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Styrelederen
Jeg vil først takke administrasjonen,
styret og andre som har bidratt til å
gjøre året til nok et positivt år for Lister
friluftsråd.

2017 har vært et innholdsrikt år på
mange vis. Jeg mener at kommunene
har fått mye igjen for det det koster den
enkelte kommune å delta i samarbeidet.

Administrativt fikk vi spesielle utfordringer. Daglig leder Tina 
Bringslimark som hadde permisjon i 60%, sa opp stillingen som hun
tiltrådte 01.09.2011 - gjeldene fra og med 30. juni 2017. Christian 
Landmark var konstituert daglig leder i permisjonstida. Styret valgte
å lyse ut stillingen og det kom om lag 30 søknader. Etter intervjuer i
Flekkefjord og tilsetting i ekstraordinært møte i Kvinesdal 6. juni, ble
Christian Landmark ansatt som ny daglig leder av Lister friluftsråd
f.o.m. 01.09.17. Jeg nevner her at Tina Bringslimark nå er ansatt i 
administrasjonen i Friluftsrådenes Landsforbund. Jeg takker avtropp-
ende og påtroppende daglig leder spesielt for veldig godt arbeide.

Vi har tidligere fått merknader fra Kommunerevisjonen Vest – Vest
Agder IKS når det gjelder organiseringen. Etter gode og konstruktive
møter med revisjonen, Farsund kommune og Lister friluftsråd, ble det
utarbeidet en avtale mellom Farsund kommune og Lister friluftsråd.
Denne ble godkjent av styret 6. desember 2017 og gjelder f.o.m
01.01.2018.

Nevnte avtale betyr høyere utgifter for LF. Det er naturlig at disse
merutgiftene blir betalt av medlemskommunene. I tråd med årsmøtet
2017, er det lagt fram tanker om utgiftsøkning høsten 2017. Det er
med stor glede jeg takker for at friluftsrådets arbeide blir verdsatt, 
og inntektsøkning er godkjent for 2018.

Styret har arbeidet med å utarbeide instruks for daglig leder og for
styret. Nevnte instrukser samt årsplan/års hjul ble godkjent av styret
6. desember 2017. Etter ett år vil det bli gjennomgang av nytt opplegg
m.t.p. evaluering og eventuelle justeringer.

Det ble høsten 2017 arrangert et fellesmøte i Flekkefjord når det
gjelder planer i det såkalte «Naturtriangelet» som omfatter 
Flekkefjord, Sirdal og Lund kommuner. Fellesmøtets målsetting, er at
Lister friluftsråd og Dalane friluftsråd vil bli innkalt som medspillere i
utvikling av dette flotte friluftstiltaket.

Jeg kunne ha sagt mye om alle de positive prosjekter som er gjen-
nomført i 2017, men viser til presentasjonen i årsmeldingen og LF’s
hjemmeside. Jeg velger likevel å henlede oppmerksomheten spesielt
på det som står om synliggjøring og videreutvikling av hjemmesiden
vår samt spørsmål knyttet til maritim forsøpling – nytt i 2017.

Tor Arild Bakke
styreleder
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Om Lister Friluftsråd

Hva er et friluftsråd?

Per i dag er det 27 friluftsråd i Norge, med over 220 medlemskommuner. I Vest-Agder er det tre
friluftsråd; Midt-Agder Friluftsråd, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Lister Friluftsråd.
Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for 
medlemskommunene. I hovedsak arbeider friluftsrådene med områder og oppgaver av 
betydning for befolkningen i hele regionen, mens kommunene har ansvar for de helt lokale
sakene. Friluftsrådene har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet, som f.eks. nærturer 
og badeplasser, som i liten grad ivaretas av interesseorganisasjonene. 

Formål med Lister Friluftsråd

Lister Friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige
organer arbeide for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i 
Listerregionen. Den nasjonale paraplyorganisasjonen for alle friluftsrådene i Norge –
Friluftsrådenes Landsforbund – har utarbeidet en arbeidsinstruks for friluftsrådene: 

1 Friluftsrådene skal utvikle seg til å fungere som et kompetansesenter 
for friluftsliv i regionen.

2 Friluftsrådene skal ha oversikt over viktige friluftsområder i regionen, 
og uttale seg i plan- og bygningssaker som berører disse.

3 Friluftsrådene skal bidra til forvaltningsplaner for statlige sikrede områder der bl.a. 
hensynet til tilgjengelighet og universell utforming blir ivaretatt.

4 Friluftsrådene skal ha konkrete planer for sikring av nye friluftsområder.

5 Friluftsrådene skal bidra til at det er et godt tilbud av skilta og merka turveier,
turstier og skiløyper i regionen.

6 Friluftsrådene skal tilby barnehager og skoler i regionen hjelp til tilrettelegging 
for «Læring i friluft».

7 Friluftsrådene skal arbeide med friluftsliv i et folkehelseperspektiv og sørge for at 
flest mulig har et friluftstilbud.

8 Friluftsrådene skal bidra til at informasjon om friluftsområder og friluftstilbud i regionen 
er lett tilgjengelig for allmennheten.

Det er likevel ønsker og behov fra medlemskommunene som vektlegges når handlingsplanen
for Lister Friluftsråd fastsettes. Friluftsrådene arbeider primært ut i fra regionale forhold, 
tilpasset den regionen og de kommunene de arbeider for. 



Organisering  

Styret i friluftsrådet: Cathrine V. Rafoss Aagedal, Egil Normann Eek, Laila Helleberg, Jonny Djupvik, Oskar Tveit og Tor Arild Bakke.

Kommune                   Styret                                              Varamedlemmer

Farsund                        Oskar Tveit (nestleder)                Ernst Mathiassen
Flekkefjord                  Egil Norman Eek                          Sven Hogstad
Hægebostad                Tor Arild Bakke (leder)                Mona Flottorp
Kvinesdal                    Cathrine V. Rafoss Aagedal         Olav Aase
Lyngdal                        Johnny Djupvik                             Rolf Ytterdahl
Sirdal                           Laila Helleberg                              Anne Karin Liland

Styret
Styret i Lister Friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyret 
i de seks medlemskommunene. I perioden 2015-2019 har styret følgende 
representanter:

Faglig støttegruppe

For å sikre best mulig samarbeid med den enkelte kommune, har friluftsrådet en faglig støttegruppe. Denne består
av en representant fra hver av medlemskommunenes kommune-administrasjon. Faglig støttegruppe består av: 
Alf Sveinung Haughom (Sirdal), Arne Johnsen (Kvinesdal), Britt-Mari Langerud (Farsund), Jan Seland (Lyngdal),
Ståle Olsen (Hægebostad) og Sverre Thele (Flekkefjord).

Tilknytning

Lister Friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL er blant annet friluftsrådenes felles talerør
overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Lister friluftsråd er også medlem av Forum for Natur og 
Frilufstliv i Agder. FNF er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner med formål er å styrke
samarbeidet mellom organisasjonene, og å jobbe for økt fokus på saker innen foreningenes interesseområder. 
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Administrasjonen
Lister Friluftsråd har hele Lister som arbeidsplass, men med fast kontorplass ved
Vest-Agder fylkeskommune sine lokaler på Nordberg Fort på Lista i Farsund.

Litt om de ansatte
Christian Landmark begynte som 
prosjektmedarbeider i 2013. Han var
fungerende daglig leder fra september
2016 til september 2017, da han ble fast
ansatt som daglig leder. 

Sten Frøitland ble prosjektmedarbeider
i juli 2017 med spesialkompetanse
innen grafisk design og snekring i 
tillegg til en imponerende allsidighet.
Han tar utfordringer på strak arm og
er delaktig i mange prosjekter.

Bjarne Høgelid ble ansatt i juli 2017
som friluftspedagog med bakgrunn
som førskolelærer med fordypning
i friluftsliv, samt treningsledelse.

Han har hatt ansvar for prosjekter som
friluftskurs for barnehager, skoler og

sfo, friluftscamp, læring i friluft og
friluftsliv for innvandrere.

Marianne Haugland har i hovedsak jobbet med
prosjektet med å utvikle våre hjemmesider. 
Hun har en omfattende kompetansebakgrunn
med både reiselivsfag, friluftsliv, språkfag, samt
erfaring innen reiseliv og destinasjonsutvikling.

Tina Bringslimark hadde permisjon fra sin 
stilling som daglig leder til hun gikk over i en
stilling i Friluftsrådenes Landsforbund. Hun 
beholdt en deltidsstilling i permisjonstiden, der
hun bidro til ferdigstilling av prosjekter hun har
vært involvert i, samt rapportering og søking på
nye prosjekter. Tinas innsats de årene hun hadde
den daglige ledelsen av friluftsrådet har bidratt til
en sterk vekst for et ungt friluftsråd med mange
og flere større utførte prosjekter.

Daglig leders opp-
summering av året
2017 var et usedvanlig år for Lister Friluftsråd.Skifte av daglig leder ble avklart i løpet av forsommeren, samtidig som mange planer og ideer begynte å ta form. 

Det ble sendt inn mange prosjektsøknader tilbåde fylkeskommunen, landsforbundet og Miljø-direktoratet i starten av året, og til alt overmål ble et stort flertall innvilget. 
Med tre nyansatte, engasjerte prosjektmed-arbeidere i deltidsstillinger og godt samarbeidmed mange frivillige ble det et aktivt år der visammen fikk gjennomført mange friluftstiltak,både i form av fysisk tilrettelegging, informasjon og aktiviteter.
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Innholdsrik og videreutviklet hjemmeside
listerfriluft.no har blitt oppdatert med mange turforslag. 
Det er nå over 400 turforslag innen kategoriene fottur,
sykling, langrenn, bading, fiskemuligheter, padling,
fuglekikking, vind- og vannsport, klatring og kultur-
historiske turer på sidene. 

Bilder og kart er oppdatert, sidene er oversatt til 
engelsk. Hele skjærgårdsparken er også lagt inn med
oversiktskart, enkeltartikler med kart, bilder og 
beskrivelse av alle tilrettelagte skjærgårdsparkområder. 

Nytt for 2017 er informasjon om Skjærgårdsparken og engelsk versjon.

Utdrag av brukerstatistikken viser at besøk på sidene er økende.
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Skjærgårdstjenesten gjør en formidabel jobb med å samle inn og håndtere avfallet som samles langs Lister-kysten.

Marin Forsøpling
I april ble Kystlotteriet iverksatt i vår
region i samarbeid med Skjærgårds-
tjenesten og kystkommunene. Tiltaket
ble en stor jobb og har gitt omfattende
resultater med store mengder 
innsamlet herreløst marint avfall. 

Over 8 kontainere ble fylt av søppel samlet langs kysten
av frivillige. Dette medførte stor ekstra innsats fra
involverte parter, spesielt Skjærgårdstjenesten som
håndterte innsamlingsaksjonen i skjærgårdsparken. 

De laget foreløpige utdelingsstasjoner for sekker og
lodd til Kystlotteriet og plasserte de ut på rundt halv-
parten av skjærgårdspark-områdene. Innsamlet søppel
ble transportert videre til avfallsmottakene. 

Gleden var derfor stor da svar på søknad om støtte
fra Miljødirektoratet til tiltak mot marin forsøpling kom
i andre utdelingsrunde i juli. Da var allerede aksjonen

langt på vei, alle ekstra utgifter til skjærgårdstjenesten
kunne dekkes, vi kunne starte produksjon av bedre ut-
delingsstasjoner og iverksette planlegging av et større
formidlingstiltak.

Båten fylles og må ofte tømmes før mer søppel igjen kan hentes.
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Laundal har over flere år
blitt bygd opp til å bli et 
omfattende naturskoletilbud.
Området ligger i Laundal og
Bjelland statlig sikrede
friluftsområde, rett sørøst 
for Oppofte.

Lærere og elever ved Lista ungdoms-
skole har over flere år engasjert seg
i utviklingen og oppbyggingen. I

2017 tok dette virkelig fart, da Sparebank-
stiftelsen SR-Bank og Vest-Agder fylkes-
kommune tildelte til sammen over en
halv million kroner til tiltaket, som har 
finansiert ferdigstilling av den store
bålhytta, et universelt tilrettelagt toalett,
redskapsbod, utendørs klatrevegg, til-
rettelagte stier og skjøtsel av beiteland
med husdyrbeite. 

Bålhytta står åpen og kan reserveres
gratis for grupper, skoleklasser, lag og
foreninger. Målet er at flere skoler i
regionen skal oppdage mulighetene ved å
bruke Laundal i undervisning og til turer.
Friluftsrådets nyansatte friluftspedagog
har laget et undervisningsopplegg for
skoleklasseturer til området i samarbeid
med lærerne fra Lista ungdomsskole,
som i flere år har tatt med sine skole-
klasser på overnattingsturer til Laundal. 

Det er mange vider planer for å gjøre
området enda mer attraktivt, spesielt for
å arrangere friluftsturer for skoleklasser.
Det er mange gamle hustufter på
Laundal, et rikt naturmangfold, padle- og
fiskemuligheter i Opoftevannet og fine
turmuligheter. 

Fisk sløyes etter fangst.Fiske er både lærerikt og spennende.

Laundal  
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Elever fra Vanse ungdomsskole på vei til Laundal. Ett nytt og flott toalett ble oppført våren 2017.

Nytt for 2017-
året er en
etterlengtet
redskapsbod,
samt opp-
gradering av
grillhytta med
solsellestrøm
og en spesialtil-
passet peisovn.

  Naturskole
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Prosjekt Steinsvikabua 
Steinsvikabua er under restaurering og arbeidet går stadig framover.
Sjøbua har fått ferdig all kledning utvendig og innvendig.
Vinduer er skifta og inventar i overetasjen er laget. 
Vi jobber for en offisiell åpning i løpet av 2018.

Nye vinduer er på plass. Garderoberom er ferdigstilt. Andre etasje er ferdig med bord som er 
tilpasset for de aller minste.
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Hovedetasjen begynner å ta form, med det gjenstår
muring av pipe, ferdigstilling av peis, flyting av gulv
samt bygging av et stort bord med benker.

Utvendig har bygget fått kledning av sibirsk lerk – denne vil få en grålig farge
med årene og dermed passe naturlig inn. Blikktaket skal etter planen byttes til
teglstein.
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Friluftsrådet fikk høsten 2015
støtte av Sparebankstiftelsen
SR-Bank til å bygge tre 
naturklatrejungler. 

Det har vært et langvarig arbeid med å finne
egnede lokaliteter med gode naturmessige
forutsetninger og medvirkende aktører for
bygging og fremtidig vedlikehold som
endelig ble realiserbart. 

Realiseringen lot seg endelig gjøre våren
og forsommeren 2017, i samarbeid med
henholdsvis Kvinesdal kommune og lokale
velforeninger, Eiken Idrettslag og vel-
foreningene i Romsåsen i Lyngdal. 

Vi har lært mye om forutsetninger og
bygging av slike naturklatrejungler og 
resultatet kan nå prøves ut på de tre stedene,
Medåsen i Kvinesdal, Skjekkeland i Eiken 
og Romsåskroken i Lyngdal. 

Naturklatrejungler

Barna prøver ut balanseevnene ved klatrejungelen i Lyngdal.Området ved Romsåsen i Lyngdal 

Sten Frøitland fra friluftsrådet, Einar Heimdal, teknisk ansvarlig og Arne Johnsen fra Kvinesdal kommune sier
seg fornøyd med sluttresultatet ved Medåsen i Kvinesdal.
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Einar Heimdal (t.h.) viser lærvillig hvordan tauet forsvarlig skal festest. 
Her fra klatreparken i Kvinesdal.

Ved Skjekkeland i Eiken har man benyttet seg av plastblåser som man
blir utfordret til å passere.

Området ved Skjekkeland i Eiken er

flott tilrettelagt med egen gapahuk 

i tilknytnig til klatrejungelen.
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Med støtte fra spille-
midler fordelt via
Friluftsrådenes lands-
forbund ble det kjøpt
inn og satt opp kanoer
på stativ for utlån i
Tonstad småbåthavn i
juni. Utlån organiseres
via Sirdal kommunes
kulturenhet og service-
kontor. 

Kanoene ligger lett tilgjengelig 
og lånes ut kostnadsfritt 

via servicekontoret i Sirdal.

Flytebrygge og stativ for kajakk i Lauervika
Over flere år har friluftsrådet jobbet med å få
på plass tilrettelegging for havpadling i
Farsund. Våren 2017 ble det endelig bygd en
flytebrygge av en engasjert lokal havpadler og

produsert stativer av Lista videregående skole.
Økonomisk støtte kom fra Sparebanken Sør.
Før høsten var omme var de tre stativene
nærmest fylt med kajakker.

Solid og god brygge som forenkler adkomsten på sjøen. Stativene ligger få meter fra bryggen – noe ivrigre padler setter stor
pris på.

Kano til utlån på ved småbåthavna i Tonstad
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Initiativtaker Jan Hvistendahl (midten) fra Farsund kajakklubb sammen med Christian Landmark fra friluftsrådet viser stort frem beviset på
pengestøtten som ble overlevert av Trond Viggo Suvatne fra Sparebanken Sør.
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I samarbeid med Naglestad Skisenter og hytteforeningen på 
Naglestad har vi fått satt opp en gapahuk ved Lokavannet langs
den kombinerte turveien og skiløypa fra Naglestad opp mot det
populære turmålet Blomliknuten. Støtten til tiltaket kom fra 
Vest-Agder fylkeskommunes ordning for tiltak i regionalt viktige
friluftsområder, der lokalt dugnadsarbeid utgjorde et viktig bidrag
til realisering av tiltaket som nå er åpent for allmenn benyttelse.

Flott gapahuk på Naglestad

En smart detalj er hengende bord fra taket – dette gir
enkel adkomst og fri gulvplass. Grillmuligheter øker 
også interessen for bruken av den.

Gapahuken ligger idyllisk til nær Lokavannet.
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Skisporet til 
Blomliknuten 
passerer få meter 
fra gapahuken.
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En fornøyd gjeng fra frilufts-
campen ved Haugelandstrand.



 LISTER FRILUFTSRÅD

19

Friluftscamper
ved Haugelandstrand og Epledal

Bla om
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20

Også i 2017 ble det arrangert to friluftscamper i
løpet av sommeren for barn i 5.-7 klasse. 

Leiren i Haugelandstrand ble arrangert i samarbeid med
Flekkefjord og Oplands Turistforening, leiren i Epledal ble
ledet av erfarne friluftsledere fra Farsund og Lyngdal. 

De to leirene samlet til sammen nærmere 50 barn til
utendørs lek, matlaging, overnatting og varierte aktiviteter
i idylliske omgivelser og med meget gode tilbakemeld-
inger fra både ledere og deltakere. 

Campene blir støttet av fylkeskommunen og lands-
forbundets tilskudd til friluftsktivitet.

Inspirerende og utfordrende med lagkonkurranser – her fra ett av
hinderene som lagene måtte komme seg gjennom.

Haugelandstrand ligger idyllisk til ved Fedafjorden.

Matlaging og grilling er alltid populært hos elevene.
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Avisartikkel fra leiren i Epledal.
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Tur sammen i Hægebostad
På initiativ fra Frivilligsentralen i Hægebostad har vi samarbeidet om å arrangere
flere turer for lite aktive sammen med Frisklivssentralen og Frivilligsentralen i
Hægebostad. Turene har samlet rundt 20 deltakere på hver tur, med guidet 
vandring, mat og sosialt felleskap. Hensikten er å stimulere til økt aktivitet for 
bedret helse. Tilbudet har vært veldig populært, og har bidratt til å styrke det 
lokale folkehelsearbeidet i kommunen. Turene gikk til Hausvik kystfort, 
Hågåsen på Hidra og Barnevandrerstien og 
Barnevandrersenteret på Konsmo. 
Tilbudet vil fortsette i 2018.

Turgjengen samlet ved Hågåsen på Hidra.



 LISTER FRILUFTSRÅD

23

Utendørsmat som grilling er alltid populært. Her fra Hausvik i Lyngdal. Naturlos og kjenktmann på Hidra, Nils Olav
Vågen informerer om øya.



Aktiviteter  

Naturlosturer
Friluftsrådene i Vest-Agder sam-
arbeider med DNT Sør, Skogselskapet
og mange lokale lag og foreninger om
Naturlos-brosjyren hvert år. I 2017 var
det totalt 129 enkeltarrangement i 
tillegg til flere regelmessige turtilbud.
I Lister-regionen var det 27 arrangerte
turer til sammen.

Friluftsliv for barn i mottak
Høsten 2017 ble det også tid til å arrangere friluftsopp-
læring for barn i mottak. Dette var støttet av midler fra
UDI via Friluftsrådenes Landsforbund og ble tilbudt de
statlige mottakene i regionen. 

Ett av mottakene, Husebyparken i Farsund, tok imot
tilbudet og det ble gjennomført fire turer med barn og på
noen av turene også foreldrene. Det ble både over-
nattingstur for ungdom, fisketur og fottur og tur med
matlaging på bål på programmet. 
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Et annet folkehelsemiddel-støttet
tiltak som ble iverksatt etter lokalt
initiativ i Hægebostad er Ung Ut. 

Her har både idrettslagene, frivilligsentralen og
andre engasjerte lokale frivillige ildsjeler bidratt
til å arrangere friluftsturer for ungdom i
Hægebostad, med aktiviteter som kanopadling,
fisking, mat på bål, overnatting i telt, topptur
og trugetur. Tilbudet vil fortsette i 2018.

UngUt er et populært og etterlengtet 

tilbud for tenåringer i Hægebostad.

Ung tur i 
Hægebostad

Læring i friluft – kurs for barnehager og SFO
Med friluftsrådets nyansatte frilufts-
pedagog har vi begynt å tilby kurs innen
læring i friluft for ansatte i barnehager,
skoler og SFO. 

Høsten 2017 ble alle kommuner kontaktet med tilbud
om kurs for barnehageansatte, dette resulterte i fire kurs

i fire ulike kommuner for barnehage- og ett for 
sfo-ansatte. 

Tilbudet vil fortsette i 2018 og bli utvidet til skolene.
Dette er et helt nytt tilbud i vår region, med tilskudd via
Friluftsrådenes Landsforbund. 

Rett før årsskiftet ble dessuten en ny veileder fra
landsforbundet om høsting ferdigstilt, som kan styrke
friluftsopplæringen.

U n g U t  2 0 1 7/1 8 Hægebostad 
Er du mellom 13-18 år og har lyst på noen 
morsomme aktiviteter ute sammen med 
andre ungdommer skoleåret  2017/18? 
 Deltakelse på aktivitetene vil være gratis  du får til og med litt enkel 

servering med fokus på sunn og god tur-mat! 
 
31.aug 18-20 Aktivitet v/aktivitetsparken på Skeie  v/ EIL  

15.-16.sept  Overnattingsdøgn ute i nærområdet. Fredag kl 18  lørdag kl 11 

12.oktober 2 timers aktivitet i Hægebostad, v/HIL 

18.januar  2 timers aktivitet  i Hægebostad, v/HIL 

29.februar  2 timers aktivitet på Hekkfjell, v/EIL + Scooterklubben   

April   BELØNNINGSTUR til Trollaktiv på Evje 

                         for deltakelse på MINST 3  AKTIVITETER 
Frisklivsentralen tilbyr også   UNGDOMSTRENING TIRSDAGER 14.45 -15.45! 
Deltakelse her teller også som en aktivitet! For deltakelse på aktivitetene trenger du klær som passer for all slags 

vær, en liten sekk m/vannflaske og sitteunderlag + godt humør! 

Til overnattingsturen trenger du liggeunderlag, sovepose og 

ullundertøy. Mangler du noe utstyr  ta kontakt med oss - vi ordner noe 

sammen! 

Aktivitetene passer for ALLE! (13-18 år) Bli medlem av gruppa «UngUt 2017/18 
Hægebostad» på Facebook for mer detaljert info! 

 For påmelding til de ulike aktivitetene eller spørsmål -  kontakt: 

Linda Bråtveit 91680969/ Janne Ås 97644844 (Frisklivsentralen) 

Katrine R Vatne 90024094 (Frivilligsentralen) Arr: Frisklivsentralen og Frivilligsentralen i Hægebostad i samarbeid med Lister Friluftsråd, EIL, 

HIL, Eiken Bygdekvinnelag og Eiken Snøscooterklubb  med tilskudd fra Klima og 

miljødepartementet til friluftsaktivitet for ungdom  
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UNDERVISNINGSOPPLEGG GRUNNSKOLE OG VG1

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

HØSTING
EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER
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TurLister
– turregistrering – turpostkasser 

og «elektronisk postkassetrim»

Nydelig utsikt utover havet
fra Knygen i Farsund.
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Friluftsrådet fikk tildelt midler til
turregistrering i 2017. 

Målet er å etablere en felles regional elektronisk
turregistrering, som et supplement til alle de
lokale turpostkassetrim-oppleggene i

regionen. Det er flere lag og foreninger som har post-
kassetrim i tilknytning til turstiene i sine nærområder. 

Det jobbes for å styrke dette flotte arbeidet med opp-
setting av spesiallagede værbestandige turpostkasser
og turbøker, samtidig som det inviteres til at de samme
turmålene også inngår i en elektronisk turregistrering. 

Denne elektroniske løsningen vil knyttes til frilufts-
rådets hjemmesider og bidra til informasjon og motiva-
sjon til å bruke flere turstier, oppdage nye turområder
og gå på flere turer. Den elektroniske løsningen er
under utarbeidelse med mål om lansering i 2018.
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Skjærgårdsparken
I forbindelse med at informasjon
om skjærgårdsparken ble lagt inn
på listerfriluft.no, ble dette inn-
holdet omformet til en infor-
masjonsbrosjyre med kart,
beskrivelse og bilder av alle 
anleggene i skjærgårdsparken. 
Brosjyren ble trykket og distribuert
i juni. Utgiftene ble dekket av
Skjærgårdstjenesten.

Oversiktlig og nyttig brosjyre er 
trykt opp for brukere i Listerregionen.

Infotavle og tursti til Knabeknipen
Turstien til Knabeknipen ble åpnet i mai.
Friluftsrådet bisto lokale initiativtakere og 
stiansvarlige med planlegging og bestilling 

av retningsskilt og utforming av informasjons-
tavle ved parkeringsplassen. 

Turskiltprosjektet
Flere tildelinger fra Turskilt-
prosjektet ble jobbet med i 2017. 
Prosjektene har to års varighet, og
forventes ferdigstilt i løpet av 2018.
Prosjektene er Kvås – rundløype og
toppturer, Verdal – skiløyper, Knaben
– terrengsykkelløype, Sirdalsvann –
stier til Sirdalsvannet, Hidra – turstier,
Farsund – padleruter i skjærgården og
turkort – 30 turer i Lister. Arbeidet med
prosjektene krever en grundig prosess
med opplæring, planlegging, avtaler og
produksjon av innhold og utforming 
av informasjonstavler og turkort. 

Tilsammen 30 forskjellige turkort er under arbeid 
og planlegges ferdigstilt i løpet av vår- og sommeren 2018.

Skjærgårdsparken Lister
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Gå innenskjærs forbi Lista. Når det er 
ruskete på havet, er det lunt og fint i Fram-
varen, Helvikfjorden og Kjørrefjord. 

Ta båttrekket mellom Sigersvoll og Listeid,  
en unik opplevelse og en gammel historisk 
seilingsled, ca 2 kilometer over land.

Båttrekket er åpent i fellesferien, ved  
behov. Ellers i sommersesongen, etter 
avtale. Vi tar båter opp til ca 34 fot. 

Seilingshøyde under Straumen bro: 2,50 m. 
Høyere båter krever åpning av den gamle 
svingbroa. Dette ordner vi, ved behov.  
Ring EILEF LILAND: 99 56 74 98 / 38 39 78 56

Skjærgårdstjenesten
I Lister har skjærgårdstjenesten to båter og to fast ansatte. 
Primæroppgaver: 
• Renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av o�entlig eide frilu�sområder langs kysten. 
• Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården. 
• Utøve oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn m.m. etter retningslinjer 

fra statens naturoppsyn.

Organisering av Skjærgårdstjenesten på Sørlandet: Skjærgårdstjenesten langs Sør-
landskysten fra Risør i øst til Lindesnes i vest er organisert slik at det er de respektive 
kommuner som organiserer dri�en. I Lister er det er interkommunalt samarbeid 
mellom 4 kommuner. 
Kontakt: Tlf: 41 28 54 94 / 92 81 30 61        E-post: post@sorlandskysten.no

Mer informasjon om Skjærgårdsparken: listerfrilu�.no
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Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal

SKJÆRGÅRDSPARKEN LISTER

© Kartverket

Turbeskrivelse Blomliknuten
Turen til Blomliknuten går langs Lokevannet og opp åsryggen. Toppen ligger 547 meter over havet.  Vardensom står der ble satt opp av Norges geografiske opp-måling i 1850-åren. Beregn ca. 2,5 timer på turen.

Andre turer i området
 Koleheia (t/r)   2,6 km
 Lurå (t/r)                7,0 km
 Høge varden (t/r)   8,4 km

Vest-Agder
Fylkeskommune

Mer info
www.listerfriluft.no
E-post: lister@friluftsrad.no
www.ut.no / godtur.no

Blomliknuten
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Hilleknuten

 Hilleknuten • 12 km rundtur

Hilleknuten er en av de mest populære toppturene i

Sirdal. Turen er relativ bratt, men på toppen fra en

høyde på 1209 moh. får du storslått utsikt i alle 

retninger. Fortsetter du tilbaketuren videre rundt og

ned Jogledalen, blir turen litt lengre men ikke så bratt.
Fra Sinnes, fortsett nordover til Fidjeland på Fv975.

Parkering og turstart nær skitrekket ved 

Sirdal Høyfjellshotell.

Generell      Enkel      Middels      Krevende      Ekspert

Symbolene angir hvor krevende turene er. 

Sorte symboler på hvit munn er generell, dvs. ikke graderte.
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Turbeskrivelse Hågåsen – Kjellnes
Gå først ned veien mot Kirkhamn, deretter opp 
grusveien mot Hågåsen som er et flott turmål i seg
selv.  Videre mot Kjellnes tar stien av oppe på Hågåsen,
kommer forbi Ulland, ned til Helleviga, går opp til 
veien fra Myran og videre ut til ytre delen av Helleviga
og Kjellnes. Her er det god sikt utover Nordsjøen og 
Listalandet mot øst.

Andre turer i området
 Langelandsfjell 
 – rundtur på 6,6 km

Vest-Agder
Fylkeskommune

Mer info
www.listerfriluft.no
E-post: lister@friluftsrad.no
www.ut.no / godtur.no

Hågåsen
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Stakksteinsliknuten

 Stakkstein
sliknuten •

 11,3 km tu
r/retur

Med sine 625 moh. er Stakksteinsliknuten det 

høyeste punktet i heia vest for Snartemo-Birkeland, 

et fantastisk utsiktspunkt og en lett tilgjengelig topp

med grusvei helt opp fra Snartemo. Verdens første

digitale værradar ble oppført her i 1999-2000.

Ved Snarte
mo kan ma

n parkere v
ed Bautapa

rken 

og togstasj
onen.

Generell   
   Enkel     

 Middels    
  Krevende

      Eksper
t

Symbolene angir hvor krevende turene er. 

Sorte symboler på hvit munn er generell, dvs. ikke graderte.
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Oppdatert brosjyre 

i ny versjon.

Infotavler ved Østhasselstrand på Lista.

Nye infotavler ved Lista fyr.

Opplev fuglelivet på Lista

Velkommentil besøkssenter våtmark på Lista

Besøksenter våtmark Lista
Tre informasjonstavler om våtmarker med
Ramsarstatus lokalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt ble ferdigstilt og satt opp både
ved Lista fyr og i Østhasselstrand. Brosjyre
for våtmarksenteret ble også trykt opp i 
ny versjon etter Miljødirektoratets nye
designmal for verneområder. Dette styrker
informasjonsbehovet ved Sørlandets
eneste nasjonalt autoriserte naturin-
formasjonssenter. Prosjektet fikk støtte 
av Miljødirektoratet.
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Note 1 – Generelle regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter «Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
interkommunale 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.

Opprinnelig årsbudsjett for 2017 ble satt opp         Korrekt inndeling etter gjeldende forskrift er
og vedtatt av årsmøtet etter oppsett fra tid-            satt opp i årsregnskapet med denne over-
ligere år med følgende inndeling av inntekter:       sikten:

                                                                                      

Avviket på kr 100.000 i sum driftsinntekter skyldes at i opprinnelig budsjettoppsett som ble
vedtatt av årsmøtet ble prosjektet naturklatrejungler satt opp med kr 50.000 i refusjon, som i
etterkant ble rettet til korrekt sum kr 150.000, da dette var tilsagnssummen. Tilsvarende ble det i
årsmøtets budsjettvedtak kun budsjettert med kr 50.000,- i utgifter til naturklatrejungler, som
også ble rettet til kr 150.000,- i det opprinnelige budsjettet i årsregnskapet, som utgjør
differansen i sum driftsutgifter.

Overføringer                           2                1.690.906

Refusjoner                                2                   935.000 

Andre driftsinntekter             2                     65.000

Sum driftsinntekter              4                2.690.906 

Salgsinntekter                                                 65.000

Refusjoner                                                     770.000 

Overføringer                                              1.955.906

Sum driftsinntekter                                 2.790.906 

Økonomisk oversikt – drift – Lister Friluftsråd                                                                                                                                             
                                                                                              
                                                                                 Note       Regnskap       Regulert     Opprinnelig      Regnskap
Tall i 1 kroner                                                                                   2017       budsjett             budsjett                2016
                                                                                                                                    2017                     2017                        

Driftsinntekter
Salgsinntekter                                                                                 -36.807          -22.415                -65.000           -41.224
Refusjoner                                                                                     -867.237        -669.897              -770.000         -217.511
Overføringer                                                                    2       -2.768.961     -2.924.005           -1.955.906      -1.464.477
Sum driftsinntekter                                                       4       -3.673.005     -3.616.317           -2.790.906      -1.723.212

Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter                                                         1.433.364      1.402.692            1.215.767       1.366.334
Kjøp av varer og tjenester                                                         1.813.500      2.184.982             1897.999          327.329
Overføringer                                                                                  392.669           42.000                 45.000          220.895
Sum driftsutgifter                                                          4        3.639.533      3.629.674            3.158.766       1.914.558
Driftsresultat                                                                                  -33.473           13.357               367.860          191.346

Finansposter
Renteinntekter                                                                                     -561                    0                          0                -330
Ordinært resultat (før interne finansieringstr.)                        -34.034           13.357               367.860          191.016

Interne finanstransaksjoner
Avsetninger                                                                      3           323.186         397.155               225.985                     0
Bruk av tidligere avsetninger                                        3            -74.657          -66.527              -249.860         -517.878
Bruk av tidl. årsregnskapsm. mindreforbruk                           -343.985        -343.985              -383.985           -17.123
Sum avsetninger                                                                           -95.456          -13.357              -367.860         -535.001
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk                     5          -129.490                    0                          0         -343.985



Note 4 – Eksterne og interne inntekter og utgifter

Sum inntekter            kr  3.673.005                         Sum utgifter     kr 3.639.533

herav interne             kr     500.787                        herav interne    kr 2.005.655

herav eksterne           kr  3.172.218                         herav eksterne  kr 1.633.878

Note 5

Regnskapsmessig resultat

Regnskapet kommer ut med et mindreforbruk for 2017 med kr 129.490
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Note 3 – Samlede avsetninger og bruk av avsetninger pr. fondstype

Saldo 01.01                      Bruk                      Avsetning                 Saldo 31.12

Disposisjonsfond                               259.219                        -22.693                           256.377                     493.003

Bundne driftsfond                               99.834                        -51.964                             66.709                     114.579

Kjøp av varer og tjenester                        1.723.499

Overføringer                                            1.303.767 

Andre driftsutgifter                                       31.500

Sum driftsutgifter                       4           3.058.766 

Lønn inkl sosiale utgifter                         1.215.767

Kjøp av varer og tjenester                        1.897.999 

Overføringer                                                   45.000

Sum driftsutgifter                       4           3.158.766 

Prosentvis innteksfordeling i 2017

1     Søkte midler                   60%
2     Kontingent kommuner  12%
3     Kontingent FL                   8%
4     Kontingent VAF                4%
5     Refusjoner                        11%
6     Salg                                     1%
2     Annet                                 4%

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

Note 2 – Overføringer mellom selskap og deltakere

Økningen i overføringer i forhold til opp-
rinnelig budsjett utgjøres av tilskudd til flere
prosjekter som ble tildelt etter årsmøtet, tiltak
mot marin forsøpling på kr 675.000, Læring i
friluft kr 40.000, folkehelsetiltak kr 40.000,
kajakkstativ i Lauervika kr 25.000, gapahuk på
Naglestad kr 45.000, kanobase ved Tonstad kr
50.000 og friluftsliv for innvandrere kr 50.000. 

Driftsutgifter i årsmøtets budsjettvedtak: Driftsutgifter i årsregnskapet med inndeling
etter gjeldende forskrift:

Farsund kommune                                       107.690

Lyngdal kommune                                         95.880 

Hægebostad kommune                                 27.020

Kvinesdal kommune                                     69.880

Flekkefjord kommune                                 100.900

Sirdal kommune                                             28.360

Sum                                                                429.730 

6 7
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2

3

4

5
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Kommuneadministrativt samarbeid

Friluftsrådet har rådgivende, samkjørende og pådrivende rolle for tiltak for friluftsliv. Bistår kommunene i
relevante saker som forvaltningsplaner, kommunedelplaner for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, statlig sikring
av friluftsområder og kartlegging og verdsetting av friluftsområder.

Utvikling og samarbeid om naturbaserte aktiviteter

Friluftsrådet vil være en pådriver for lokal utvikling og regionalt samarbeid om naturbaserte aktiviteter.

Informasjon

1.   Listerfriluft.no
a.   Flere turforslag – sykling, padling, mv. Kvalitetssikring av innholdet.
b.   Engelsk versjon. Oppdateres.
c.    Skjærgårdsparken. Oppdateres.
d.   Regionkart, et temakart med oversikt over hele regionen med inndeling i ulike tilbud som turstier, 
      sykkelforslag, padleforslag, kulturhistoriske interessante steder og severdigheter, friluftsområder, 
      skiløyper, skjærgårdsparken mv.
e.   FL utvikler ny plattform for nettside for friluftsrådene. LF vil vurdere å skifte plattform når denne foreligger. 
      Vurderer også ny plattform lokalt.

2.   Turskiltprosjektet: 30 turkort i Lister. Tildeling fra 2017. Fullføres i 2018.

3.   Friluftsbrosjyre for Lister. Informasjonshefte om friluftsmulighetene i alle kommunene. 
      Fulldistribusjon til alle husstander og ekstra opplag for utdeling.

Aktivitet

1.   Friluftscamp Epledal og Laundal i sommerhalvåret.

2.   «Tur for ALLE» i samarbeid med Frivillighetssentraler. Hægebostad, Farsund og Lyngdal.

3.   «Ungdom på tur» Frisklivssentralen i Hægebostad gjennomfører i samarbeid med LF.

4.   Friluftsskoler. 4-dagers friluftsopplegg på dagtid for skoleelever i starten og slutten av sommerferien. 
      Dagtid, en frivillig overnatting.

5.   Læring i friluft. Friluftskurs for pedagogisk personale i barnehager, skoler og SFO.

6.   «TurLister» – elektronisk turkonkurranse med flere turmål i hver kommune, gjerne i samarbeid med allerede 
      eksisterende lokale topptur-program. Knyttes til listerfriluft.no. Nye turpostkasser til alle turmål som blir med 
      i konkurransen.

7.   Tiltak mot marin forsøpling. I samarbeid med Skjærgårdstjenesten og kystkommunene videreføres tiltak for å 
      støtte frivillig innsats mot marin forsøpling, med aktiviteter som innsamlingsaksjon gjennom Kystlotteriet, 
      informasjonstiltak, kunstprosjekt og holdningsskapende arbeid.

8.   Utleie av sykler på Lista fyr. Besøkssenter våtmark Lista/turistinformasjonen vil drifte tiltaket. 
      Tilskudd fra Gjensidigstiftelsen.

9.   Utstyrsbaser for friluftsliv. Jobbe for opprettelse av utlånsbaser for friluftsutstyr i kommunene. 
      Tilskudd fra Gjensidigstiftelsen.

10.  Friluftsfestival. Aktiviteter knyttet til planlagt friluftsfestival i Hægebostad.
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Tilrettelegging

1.   Turskiltprosjektet. Turskilt og infotavler til tre stier til Sirdalsvannet, Verdal skianlegg, rundløype Kvåsfossen, 
      padleruter i Farsund og terrengsykling på Knaben. Tildeling fra Turskiltprosjektet i 2017, fullføres i 2018.

2.   Launda. Søke støtte til mobilsag for tilvirking av materialer. Videreutvikling av naturskoletilbud for alle 
      omkringliggende skoler. Kanostativ og parkering ved Oppoftevann.

3.   Turmålutvikling. Øke attraktiviteten ved utvalgte turmål ved å plassere ut hvilebenker. Kombineres ved 
      mulighet med turpostkasser.

4.   Turstiprosjekt på Kollemo – Tingvatn. Samarbeid med kommunen om å planlegge og søke støtte til 
      tilrettelegging med parkering og utbedring av tursti.

5.   Naturtriangelet. Samarbeid med Naturtriangelet om deres prosjekter om tilrettelegging for friluftsliv på og 
      rundt Sirdalsvannet og Lundevannet.

Pågående prosjekter

1.   Steinsvikabua. Opprusting av sjøbu som turmål og hvilebu langs kyststien mellom Nordhasselvika og Marka 
      på Lista. Privat eie og utførelse i avtale med friluftsrådet.

2.   Kystled Lister. Friluftsrådet har utleieansvaret for Haugelandstrand. Kystledhytter på Hidra og Epledal.

Styrets signatur til årsmeldingen 2017: 

Tor Arild Bakke (styreleder)                          Oskar Tveit (nestleder)  

Jonny Djupvik                                                  Egil Normann Eek

Cathrine V. R. Aagedal                                   Laila Helleberg
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§ 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 årsberetning etter forskrift 17. desember 1999 nr.
1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Årsregnskapet fastsettes etter
kommunale regnskapsprinsipper.

§ 2 Formål

I samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige 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 friluftsliv 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 arbeidsfordeling mellom LF, den enkelte kommune og mellom de samarbeidende 
kommuner for gjennomføring av de praktiske tiltak i samsvar med formuleringene under § 4.

§ 3 Organisasjon

a) Valg av medlemmer til arbeidsutvalget
Til å utgjøre arbeidsutvalget (styret) i LF velger de respektive kommunestyrene ett medlem med varamedlem 
fortrinnsvis blant kommunestyrenes representanter. Arbeidsutvalget velges for den kommunale valgperiode, 
men sitter frem til første årsmøte etter kommunevalget. 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, her-
under 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 mai 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 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 retningsgivende langtidsprogram; Budsjett for kommende arbeidsår; Fastsetting av
kontingent; Valg av leder og nestleder. Årsmøtet velger to representanter til å undertegne årsmøteprotokoll.

d) Møter i arbeidsutvalge
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. Saksliste 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.
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Medlemskommunenes rådmenn og ordfører skal motta alle møteinnkallinger 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. Medlemskontingenten
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 fylkes-
kommune 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 mv. 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 kommunene 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 frilufts-
områdene, 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 bestemmelser, § 27. nr. 3. ved en eventuell 
utmelding må LF vurdere hensiktsmessigheten 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 folketallet.



Lister Friluftsråd ble stiftet i 2006 og er et interkom-
munalt samarbeid mellom kommunene Farsund,

Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord 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 rundt 36.000.

I samarbeid med medlemskommunene og fylkes-
kommunale og statlige organer arbeider Lister 

Friluftsråd for å ivareta og øke interesse, forståelse 
og muligheter for friluftsliv i Lister.

Løypetraseen på vei 
til Blomliknuten i 
Hægebostad. 
Foto: Christian Landmark


