 000
Ung i friluft  130 000
Sum prosjektutgifter 4 830 000

Driftsresultat
Sum driftinntekter 10 585 837
Sum driftsutgifter og prosjektutgifter 9 971 000
Sum driftsresultat 614 837

Renteinntekter 50 000

Momsrefusjoner 400 000

Bruk av avsatte fondsmidler

Informasjons- og utstillingslokaler i Rådhusgata 6 647 000
Sum bruk av avsatte fondsmidler 647 000
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MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Midt-Agder Friluftsråd

Rådhusgata 6, Postboks 207, 4662 Kristiansand

Telefon: 95 85 11 11

post@midt-agderfriluft.no

www.midt-agderfriluft.no

To flotte gapahuker er på plass etter omfattende 
anleggsarbeid i Vestre Paradisbukt.


