
Nordberg Fort, 4560 Vanse
Tlf: 971 327 28

E-post: lister@friluftsrad.no
www.listerfriluft.no

Lister Friluftsråd ble stiftet i 2006 og er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. De seks kommunene utgjør 
Listerregionen som ligger vest i Vest-Agder med et totalt landareal på rundt 4.200 km2  og et 
samlet innbyggertall på nærmere 36.000.    

I samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige organer arbeider Lister 
Friluftsråd for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Lister.

Åpning av tilrettelagt tursti fra Nordberg Fort til Penne på Lista i Farsund kommune.
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Styreleder har ordet
 2012 har vært et godt år for 

Lister Friluftsråd. Høsten 2011 fikk 
vi 100 prosent stilling til daglig        
leder, så dette har vært det første året 
hvor daglig leder har kunnet 
konsentrere seg bare om friluftslivs-
arbeid. Daglige leder har tatt fatt i en 
rekke oppgaver som både er fullført 
og igangsatt i år. Merking av tur-
løyper, etter en enhetlig standard, 

ble startet opp med 40 deltakere på kurs. Dette legger et godt 
grunnlag slik at vi kan utnytte den store milliongaven fra 
GjensidigeStiftelsen på best mulig måte i 2013 og 2014. 

Friluftsrådet har i 2012 vært med på å realisere en drøm; tilret-
telagt tursti fra Nordberg Fort til Pennefeltet. Læring i friluft er 
et satsningsområde for friluftsrådet. Vi har hatt lærere og før-
skolelærere på kurs. Naturlosturene er et fellesprosjekt for hele 
Agder. Vi har vært aktive pådrivere både overfor andre aktører, 
men også selv lagt til rette for turer i vårt distrikt. 
Ordførerens tur er vårt arrangement. Og etter årets sesong er 
det produsert en delikat brosjyre med alle 6 ordføreres turfor-
slag. Denne  håper vi vil inspirere både turister og fastboende 
til å komme seg ut. Små turkort vil bli produsert i alle kommu-
nene. I 2012 kom 6 stykker for Flekkefjord, og vi vil fortsette 
med Kvinesdal i 2013. 

Jeg vil takke alle samarbeidspartnere for 2012, og gleder meg 
til et godt friluftslivsår i 2013.
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Faglig støttegruppe
For å sikre best mulig samarbeid med den enkelte kommune, har det blitt
dannet en faglig støttegruppe. Denne består av en representant fra hver av 
medlemskommunenes kommuneadministrasjon. Faglig støttegruppe består av: Alf Sveinung Haug-
hom (Sirdal), Arne Johnsen (Kvinesdal), Odd Arve Kvinnesland (Hægebostad), Britt-Mari Langerud 
(Farsund), Jan Seland (Lyngdal) og Sverre Thele (Flekkefjord).   
 

Styret
Styret i Lister Friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyret i de seks medlems-     
kommunene. I perioden 2011-2015 består styret av følgende representanter:

Kommune Styret Varamedlemmer
Farsund Oskar Tveit Terje Briskelid
Flekkefjord Ingeborg Haughom (nestleder) Elisabeth Gausdal Grytten
Hægebostad Tor Arild Bakke Jarle Fidjeland
Kvinesdal Dag Fredriksen Elisabeth Urstad
Lyngdal Torleiv Birkeland (leder) Rolf Ytterdahl
Sirdal Monika Åsemoen Solbjørg Tjørhom

                                                   

Organisering

Administrasjon
Administrasjonen i Lister Friluftsråd består av daglig leder Tina Bringslimark. 
Lister Friluftsråd har hele Lister som arbeidsplass, men med fast kontorplass 
ved Vest-Agder fylkeskommune sine lokaler på Nordberg Fort på Lista i 
Farsund kommune. Farsund kommune har ikke arbeidsgiveransvar for 
daglig leder, men fungerer som vertskommune. 
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Arbeidsoppgaver
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er samarbeidsorgan for de 22 interkommunale friluftsrådene i 
Norge. FL arbeider for styrking av det allmenne friluftslivet gjennom egne tiltak og ved å støtte arbei-
det til medlemsfriluftsrådene.

FL har utarbeidet en liste over arbeidsoppgaver til friluftsrådene og hvilke områder det kan forventes 
at det enkelte friluftsråd arbeider innenfor. Listen består av åtte hovedpunkter: 1) Kompetansesenter, 
2) Høringsuttalelser, 3) Sikring, 4) Forvaltningsplaner, 5) Tilrettelegging, 6) Læring i friluft, 7) Folke-
helse og 8) Informasjon. 

Påfølgende del av årsrapporten er organisert rundt de forventede arbeidsoppgavene, og beskriver hva 
Lister Friluftsråd har arbeidet med i 2012 innenfor de ulike arbeidsområdene. 

Alle møterefrat  
legges ut på

 Lister Friluftsråd sin 
hjemmeside:

 www.listerfriluft.no 
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 Arbeidsområder:
 1. Kompetansesenter
 2. Høringsuttalelser
 3. Sikring
 4. Forvaltningsplaner
 5. Tilrettelegging
 6. Læring i friluft
 7. Folkehelse
 8. Informasjon

Bilder fra Skjekkeland og Kyrkje-
odden som er stalige sikra frilufts-
områder i Hægebostad. 
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2. Høringsuttalelser 
Lister Friluftsråd skal ha oversikt over viktige frilufts-
områder i regionen, og uttale seg i plan- og bygningssaker som 
berører disse. Lister Friluftsråd har i 2012 uttalt seg i forhold til 
kommunedelplan for idrett, friluftsliv og folkehelse i Flekkefjord 
2013-2025.

3. Sikring av friluftsområder
Lister Friluftsråd skal bidra til konkrete planer for hvilke områder 
som bør sikres til friluftsformål i samarbeid med medlemskommu-
nene. og har tatt dette opp med de aktuelle kommuner.

4. Forvaltningsplaner
Lister Friluftsråd skal bidra til at det i regionen er forvaltnings- 

planer for sikra friluftsområder der bl.a. hensynet til tilgjengelig-
het og universell utforming er ivaretatt. Videre skal det være 
foretatt en avklaring med medlemskommunene om hvem som 
står for arbeidet med tilrettelegging, forvaltning og drift av 
sikra friluftsområder. Det skal også være et opplegg for drift 
av sikra friluftsområder i alle kommuner som 

er medlem av et friluftsråd. Lister Friluftsråd 
har i 2012 bidratt til utarbeidelse av forvalt-

ningsplaner for statlige sikra friluftsområder i 
Farsund, Lyngdal, Hægebostad og Kvinesdal. 
Dette utgjør totalt forvaltningsplaner for 38 
statlige sikra friluftsområder. 

1. Kompetansesenter
Lister Friluftsråd har som målsetning å 
fungere som kompetansesenter for fri-
luftsliv i Listerregionen. Dette gjøres både 
gjennom kunnskap om friluftsmuligheter i 
Lister, samt god kompetanse innen lovver-
ket relatert til friluftsliv. I tillegg innebærer 
dette godt samarbeid med ulike parter 
som arbeider innenfor eller er tilknyttet 
friluftsliv. Ved siden av fylkesmyndigheter 
og medlemskommunene har de viktigste 
samarbeidspartene i 2012 vært: Sørnorsk 
Kystnatur, Skjærgårdsparken Lister, aktø-
rer innen folkehelse, turistkontorer, Flekkefjord og Oplands Turist-
forening, frivillige, idrettsorganisasjoner, skoler, samt aktører innen 
næringsliv relatert til turisme. 

4

     
   

  
Antall statlige 

sikra friluftsområder 
i Lister:

Farsund - 22
Flekkefjord - 13
Hægebostad - 4
Kvinesdal - 6

Lyngdal - 6
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5. Tilrettelegging

5.2. Opprettelse av dugnadsgrupper 
Spesielt i Farsund og Lyngdal er det stort behov for at eksisterende 
turstier og turveier blir oppgradert gjennom skjøtsel og vedlikehold. 
I tillegg har mange av stiene behov for merking og skilting. I Hæge-
bostad og Kvinesdal er det aktive turgrupper som tilrettelegger for 
turgåing. Flekkefjord har Flekkefjords og Oplands Turistforening 
(FOT), mens Sirdal har Stavanger Turistforening (STF) og Sirdals-
ferie AS som aktive tilretteleggere. 

Slik situasjonen er i dag i Lister er det i før-
ste omgang størst behov for å danne løype-
grupper i Farsund og Lyngdal. Det ble der-
for avhold fellesmøte om turstier Lyngdal 
13. september i samarbeid med Lyngdal 
kommune og Lyngdal Frivillighetssentral. 
I Farsund ble det avholdt møte 18. oktober 
i samarbeid med Farsund kommune. Formålet 
med møtet var å danne en dugnadsgruppe, samt å ha et samlings-
punkt for lag/foreninger som ønsker å merke og vedlikeholde stier.

 5.1. Sti- og merkekurs
Lister Friluftsråd arrangerte kurs i merking og 
vedlikehold av turstier, 5. juni på Nordberg 
Fort, med over 40 deltakere. Kurset var   
gratis og for alle som er involvert med 
opparbeiding og vedlikehold av turstier, 
eller de som ønsket å være med på å gjøre 
løypenettet i Lister enda bedre i fremtiden. 
Kursprogrammet omfattet også informa-
sjon om ny nasjonal standard for turskilt, samt 
stedfesting av turstier med GPS.  

5

Kurset hadde følgende formål:
1. Informere om tilrettelegging og merking av turløyper, inkludert 

grunneieravtaler.
2. Erfaringsutveksling ift merking og vedlikehold av turstier.
3. Starte løypegruppe i Farsund og Lyngdal. Løypegruppene vil 
bestå av frivillige som ønsker å være med på oppgradering og 

vedlikehold av løypenettet i kommunene.

I løpet av 2012 har Lister 
Friluftsråd hatt følgende                           
tilretteleggingstiltak: 
1. Sti- og merkekurs.
2. Opprettelse av dugnads    
grupper i Lyngdal og Far- 
sund. 
3. Prosjektledelse og ferdig- 
stillelse av tilrettelagt tursti  
fra Nordberg Fort til Penne.

 
Merke-

håndboka gir 
gode retningslinjer 

for merking av 
turløyper



I løpet av 2012 har Lister Friluftsråd vært prosjektleder for 
utformingen av tilrettelagt tursti på strekningen mellom 
Nordberg Fort til Lista fyr i Farsund kommune. Første 
del av strekningen - Nordberg Fort til Penne - ble ferdig i 
løpet av sommeren 2012. Turstien er tilrettelagt for rulle-
stolbrukere. Rullestolbrukere har også fungert som konsu-
lenter (brukergruppe) under utbyggingen. 

Prosjektet er et delprosjektet under ”Sørnorsk kystnatur”. 
”Sørnorsk kyst - stimulering til verdiskapning” er blant 10 
nasjonale prosjekter som er blitt med i verdiskapningspro-
grammet ”Naturarven som verdiskaper” i regi av Miljø-
verndepartementet og Kommunal- og regionaldeparte-
mentet. Gjennom ”Sørnorsk kystnatur” skal det stimuleres 

til verdiskapning i og ved verneområder ved 
kysten i Listerregionen. Natur og reiseliv 
skal være i fokus. Et mål er å friste flere tl 
å besøke regionen, skape nye produkter for 
reiselivet og ta bedre vare på naturkvalitete-
ne.

Lister Friluftsråd fortsettere samarbeidet 
med Sørnorsk kystnatur også i 2013 med 
fortsettelsen av utbedring av tursti fra Nord-
berg Fort til Lista fyr. 

               

Tilrettelagt tursti før utbedring.

5.3 Tilrettelagt tursti Nordberg Fort - Penne
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Tilrettelagt tursti før utbedring. Tilrettelagt tursti etter utbedring.

Tilrettelagt tursti etter utbedring.



                    

Åpningskonsert 
27. september hadde          
nærmere 250 personer møtt 
frem til storstilt åpning av 
tilrettelagt tursti fra Nord-
berg Fort til Penne. 

Turstien ble først åpnet av 
ordfører Richard Ivar Buch. 
Videre ble det solnedgangs-
konsert og musikalske 
innslag ved Ingvild Koks-
vik Amundsen, Lars Jakob 
Rudjord og Karl Seglem. 

Etter konserten ble det ser-
vert fårikål fra Lista Lam og 
grønnsaker fra Skeime Gård. 
En magisk og flott opple-
velse med god blanding av 
natur, kultur og lokal mat. 
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På vei ned til Penne 
på ny tilrettelagt 
tursti.

Stort oppmøte.

Solnedgangskonsert med Lars Jakob 
Rudjord, Ingvild Koksvik og Karl Seglem.

Musikalske innslag på veien.



               

6. Læring i Friluft

7. Folkehelse 

Folkehelse går som en rød tråd gjennom 
det meste av det Lister Friluftsråd arbeider 
med. I 2012 har Lister Friluftsråd hatt flere 
møter med aktuelle parter innen folkehelse i 
Lister.

 
 Arbeidsområder:

 1. Kompetansesenter
 2. Høringsuttalelser
 3. Sikring
 4. Forvaltningsplaner
 5. Tilrettelegging
 6. Læring i friluft
 7. Folkehelse
 8. Informasjon

Lister Friluftsråd har i løpet av 2012 avholdt to kanokurs og ett 
generelt friluftskurs for lærere og SFO-ansatte i Lister.

Kanokursene varte i tre timer og fant sted ved Lister Friluftsråd sin 
kanobase på Lygne ved Sørlandets Rehabiliteringssenter i Eiken. 
Tema for kurset var innføring i teknikk, organisering og sikkerhet. 
Totalt var det 20 deltakere på de to kursene.

Kurset i generelt friluftsliv ble avholdt på Sinnes skule i Sirdal med 
16 deltakere. Kurset tok utgangspunkt i lærerplanen og det enkle 
friluftslivet. Hensikten med kurset var å gi faglige innspill og inspi-
rasjon til ansatte relatert til undervisning ute i naturen. 

Alle kursene har vært et gratis tilbud til alle skolene i Lister, og har 
blitt arrangert i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd. 
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Samarbeid med medlems-
kommunene om å integrere 
friluftsliv i folkehelsearbeidet



                    

8. Informasjon

8.3. Naturlos 
Naturlosturene er organiserte vandringer i naturen under ledelse av 
en ”naturlos”. Naturlosen formidler kunnskaper og ferdigheter om 
ulike temaer underveis. Turene er åpne for alle – og gratis. På turen 
opplever deltakerne også et sosialt fellesskap og kan dele naturopp-
levelsene med andre. I Naturlosbrosjyren er det et vell av ulike turer 
både fra Lister, samt for hele Vest-Agder og kommunene Iveland, 
Evje og Hornnes, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder. Innsamling 
av turer til Naturlosbrosjyren for 2012 er i tillegg til Lister Frilufts-
råd ett samarbeid mellom Midt-Agder Friluftsråd, Friluftsrådet for 
Lindesnesregionen, Skogselskapet i Agder og DNT Sør. 
Midt-Agder Friluftsråd står for produksjon og distribusjon av bro-
sjyren.

8.2. Prosjekt GodTur.no 
Friluftsrådene samarbeider med Statskog for å få samlet turer i 
hele landet på friluftsportalen GodTur.no. Nettsiden er landets mest 
innholdsrike portal, med et vell av turforslag både i nærmiljøet og i 
mer uberørte områder. Lister Friluftsråd har i 2012 hatt ett pågåen-
de prosjekt for å få lagt inn minst 10 turer på GodTur.no fra hver av 
de seks kommunene i Lister.

8.1. Utvikling av hjemmeside og Facebook-side
I 2012 har Lister Friluftsråd videreutviklet og oppdatert hjemmesi-
den www.listerfriluft.no. I tillegg fikk Lister Friluftsråd egen Face-
book-side i 2012.
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I løpet av 2012 har Lister 
Friluftsråd hatt følgende 
informasjonstiltak:
1. Utvikling av hjemmeside 
og Facebook-side.
2. GodTur.no prosjekt
3. Naturlos
4. Ordførerns tur-brosjyre
5. Turkort Flekkefjord
. 



               

8.4. Ordførerens tur-brosjyre
I løpet av 2012 har de seks ordførerne i Lister invitert alle med på 
tur. Med stolthet har de vist frem noen av de fantastiske frilufts-
mulighetene som finnes i regionen. Lister Friluftsråd har samlet alle 
turene i en brosjyre. Brosjyren er gratis og lagt ut på bl.a. turist-
kontorer og på kommunenes servicekontorer, samt andre utvalgte 
steder. I brosjyren er det detaljert turbeskrivelse, samt adkomst til 
utvalgte turer i 
Farsund, 
Flekkefjord, 
Hægebostad, 
Kvinesdal, 
Lyngdal og 
Sirdal. I tillegg 
gir brosjyren 
flere andre 
turtips. 
Brosjyren er en 
flott inspirasjons-
kilde til turer i 
Lister. 
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Ordførerens tur i Farsund;               
Lomsesanden til Loshavn  

Ordførerens tur i Kvinesdal; Bø i Årli til Høge Varden.  

Ordførerens tur i Lyngdal; Hausvik kystfort.  

Ordførerens tur i Hægebostad; på turvei langs Lygna.  

Ordførerens tur i Flekkefjord; Rundtur på Hidra.  

Ordførerens tur i Sirdal; På tursti til Ovedal Gruver.  



Et av de beste utsiktspunktene i Flekkefjord finner du på Olsbys utsikt.
Turen går fra p-plass på Verven vis Grønnes sjøbad. Grønnes er et 
flott rekreasjonsområde med snadstrand, stupretårn, sandvolleyball-
bane og toalett.
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8.5. Turkort
I 2012 har Lister Friluftsråd laget 6 såkalte Turkort for nærturer i 
Flekkefjord. Formålet med Turkortene er at de kan være en viktig 
motivasjon for de som vanligvis ikke går mye på tur. Kortene er 
også ment for personer med ulik grad av funksjonshemming og gir 
god informasjon om mulige turruter for rullestolbrukere. I tillegg er 
Turkortene ment som et positivt tilbud og informasjon om turmu-
ligheter for tilreisende.

TURfakta:                       Underveis:

3 km 

FLEKKEFJORD 
KOMMUNE

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

TURKORT

Grønnes sjøbad og 
Olsbys utsikt

   
     Foto: Camila Bruli Nygaard

På Grønnes sjøbad finner du festning, krutthus og kanoner 
anlagt i 1807 under Napoleonskrigen.

Turen passer for alle, men det er en lang og tidvis bratt bakke 
opp fra Grønnes til Olsbys utsikt. Det går turvei ut til selve 
utsiktspunktet. HCWC på Grønnes.
                                                                     Tur gir bedre helse! 

TURfakta:                       Underveis:

11,5 km t/r

FLEKKEFJORD 
KOMMUNE

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

TURKORT

På vei til Lilledrange

    
   Foto: Frank Paul Silye

TURfakta:                       Underveis:

3 km 

FLEKKEFJORD 
KOMMUNE

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

TURKORT

Wahlsodden

TURfakta:                       Underveis:

3,5 km 

FLEKKEFJORD 
KOMMUNE

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

TURKORT

Hollenderbyen og Lilleheia

TURfakta:                       Underveis:

3,3 km

FLEKKEFJORD 
KOMMUNE

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

TURKORT

Søylandstjernet

TURfakta:                       Underveis:

5 km 

FLEKKEFJORD 
KOMMUNE

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

TURKORT

Turvei 
ved 

HøgåsenOrdførerens tur i Sirdal; På tursti til Ovedal Gruver.  
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Søkte midler
       46 %

     Kont.       
kommuner
       25 %

Kont. VAF
        7 %

Spillemidler
        7 %

MVA refusjon  
         5 %

     Prosentvis inntektsfordeling for Lister Friluftsråd i 2012

Driftsinntekter Note
Regnskap

2012
Budsjett

2012
Regnskap

2011
Kontingent kommuner 2 416 890 416 890 379 401
Adm. støtte Friluftsrådens Landsforbund 165 000 165 000 145 000
Kontingent Vest-Agder Fylkeskommune 124 838 124 838 124 000
Refusjon spillemidler 114 000 114 000 15 000
Refusjon MVA 89 638 0 0
Søkte midler 3 759 500 259 500 175 838
Sum driftsinntekter 4 1 669 866 1 080 228 839 239

Note 1 - Generelle regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp ihh til ”Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkom-
munale selskaper” fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 17. desember 1999 med hjemmel 
i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper §18 nr. 4 og §27 nr. 3”. Dette innebærer at 
alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er 
betalt eller ikke når årsregnskapet ble avsluttet. 

Note 2 - Overføringer mellom selskap og deltakere
De seks kommunene som er medlem av Lister Friluftsråd betaler årlig en kontingent på kr. 10 per 
innbygger, i tillegg til en grunnsum på kr. 10 000. Dette tilsvarer følgende kontingent per kommune:   
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Adm. støtte FL 
          10 %



                                                                  

Driftsutgifter
Regnskap

2012
Budsjett

2012
Regnskap

2011
Lønnskostnader og reiseutgifter 657 337 653 950 376  346
Kontorutgifter 15 267 21 110 27 115
Kurs og møter 24 947 14 000 21 770
Revisjonstjenester 19 600 17 500 17 500
Regnskapstjenester 5000 5000 5000
Kontingent Friluftsrådenes Landsforbund 29 753 28 691 28 691
Kjøp av varer og tjenester 221 980 339 407 347 427
Andre tilskudd overføringer 204 574 41 500
Sum driftsutgifter 1 175 458 1 079 658 940 349

Driftsresultat 494 408 570 -101 110

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger 451 521 220 000 45 000
Bruk av tidligere års overskudd 47 869 47 869 80 475
Bruk av tidligere avsetninger 171  561 171 561 112 371

Regnskapsmessig resultat 264 264 0 47 869
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Økonomi

Farsund kr. 104 330; Flekkefjord kr. 100 460; Hægebostad kr. 25 650; Kvinesdal kr. 68 340; Lyngdal 
kr. 88 950 og Sirdal kr. 28 160.

Note 3 - Inntekter gjennom søkte midler og eksterne tilskudd
I tillegg til faste inntekter gjennom kontingenter fra medlemskommunene og Vest-Agder Fylkes-
kommune, samt administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund, finansieres det meste av drif-
ten i Lister Friluftsråd gjennom søkte midler og eksterne tilskudd. I løpet av 2012 har Lister 
Friluftsråd mottatt følgende midler utbetalt gjennom Vest-Agder Fylkeskommune: Læring i Friluft 
kr. 50 000; Min Tur Turbok kr. 25 000; Ordførerens Tur kr. 15 000; Turkort kr. 24 500; Coast Alive-
midler til bl.a. Barnevandringsstien, GodTur.no og geocaching kr. 160 000; Coast Alive-midler til 
diverse informasjonstiltak som sti- og merkekurs kr. 200 000; grillbu/kanolager i Hægebostad 
kr. 165 000. Lister Friluftsråd har motttatt følgende midler gjennom Friluftsrådens Landsforbund: 
Folkehelsemidler kr. 60 000; Ordførerens tur kr. 20 000; gapahuk kr. 40 000.
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         Handlingsplan for 2013

Skiltprosjekt (GjensidigeStiftelsen)
Skilte 10 turløyper i hver kommune. Sette opp infoskilt ved 
inngangen av turløyper/turområder. 

Opprettelse av Kystled
Opprettelse av Kystled Lister med enkel overnatting i de fire 
kystkommunene. 

Turbok
Ferdigstille turbok for Farsund, Lyngdal og Hægebostad i sam-
arbeid med Farsunds Avis.

Forvaltningsplaner for Flekkefjord
Utarbeide forvaltningsplaner for statlige sikra friluftsområder i 
samarbeid med Flekkefjord kommune

Digitalisering av friluftselementer
Utarbeide digitale kartløsninger for ulike friluftselement som 
f.eks. skiløyper, badeplasser, fiskeplasser, m.m. Informasjonen 
skal knyttes til GodTur.no.

Kartlegging og informasjon om friluftsområder
Kartlegge om det er behov for statlig sikring av områder. Kart-
leggingen går også inn som en del av digitalisering av friluftse-
lementer.

HC-båtheis i Flekkefjord
Lister Friluftsråd har mottatt kr. 90.000,- fra Extra Stiftelsen for 
å sette opp båtheis for handikappede i Flekkefjord. Heisen skal 
brukes til å hjelpe rullestolbrukere og andre som har behov for 
det til å komme seg om bord i mindre turbåter. 
 
Friluftscamp Epledal
Samarbeid med skolene om å arrangere en friluftscamp i Eple-
dalen 24.-26. juni. Fokus på det enkle friluftslivet med sjørela-
terte aktiviteter.

Naturlos
Lister Friluftsråd samarbeider med Midt-Agder Friluftsråd, 
Lindesnesregionen Friluftsråd, DNT Sør og Skogselskapet om 
å tilby turer gjennom Naturlosbrosjyren.

Fiskekart for Lister
Samarbeid med Sørnorsk Kystnatur og turistkontorene i Lister 
om å lage en informasjonsbrosjyre om fiskemuligheter i regio-
nen.

Sykkelkart for Farsund
Samarbeid med kommunene på å samle inn stoff ift planlagt 
brosjyre om sykkeltraseer.

Hjemmeside og Facebook
Fortsette arbeidet med å utvikle friluftsrådets hjemmeside og 
Facebookside. Målet for hjemmesiden er at den skal være en 
informasjonskilde og portal for friluftsmuligheter i Lister. 

Tursti Nordberg Fort – Lista fyr
Fortsette arbeidet med stien på strekningene Verevågen – Lista 
fyr og Penne – Sausebakk. 

Utredning tursti Grønnes – Rauli, Flekkefjord
Lister Friluftsråd vil lage en prosjektbeskrivelse og utredning 
for utbygging av tursti på strekningen mellom Grønnes og Rau-
li. Arbeidet vil bli utført i samarbeid med Flekkefjord kommu-
ne. 

Turkort
Lister Friluftsråd har som målsetning å produsere minimum 10 
Turkort for hver kommune. 

Læring i friluft
Lister Friluftsråd vil i samarbeid med Midt-Agder friluftsråd 
tilby skoler i regionen kurs innen aktivitetsbasert læring i friluft. 

Aktivitet på resept
Samarbeid med LHL Flekkefjord og Flekkefjord Frivilligsen-
tral. Arrangere ukentlige lavterskelturer.  

Dugnadsgrupper
I løpet av 2012 ble det opprette dugnadsgrupper i Farsund og 
Lyngdal. Oppfølging av turgruppene vil fortsette i 2013.

Gave fra GjensidigeStiftelsen
Helt på tampen av 2012 fikk Lister Friluftsråd beskjed fra 
GjensidigeStiftelsen om at søknad på kr. 1.418.925,- var blitt inn-
vilget. Midlene skal gå til skilting av minimum 10 turløyper i hver 
kommune. Skiltene skal følge ny nasjonal standard for 
turskilt med gradering. I tillegg skal det settes opp
informasjonstavler ved inngangen til hvert turområde. 
Prosjektet skal pågå i 2013 og 2014.
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linger med sakspapirer. Disse har rett til å møte på møtene med talerett, 
men uten stemmerett.
 
LF er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er representert. 
Avgjørelser treffes ved avstemninger og alminnelig flertall. Ved oppstått 
stemmelikhet avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme.
Daglig leder fører møtebok, som sendes medlemmene, varamedlemmene, 
medlemmer av faggruppen og de respektive kommuner ved ordfører og 
rådmann så snart det er praktisk mulig etter møtets avslutning. Endelig 
godkjenning av møtebok skjer i rådets neste møte.
 

  § 4 Økonomi 
a) Kontingent 
LF fremmer hvert år innen 1. mai et forslag til kommunene om kontingent 
det påfølgende år, slik at dette kan innarbeides i kommunens budsjetter på 
ordinær måte. Utkast til handlingsprogram for 4-årsperioden vedlegges. 
Utgangspunktet for beregning av kontingenten er at det legges inn et fast 
grunnbeløp pr kommune. I tillegg betaler hver kommune en kontingent pr 
innbygger beregnet etter folketallet ved siste årsskiftet. Medlemskontingen-
ten overføres til LF senest 1. februar i budsjettåret.
 
b) Støtte- og tilskuddsordninger 
I tillegg til medlemskontingenten søker LF om administrasjonsstøtte og 
tilskudd til ulike prosjekter fra fylkeskommune og tilgjengelige statlige 
støtteordninger. Utover medlemskontingenten skal deltakerkommunene 
ikke gjøre innskudd i driften. Bare i særlige tilfeller kan det bli aktuelt å 
søke kommunene om direkte støtte til spesielle prosjekter. Faggruppens 
utgifter utgiftsføres de respektive prosjekter.
 
c) Økonomistyring/sekretariat 
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett og regnskap, er ansvarlig 
for rådets daglige drift og deltar i møter/befaring m.v. i henhold til styrets 
bestemmelser. Daglig leder tilrettelegger for rådets møter, og deltar i disse 
med tale og forslagsrett. Han/hun sørger for regnskapsførsel og har også 
anvisningsmyndighet i samarbeid med den valgte leder. Det utarbeides en 
egen arbeidsavtale for stillingen.
 
Arbeidsutvalget i LF kan ikke ta opp lån eller på andre måter pådra kom-
munene økonomiske forpliktelser utover de rammer som det legges opp til 
gjennom budsjetter og arbeidsprogram.
 
d) Sikring av arealer 
Arealer eller eiendommer som LF, i forståelse med berørte kommuner, 
sikrer ved kjøp helt eller delvis finansiert av LF, skjøtes over til den/de 
kommuner som arealet befinner seg i. Kommunen må tinglyse erklæring 
om at området skal nyttes som fritt tilgjengelig friluftslivsområde.
 
e) Opparbeidelsestiltak 
LF kan delta i finansiering av tilretteleggings- og opparbeidelsestiltak av 
regionale friluftsområder. De aktuelle kommuner velger selv om de vil 
gjennomføre vedtatte tilretteleggings- og/eller opparbeidelsestiltak med 
egne ansatte, eller om en vil sette bort jobben på anbud.
 
 f) Driftsutgifter 
Ansvaret for tilsyn og drift av de ulike friluftsområdene tilligger den 
enkelte kommune. For områder som ligger i flere kommuner må de berørte 
kommuner samarbeide. LF kan gi driftstilskudd til de utpekte regionale 
friluftsområdene, i samsvar med handlingsprogram og årsbudsjett. Avtale 
om driftsopplegg inngås med den enkelte kommune.

§ 5 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer kan kun skje i årsmøte ved 2/3 flertall.
 

§ 6 Utmelding 
Utmelding er gyldig fra det tidspunkt som følger av kommunelovens be-
stemmelser, § 27. nr. 3. ved en eventuell utmelding må LF vurdere hensikts-
messigheten av å videreføre samarbeidet mellom gjenværende kommuner, 
herunder muligheten for å søke samarbeid med, eller direkte tilknytning til, 
andre regionale friluftsråd.
 
Vedtak om oppløsning av LF må vedtas av kommunestyret i minst 4 av 6 
kommuner. LF sine aktiva tilbakeføres til kommunene fordelt etter folke-
tallet.

§ 1 Medlemmer 
Lister Friluftsråd (LF) er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom 
kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Hægebostad og 
Lyngdal, opprettet i medhold av § 27 i kommuneloven.
 
LF er et eget rettssubjekt og skal fastsette årsregnskap og avgi årsberet-
ning etter forskrift 17. desember 1999 nr 1568 om årsbudsjett, årsregn-
skap og årsberetning for interkommunale selskaper. Årsregnskapet 
fastsettes etter kommunale regnskapsprinsipper.
  

§ 2 Formål 
I samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statli-
ge organer skal LF arbeide for å ivareta og øke interesse, forståelse og 
muligheter for friluftsliv i Listerregionen. Som et ledd i dette arbeidet skal 
en blant annet:
   a) Arbeide for sikring, tilrettelegging og drift av områder for frilufts-
liv av ulike slag til allmenn bruk med tanke på regionens befolkning og 
besøkende. Herunder ta ansvar for utpeking av regionale friluftsområder i 
tett samarbeid med grunneiere og kommuner.
   b) Arbeide for større forståelse for friluftsområdenes betydning for 
næringsutvikling og bedre friluftskultur.
   c) Utarbeide et handlingsprogram som inneholder både en prioritering 
av viktige tiltak og en avklaring av en hensiktsmessig ansvars- og arbeids-
fordeling mellom LF, den enkelte kommune og mellom de samarbeidende 
kommuner for gjennomføring av de praktiske tiltak i samsvar med formu-
leringene under § 4.
  

§ 3 Organisasjon 
a) Valg av medlemmer til arbeidsutvalget 
Til å utgjøre arbeidsutvalget (styret) i LF velger de respektive kommune-
styrene ett medlem med varamedlem fortrinnsvis blant kommunestyrenes 
representanter. Arbeidsutvalget velges for den kommunale valgperiode. 
Arbeidsutvalgets leder og nestleder velges under rådets årsmøte. Leders 
funksjonstid er to år.
 
b) Faglig støttegruppe 
Arbeidsutvalget finner frem til, og knytter til seg, fagpersoner fra de 
respektive kommunene som er knyttet til arbeid med de formål som 
er nevnt i § 2. Disse fagpersonene utgjør en faglig støttegruppe som i 
samarbeid med LF sin daglige leder fungerer som lokalkjent bindeledd 
i den enkelte kommune, deltar i forberedelser av saker, herunder bistår 
med faglig kompetanse i ulike prosjekter knyttet til prioriterte oppgaver 
friluftsrådet velger å satse på.

c) Rådets årsmøte 
Årsmøtet er rådets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 
utgangen av mars måned, eller når minst to av regionens kommuner 
krever dette. Hver kommune møter til årsmøtet med en stemme. Årsmøtet 
innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. Kommunens ordfører/rådmann 
eller den disse bemyndiger representerer kommunen ved årsmøtet. 
Saksliste vedlegges innkallingen. Arbeidsutvalget er ansvarlig for å gjøre 
nødvendige forberedelser til årsmøtet. Til årsmøtet kan arbeidsutvalget 
invitere representanter for både fylkeskommune og statlig organ, samt 
andre samarbeidspartnere en ønsker å knytte bedre kontakt med.
 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsberetning; Regnskap med 
revisjonsberetning; Arbeidsprogram for kommende år samt et retningsgi-
vende langtidsprogram; Budsjett for kommende arbeidsår; Fastsetting av 
kontingent;         Valg av leder og nestleder.
 
d) Møter i arbeidsutvalget 
LF skal avholde møte når lederen i samarbeid med daglig leder finner det 
nødvendig, eller når minst 2 av kommunene krever det. Det skal likevel 
avholdes minst 4 møter i året.
 
Det skal innkalles skriftlig til møtet, normalt med 7 dagers varsel. Sakslis-
te og sakspapirer skal følge innkallingen. De oppnevnte varamedlemmer 
møter når leder finner dette formålstjenlig, eller når noen av de valgte 
medlemmer melder forfall. Den faglige støttegruppen deltar i møtene 
når arbeidsutvalget finner dette nødvendig. Støttegruppen, eller deler av 
denne, skal også delta i nødvendige arbeidsmøter knyttet til prosjektering/
planlegging/befaring i samarbeid med daglig leder.
 
Medlemskommunenes rådmenn og ordfører skal motta alle møteinnkal-

Vedtekter


