
Midt-Agder Friluftsråd - Regler for leirsteder 2017  

 
1. Leirstedene/Naturskolene til Midt-Agder Friluftsråd er laget for allmennheten generelt, og 

utdannings- og læringsinstitusjoner for barn og unge spesielt, herunder alt fra barnehage, 
grunnskole og SFO, videregående til universitet/høgskole. 

 
2. Leirstedene skal forhåndsbestilles hos Midt-Agder Friluftsråd, 

95 85 11 11 – post@midt-agderfriluft.no,  
unntatt bruk slik beskrevet i pkt. 3 korttidsbruk. 
 

3. Lån/leie av leirsted (Helleviga, Donevann, Gåseflå, Ogge) 
 

Alle brukergrupper 
Korttidsbruk av leirsteder uten tilgang på utstyr er gratis. 
Gjelder opphold så som lunsjpause og søndagstur, 
forutsatt at leiren ikke er reservert. 

 
 

Gratis 
 
Utdanningsinstitusjoner 
i Midt-Agder regionen, når oppholdet er i regi av institusjonen. 

 
Gratis 

 
Privatpersoner/ideelle organisasjoner/lag  

Hele leiren 500,-/døgn 
 
«1/3 – modellen» 
a) Gjelder kun for små grupper/familier (inntil ca 9 personer) 
b) Disponerer kun 1 gapahuk, 3 kanoer, 1 robåt og tilhørende utstyr 
c) Andre brukergrupper kan ha samtidig opphold og aktivitet i leiren 200,-/døgn 

 
Bedrifter/kommersielle aktører 

 
1000,-/døgn 

 
 
 
 
Lån/leie av låven i Helleviga 
Ved ønske om bruk av låven som del av leiropphold må dette avtales ved reservasjon. 

 
Utdanningsinstitusjoner 
i Midt-Agder regionen, når oppholdet er i regi av institusjonen. 

 
Gratis/døgn 

 
Privatpersoner/ideelle organisasjoner/lag 500,-/døgn 

Når låven leies som del av leiropphold 300,-/døgn 

 
Bedrifter/kommersielle aktører 

 
1000,-/døgn 

 
 



4. Reservert leir omfatter overnattingsfasiliteter, ildsteder ved leir og alt tilhørende utstyr i 
leiren. Forbruksmateriell og førstehjelpsutstyr må medbringes av bruker. Reservasjon skal 
ikke begrense den alminnelige ferdsel, bruk av toalett og opphold i områdene for øvrig. 

 
5. Leirene er en integrert del av offentlige friluftsområder og spesielt tilrettelagt for barn og 

unge. Alkohol er av den grunn ikke tillatt.  
 

6. Brukere skal kun benytte etablerte bålgruer og griller i leirene og er ansvarlig for all bruk av 
åpen ild. Vi henviser for øvrig til forskrift om brannforebygging § 3: 
«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av 
skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal 
forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre 
opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.» 

 
7. MAF garanterer ikke at leirene til en hver tid er i stand og har alt materiell tilgjengelig og i 

orden. Feil og mangler meldes til MAF. Brukere skal erstatte materiell som blir 
skadet/ødelagt ved bruk. 

 
8. Brukere må rengjøre og rydde alt materiell og rydde leiren. All søppel skal fjernes. 

 
9. Brukere må selv inspisere sikkerhetsutstyret i leirene før bruk og forsikre seg om at dette er i 

orden. (flytevester, kasteliner, slukkebøtter) 
 

10. Det er som hovedregel ikke lov med noen form for motorisert ferdsel til og fra leirene. Ved 
spesielle behov kan motorisert ferdsel tillates etter avtale med MAF. 

 
a) Permanente eller midlertidige funksjonshemminger gir adgang til motorisert transport 
dersom andre alternativer er utilstrekkelige eller uhensiktsmessige. 
 
b)  Sykdom/skade hos deltakere eller høy risiko for alvorlige og akutte sykdomsforløp. 
Risiko forbundet med ordinære aktiviteter i og ved leirene kvalifiserer ikke til dette unntaket. 
Brukere av leirstedene må selv analysere, forebygge og akseptere risiko ved opphold i leirer.  
 
c) Store og uhåndterlige mengder eller typer utstyr/materiell som er avgjørende og nødvendig 
for gjennomføringen av opphold/undervisning. 
Brukere skal i størst mulig grad planlegge sitt opphold med materiell og utstyr som ikke 
krever motorisert transport. Som prinsipp skal det utøves enkelt friluftsliv med enkle midler i 
leirene til MAF. 
 
d) Andre ikke-motoriserte alternativer er utilstrekkelige eller uhensiktsmessige. 
Det er nødvendig å vurdere alle andre alternativer før de motoriserte. Eksempelvis kan 
sykkeltralle, trillebår, kano, robåt og andre hjelpemidler være aktuelle alternativer. 

 
 

 
 

 
 

 
 

www.midt-agderfriluft.no 


