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12.– 13. juni 2014 

Friluftsliv og verdiskaping 
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Midt-Agder Friluftsråd 
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VEST-AGDER 

FYLKESKOMMUNE 
Midt-Agder Friluftsråd 

Velkommen til Sørlandet 

Og velkommen til Friluftskonferanse i Kristiansand.  

Friluftsliv og verdiskaping er tema for konferansen med mange spennende foredragsholdere på programmet. 

Midt-Agder Friluftsråd er 75 år i år, og dette markeres med jubileumsmiddag torsdag kveld på Festningen i Tres-

se. 

 

Konferansestedet 

Konferansen avholdes på Sørlandets nyeste og største hotell - Scandic Kristiansand Bystranda. Hotellet ligger ved 

Bystranda og Strandpromenaden med fantastisk utsikt over skjærgården. Aquarama, med blant annet badeland, 

treningssenter og spa, ligger vegg-i-vegg og det er kun noen få minutters gange til byens hovedgater og turområ-

der. Telefon til hotellet er 21 61 50 00.  

 

Hotellpriser og konferanseavgift  

Hotellovernatting torsdag til fredag, to dagpakker og konferanse torsdag og fredag, samt MAF 75-års jubileums-

middag torsdag kveld: kr. 2875,- pr person i enkeltrom og kr. 2375,- pr person i dobbeltrom.  

Konferanseavgift kr.600,- pr person.  

Ekstra overnatting fra onsdag til torsdag kr. 1 245,-/745,- pr person i enkelt-/dobbeltrom. 

I påmeldingsskjemaet krysser du av for det du ønsker å bestille og delta på og beløpet justeres deretter.  

Ekstra overnatting fredag til lørdag bestilles via gry.roineland@scandichotels.com, 

oppgjør direkte med hotellet. Oppgi bestillingskode ”MAF juni 2014” ved bestilling etter 26.mai. 

 

Påmelding og betaling 

Informasjon og påmelding midt-agderfriluft.no. Ved påmelding etter 1.mars kommer et tillegg på kr.500,- på ho-

tellovernattingen. Siste påmeldingsfrist 10.april. 

Deltakere vil få tilsendt faktura på registrert mailadresse. Påmeldingen er bindende. 

Påmeldingsskjema 

 

Arrangør Midt-Agder Friluftsråd 

Medarrangører Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Lister Friluftsråd og DNT Sør. 

http://www.midt-agderfriluft.no/
http://vaf.no/
http://www.listerfriluft.no/190.160.Hovedside.html
http://kristiansand.kommune.no/
mailto:gry.roineland@scandichotels.com
http://www.midt-agderfriluft.no
http://friluftskonferanse2014.listerbooking.net


Romsviga 

Bystranda - Tangen 

http://www.midt-agderfriluft.no/attach?page=Filer%2FFriluftsparken+i+S%C3%B8gne+-+kartfolder+2008.pdf
http://www.kristiansand.kommune.no/Documents/Kvadraturplanen/Kvadraturplan_planbeskrivelse.pdf?epslanguage=no


 

PROGRAM 

Torsdag 12. juni 

08.00 - 09.00 Morgentur med trim 

John Johansen, Kristiansand kommune, oppmøte i resepsjonen 

10.00 - 11.00 Registrering og kaffe 

11.00 - 11.10 Musikalsk innslag v/ Kristina Jølstad Moi 

11.10 - 11.30 Velkomstord og åpning av konferansen 

- Ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn, velkomstord  

- Styreleder i MAF og ordfører i Evje og Hornnes åpner konferansen  

11.30 - 12.00 Åpningsforedrag ved klima– og miljøminister Tine Sundtoft 

«Regjeringsskifte  – vil det merkes i friluftspolitikken?» 

12.00 - 12.15 Pause 

12.15 - 13.00 Foredrag ved Gunnar Breivik, professor ved Norge Idrettshøgskole  

«Jakten på det gode liv - hva kan friluftsliv bidra med?» 

13.00 – 16.00 Befaringer - medbrakt lunsj 

-Kulturbasert næring og Odderøyas historie; Odderøya . Guider: Trond Johanson   

(Kristiansand kommune) og kunstner fra Odderøya  

- Urbant friluftsliv; Elvepromenaden – Tangen – Strandpromenaden – Gravane. 

Guider: John Johansen og Hanne Kathinka Hofgaard (Kristiansand kommune) 

-Tilrettelegging og kulturminner: Friluftsparken i Søgne, Romsviga og Helleviga. Guider  

Per Svein Holte (Midt-Agder Friluftsråd) og Torill Folkestad (Vest-Agder fylkes-         

kommune) 

- Lokale hundremeterskoger og tilrettelegging for nærfriluftsliv, lavterskelaktivitet og 

rehabilitering: Kongsgårdjordene og 100-meterskogen v/Per Thomas Skasnes (DNT 

Sør), Helmer Espeland (Kristiansand kommune), Åse Neset (Sørlandet sykehus, avd for 

medisinsk og fysikalsk rehabilitering) og Janne Johnsen (Midt-Agder  Friluftsråd) 

19.00 Jubileumsmiddag på Festningen - MAF 75 år 

Konferansier og underholdning, Jens Olai Justvik  



 

Fredag 13. juni 

09.00 - 09.10 Kulturelt innslag v/Kristiansand kulturskole 

09.10 – 09.50 Foredrag ved Nils Øveraas, generalsekretær DNT  

«Spenningsfeltet mellom kommunal sektor og frivillige organisasjoner»  

09.50 - 10.35 Foredrag ved Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk          

Industri og styreleder i NINA 

«Friluftsliv, en viktig faktor for samfunnsutvikling» 

10.35 - 11.00 Pause og utsjekk fra hotell 

11.00 – 11.45 Parallellsesjoner 

1) Friluftsliv, byutvikling og bynær tilrettelegging: Bjørg Tyssdal Moe, varaordfører i 

Stavanger og Hans Olav Sandvoll, daglig leder i Ryfylke Friluftsråd  

2) Naturbasert reiseliv og verdien av natur: Heidi Sørvig, Visit Sørlandet og Lars Verket, 

padlosof 

11.55 - 12.45  Felles sesjon 

1) Opplevelser og aktiviteter gir bred verdiskaping når natur- og kulturarven er grunn-

laget : Bjørn Bjerke, Klima- og miljødepartementet  

2) Naturarvprosjektet «Sørnorsk kystnatur», verdiskaping i verneområder og prosjekt 

«Regionalpark Lister»: Trond Rafoss, Sørnorsk Kystnatur 

12.45 - 13.10 Oppsummering og avslutning ved Morten Dåsnes, daglig leder i FL og  

Jan Oddvar Skisland, styreleder i FL  

13.15 – 14.00 Lunsj 

14.00 Avreise 

14.00—17.00 Årsmøte FL  - utsendinger fra medlemsfriluftsrådene i samsvar med FLs ved-

tekter § 4 og FLs styre  



 

Om foredragsholderne 

 

 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er utdannet sivil-
økonom fra BI. Fra høsten 2005 var hun fylkesrådmann i 
Vest-Agder fylkeskommune. Før det var hun region-
direktør i NHO i Agder og næringspolitisk rådgiver for 
Høyres stortingsgruppe. Oktober 2013 tiltrådte hun som 
Klima- og miljøminister.  

 

 

 

Gunnar Breivik er professor emeritus i samfunnsviten-
skapelige fag ved Norges idrettshøgskole og tidligere  
rektor samme sted. Han har blant annet vært opptatt av 
fysisk aktivitet i befolkningen, friluftsliv, behovet for   
spenning og etiske dilemmaer i idretten. 

 

Stein Lier-Hansen er utdannet i natur og miljøvernfag, 
videreutdannet i andvendte miljøfag, matematikk og miljø
-inventering. Han har arbeidet som fjelloppsynsman på 
Hardangervidda, utdanningskonsulent hos Norges Jeger- 
og Fiskeforbund, samt som fagleder og generalsekretær 
NJFF. Videre har han vært direktør i Direktoratet for     
natur-forvaltning og statssekretær i Miljøvern-
departementet. Nå er han adm.direktør i Norsk Industri 
og styreleder i  NINA.  

 

Nils Øveraas er en prisbelønt toppleder. Han arbeidet 
som administrerende direktør i konsulentselskapet       
Accenture frem til han tiltrådte som generalsekretær i 
DNT 1.september 2013. Han er født og oppvokst i Molde 
og er en ivrig friluftsmann som er svært opptatt av at    
friluftsliv blir stadig viktigere for befolkningen i Norge.  

 

 

 

Etter å ha ledet reiselivsbedrifter i mange år har Bjørn M. 
Bjerke jobbet med naturbasert reiseliv i skjæringspunktet 
bedrift/næringsorganisasjon/forvaltning. Han er nå ansatt 
i Klima- og miljødepartementet og arbeider der med ver-
diskaping basert på natur- og kulturarven. Før det        
arbeidet han i NHO Reiseliv som regiondirektør, ansvarlig 
for medlemsarbeid og som næringspolitisk direktør. Han 
har sin utdannelse fra Norsk Hotellhøyskole og Bedrifts-
økonomisk Institutt.  

 



 

Om foredragsholderne 

 

 

Trond Rafoss har bakgrunn som forsker og arbeider til 
daglig som naturforvalter i Farsund kommune. Han vil 
presentere resultater fra naturarvprosjektet «Sørnorsk 
kystnatur» og dele erfaringer fra dette suksessprosjektets 
bidrag til friluftslivet og ny verdiskaping i verneområder og 
annen verdifull natur i Listerregionen. Forprosjektet 
«Regionalpark Lister» vil også bli presentert for innspill 
fra konferansedeltakerne.  

 

Bjørg Tysdal Moe (KrF) har vært varaordfører i Stavang-
er siden 1999 og har, foruten et sterkt engasjement for 
byen og regionen, også et sterkt engasjement i saker 
som angår miljø og kultur. Hun er opptatt av at Stavanger 
skal være en god og miljøvennlig by å bo i. 

 

 

 

Hans Olav Sandvoll er daglig leder i Ryfylke Friluftsråd. 
Han har tidligere arbeidet som fylkesidrettskonsulent i 
Rogaland og kjenner regionen godt. Ryfylke Friluftsråd 
gjør en særdeles god jobb med å sikre, drifte og tilrette-
legge friluftslivsområder i skjærgården.  

 

 

Heidi Sørvig er leder av landsdelsselskapet Visit       
Sørlandet og offisiell kontraktspartner for bedriftsklyngen 
Arena Usus. Hun har mer enn 15 års erfaring fra          
destinasjonsutvikling og destinasjonsmarkedsføring, ofte 
med et tydelig utgangspunkt i kultur- og naturbaserte  
prosjekt. Heidi har utdannelse innen ledelse, markedsfø-
ring og reiseliv, blant annet fra Høgskolen i Finnmark, BI 
og Universitetet i Agder.   

 

Lars Verket fra Kristiansand har padlet havkajakk på hel-
tid siden 2006, og har gitt ut flere padleguider. Formidling 
av et enkelt og bærekraftig friluftsliv gjennom kurs,       
foredrag, artikler og foto er hans kjerneområde. Hoved-
prosjektet for 2014 er å være padlepilegrim fra Tønsberg 
til Nidaros - i kajakk: www.padlepilegrim.no. 

 

http://www.padlepilegrim.no


 

Midt-Agder Friluftsråd 

www.midt-agderfriluft.no 

95 85 11 11 


