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Styrelederen

Til administrasjonen, styret og andre
som har bidratt til enda et positivt år 
for Lister Friluftsråd. TUSEN TAKK

Jeg mener at kommunene også i 
2018 har fått mye igjen for det 
den enkelte kommune betaler for
å delta i samarbeidet.

Daglig leder har i 2018 hatt sitt første hele år som leder. Styreleder synes
dette er utført på en veldig god måte – tusen takk!

L.F. utarbeidet nye instrukser for styret og daglig leder i nov. 2017 og det
ble vedtatt et års hjul hvor det på de ulike styrermøtene skulle tas opp
faste temaer som HMS, likviditetsanalyse risikovurdering, strategi mm.
Det ble også satt opp punkter som skulle være med på alle styremøter.
Dette ble gjennomført og evaluert i siste møte 2018. Styret har 6 medl.
som alle har spisskompetanse på ulike områder og som alle bidrar til
gode løsninger. Styreleder mener dette gjør L.F. enda bedre – tusen takk! 

Samarbeide med fylkeskommunen, kommunene, F.L., stiftelser og 
banker o.a. har vært veldig godt. Sammen skaper alle medvirkere et
veldig godt samlet tilbud til innbyggerne i L.F. – tusen takk!

L.F. har tidligere fått merknader fra Kommunerevisjonen Vest – Vest
Agder IKS når det gjelder organisering. Etter gode og konstruktive
møter med revisjonen, Farsund kommune og Lister Friluftsråd, ble det
utarbeidet en avtale mellom Farsund kommune og Lister Friluftsråd
etter reglene i kommuneloven § 27. Avtalen tok til å gjelde 1. januar
2018. Den har ført til avklaringer og enda bedre samarbeide mellom L.F.
og Farsund kommune – tusen takk!

Nevnte avtale gjorde at utgiftene for L.F. ble 40 – 50.000 kroner høyere
pr år og disse merutgiftene ble fordelt på medlemskommunene etter 
nye kostnadsnøkler. Årsmøtet bestemte også at disse skulle gjelde 4 år.

Audnedal og Lyngdal blir snart en kommune og L.F. får flere inn-
byggere i 2020. Velkommen til gamle Audnedal kommune.

Agder blir ett fylke 2020 og L.F. vil sammen med andre friluftsråd i de 
to agderfylkene møtes i Arendal «Arendalsuka» for å søke best mulig 
samarbeide med ny fylkeskommune. Vest-Agder yter flere kroner
mindre pr. innbygger i tilskott til friluftsrådene enn Auste Agder og
veldig mye mindre enn Rogaland. Spennende.

Jeg kunne ha sagt mye om alle de positive prosjekter som er gjen-
nomført i 2018, men viser til leders oppsummering, og LF’s hjemmeside.

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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Begynte som prosjektmedarbeider i 2013.
Fungerende daglig leder fra september 2016
til september 2017, da han ble fast ansatt
som daglig leder. 

Ansatte

Daglig leders opp-
summering av året
2018 ble et hektisk og godt år for oss. Vi klarte åopprettholde bemanningen med to prosjektmed-arbeidere og fikk på plass flere prosjekter for heleregionen, der Kystlotteriet som organisering avegenorganisert strandrydding, friluftsmagasinet«4 årstider» og ferdigstillelsen av app’en turLister var de største prosjektene.

Sammen med en rekke lokale tiltak spredt rundt ikommunene, endte vi opp med over 20 ulike prosjekter. Avslutningsåret for det nasjonale Turskiltprosjektet gav oss en sluttspurt medskilting av flere turløyper og 30 turkort.

Friluftsrådets 13. driftsår kan dermed opp-summeres med et stort hurra for friluftslivet og det formidable engasjementet blant våre samarbeidspartnere som gjør det mulig å stadiglegge enda bedre til rette for å være ute i den vakre og varierte Lister-naturen.

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.

Christian
Landmark

Ansatt siden juli 2017 som prosjektmed-
arbeider i 80 prosent stilling med spesial-
kompetanse innen grafisk design og snekring
i tillegg til en imponerende allsidighet. 

Sten
Frøitland

Ble ansatt i juli 2017 som friluftspedagog
i en mindre deltidsstilling. Han har bak-
grunn som førskolelærer med fordypning i
friluftsliv, samt treningsledelse. Bjarne har
hatt ansvar for friluftskurs for barnehager,
skoler og sfo, friluftscamp og friluftsskole.

Bjarne
Høgelid



Rett før årsskiftet ferdigstilte vi frilufts-
magasinet 4 årstider, som gir et variert
innblikk i en del av mulighetene som
finnes i Listerregionen. 

Vår grafiker Sten Frøitland som bragte ideen på bane
har sammen med frilansjournalist Øystein Mikalsen
laget det meste av innholdet, brukt av vår rikholdige 

informasjonskilde og bildebase, samt fått bidrag fra
flere kanter til å sammenfatte noe av det mest attraktive
av friluftsmuligheter vi ønsker å vise til både befolk-
ning og tilreisende. Magasinet er distribuert til alle 
husstander som aksepterer å motta slik informasjon.
Dessuten er magasinet trykket opp i et rikelig ekstra
opplag for gratis utdeling, og er delt ut til alle kom-
munene, samt bibliotek, kulturhus, hoteller og flere
andre steder. Tilbakemeldingene har vært udelt
positive.

Friluftsmagasin 
i stort opplag

Synliggjøring  

6 

NYTT LIV

TRE KOMMUNER MØTES

Vinter
                                                                                                                                                                                                                   FIRE ÅRSTIDER     1514    FIRE ÅRSTIDER

Knaben er mest snøsikker i Kvinesdal. Det nedlagte gruvesamfunnet har gode muligheter for 
langrenn, både i og utenfor preparerte løyper. For barnefamilier vil det kanskje være tilstrekkelig å
gå rundt Sanden. «Sanden» er en innsjø som er fylt opp av sand fra gruvedriften som foregikk fra
1800-tallet til 1973. Denne tidligere innsjøen er dermed helt trygg å gå på, og fordelen er at den
er flat og ligger til tider i le for vinden. Det er flere offentlige parkeringsplasser nær Sanden. 
Benytt gjerne gapahuken nær leirskolen som base. Den nesten 50 kvadratmeter store gapahuken
er populær, og tilbyr grillplass og flombelyst akebakke. Det er offentlig toalett på leirskolen. 
Det er mange preparete løyper å velge mellom på Knaben. Husmorløypa og turene til Knaberøisa
og til Knaben 1 er de mest populære.

Knaben Alpinsenter har tre bakker på mellom 900 og 1100 meter. Her er også en liten barne-
bakke. I den koselige varmestua kan du få kjøpt pølser, pommes frites, vafler og varm drikke. 
Det er også skiutstyr til leie. Du kan sette bilen på en stor parkeringsplass. Skianlegget er åpent
lørdager og søndager fra kl. 11.00-16.00. Det er utvidede åpningstider i romjula, vinter- og 
påskeferie. Sjekk Knaben sine facebooksider for snøforhold og løyperapporter.

ALPINT

LANGRENN

Høst                                  
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SOMMER, SOL O
G SLUKSTANG



Friluftsmagasinet med alt fra hav til hei i Listerregionen magasin

Behagelige turmål Luftig hyttekomfortSkjærgårdstjenerneVintereventyr
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Prosjekter og synliggjøring  

Turstoler og app
Som et tiltak for å få flere ut på
tur, ble prosjekt «turstol» og en
nyutviklet app en realitet. 

Det ble søkt midler og pengene gikk til innkjøp av
tretten stoler. Våren 2018 startet arbeidet med å
plassere dem ut. Det må nevnes at denne jobben har
vært krevende, men god logistikk og med hjelp av
ivrige dugnadsarbeidere ble prosjektet gjennomført
uten store problemer.

Stolene er strategisk fordelt på utsiktspunkter i

Listerkommunene og i løpet av 2019 satser vi på at
det finnes en god plassering til de siste to i Sirdal
kommune.

Stolene knyttes til turregistrering med postkasser
og bøker som settes ut. Videreføring av lokale post-
kassetrim-opplegg støttes med nye postkasser i
spesielt egnet kvalitet og turbøker.

I løpet av høsten ble vår nye tur-app tilgjengelig,
og vi satt i gang med en testperiode for å få inn til-
bakemeldinger før lansering. Appen gjør det mulig
å både finne og registrere turer – både til fots, på
sykkel og mange andre typer friluftsaktivitet. 

8
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St. Olavsvarden Blomliknuten Neseknipen

Pederåsen

Høgåsen Geiteknuten

Skjolnesveten Stakksteinsliknuten Skuldra Knaben

Røseknuten Klovsteinen Skrelia

Komm
er!

Komm
er!
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Kanobase på Svindal
En etterlengtet- og fast
plass for kanoer i forbind-
else med utflukter har
lenge vært på ønskelisten.

Bruken- og videreutviklingen av
friluftsområdet på Laundal har stor
betydning for flere i Listerregionen,
og ønsket her er å utvide tilbudet

slik at flere kan få gleden av dette
flotte- og naturrike friluftsområdet. 

Oppoftevannet er stort og egner
seg godt for kanopadling. Det ble
derfor besluttet å lage en fast opp-
lagringsplass med enkel adkomst
for dette tiltaket.

På Svindal, ved sørenden av
vannet ble det gjort avtale med
grunneier og en permanent løsning
ble bygget.

Basen inneholder åtte kanoer
med flytevester og årer som opp-
bevares i et låsbart skap. Selve 
flytebryggen er bygget i en u-form
slik at adkomsten til kanoene for
eventuelle personer med funksjons-
hemninger skal bli enklere.

En båt er også anskaffet for å
kunne fiske ved Opoftevannet –
denne vil være tilgjengelig ved
Laundalstrand.

Flåten er bygget med plastkanner som flyteelementer. Brygga og flåten under arbeidet fra sommeren 2018.

Flytebryggen er 
u-formet for 

å forenkle 
adkomsten.
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Mobilsag til læring- og nytte

Læring i friluft er til nytte for mange
og Lista ungdomsskole har lenge
ønsket flere tiltak til nettopp dette. 

En mobilsag står nå klar på Laundal
og elever og lærere ser for seg under-
visning som omhandler denne. Tanken
er at elever nå kan være med på alt fra
felling av trær til å sage materialer som
eventuelt kan bruks på sløyden eller til
mindre byggetiltak. Vi håper saga blir
godt mottatt og at den kan være til
nytte i mange år fremover.

Basen inneholder åtte kanoer med tilbehør som er oppbevart i låsbar bod.
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Parkering i Skrelia
I Lyngdals mest populære 
turområde ble parkeringsplassen 
utvida med støtte fra spillemiddel-

ordningen som Friluftsrådenes
Landsforbund administrerer. 

Tiltaket har vært lenge etterspurt

da det på utfartsdager kan bli svært
mange som vil på tur der.

Parkeringsplassen er nå utvidet til nær det dobbelte av tidligere størrelse.

Med tilskudd fra Gjensidigestift-
elsen og spillemiddelordningen
til Friluftsrådenes Landsforbund
ble det kjøpt inn utstyr for utlån
av utstyr til friluftsliv og uten-

dørs aktivitet både i Flekkefjord
og Lyngdal i samarbeid med
frivilligsentralene. Tiltakene er i
tråd med regjeringens hand-
lingsplan for friluftsliv. Det

jobbes for å etablere basene som
BUA-utlånsordninger, som for-
enkler utlån, oversikt og infor-
masjon til brukere.

Utstyrsbaser i Lyngdal
og Flekkefjord
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Ved Lista fyr ble det startet opp med
utleie av barnesykler, hybridsykler
og el-sykler i forbindelse med

sykkelprosjektet Vita Velo, som er et
større samarbeidsprosjekt om til-
rettelegging for sykling langs kysten

av Lista. Økonomisk støtte fra
Gjensidigestiftelsen og innkjøp av
syklene ble ledet av friluftsrådet.

Gapahuk på Naglestad
På Naglestad ble
det satt opp en ny
gapahuk nær ski-
anlegget, i tillegg
til at det ble ut-
bedret turløype
til Feiåsbergan.
Friluftsrådet fikk
bidrag fra Vest-
Agder Fylkes-
kommune til
gapahuken.

Ny og populær
gapahuk står til 
disposisjon nær 

skianlegget på 
Naglestad.

Sykkelutleie på Lista fyr
Nye el-sykler, her avbildet ved Nordberg fort kan nå leies ved Lista fyr.



Prosjekter  
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2018 var det siste året 
av Gjensidigestiftelsen 
og fylkeskommunenes
Turskiltprosjektet. 
I Lister ferdigstilte 
vi flere prosjekter.

Det ble produsert 30 turkort, med et
utvalg av skiltede stier, fem for hver

kommune, som var ferdige og ble
distribuert til kommunene i begynn-
elsen av juli.

Verdals skiløyper fikk også ny in-
formasjonstavle og retningsskilt for
løypene.

I Kvås ble Kvåsrunden mellom
Kvåsfossen og Vemestad skiltet og
fikk infotavler ved alle parkerings-
mulighetene langs rundløypa. Her
fikk også de tilknyttede toppturene

til Morsfjell, Ørneknipen og Nese-
knipen skilting ut fra rundløypa.

I Sirdal ble en av stiene til Sirdals-
vannet skilta og fikk infotavle med
historien om Strandeli.

Dessuten er det laget en infor-
masjonstavle om padlerutene i
Farsunds skjærgård.

Helt på slutten av året fikk vi
laget informasjonstavler for
nærturene rundt Liknes.

Turløyper i Kvås

Vest-Agder
Fylkeskommune

0                 250               500              750               1000 m

1

3

2

4

Kartverket

Symbolene angir hvor krevende turene er. 
Sorte symboler på hvit bunn er generell, 
dvs. ikke graderte.

Symbolforklaring

Tursti

Du står her

Parkering

Utsiktspunt

Badeplass

Generell      Enkel       Middels   Krevende   Ekspert

Allemannsretten / skikk og bruk
•   Du kan ferdes fritt til fots i utmark
•    Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 
     ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
•   Vis hensyn til utmarksnæringene

•   Forstyrr ikke dyr og fugler
•   Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt
•   Lukk igjen grinder etter deg

Vær oppmerksom på all ferdsel på eget ansvar

Ved ulykker, ring 113

Koordinater der du står nå: N 58° 15' 54''  Ø 7° 11' 40'' 

�

Vedlikehold:

Vemestadlunden

Vemestad

Standheia

Videmyran

Logelona

Torvemyra

Morsfjellet

Dyblemyra

Kvennhusfjellan

Høyland

Øygardsfjellet

Moi Ørneknipen

Markeland

Andre tilbud i Kvås

kvasfossen.no   
kvastunet.no
facebook.com/oynacamping

Flere turforslag på UT.no og listerfriluft.no

Moismoen

Bytingsbakken

Kvås

BrattestienKyrkjefjelletFidjestølveien

Lyaren

Stokkemyr

Dyblemyra

Bukkebrotet

Kvernhuslia

Bløyfjellet

Kvåstunet

Joker Kvås

Kvåsfossen

Neseknipen

Sletelia

Tørkelia
Kvåsåsen
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a
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På Lian

Foråsen

Karten

Dydland

Orremyra

Ålgårdheia

Rauneheia

Rauneheia

Rudjordsheia

Kjørkedalen

Li

Liskleiva

Sandvatnet

Kalvetjønn

Nyfisk

Stemvann

Gusevatnet

Hisåstjønn
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Fin turvei mellom Kvåsfossen og Neset Lille Breihølen Kvåsfossen

Neseknipen
Flott utsikt like over Kvåsfossen. Kort tur
opp den spektakulære veien mot Fidjestøl. 

Lengde:   1,8 km.
Stigning: 202 meter fra Kvåsfossen.
Høyde:     303 moh.

Nær toppen av bakken følger man skilt ut 
mot Neseknipen, som går over flere myrer. 
Godt fottøy (støvler) anbefales. På toppen er det
oppført flaggstang, postkasse samt en «godstol»
som man kan nyte utsikten fra.

3

Middels

Morsfjellet
Morsfjellet ligger vest for Vemestad i Kvås
og gir fin utsikt nedover dalen og helt til
Rosfjord. Det er tre startpunkter.

Lengde:   3,1-4,3 km.
Stigning: 154-357 meter.
Høyde:     386 moh.

Fra Vemestad kan man gå den gamle stien 
opp Liskleiva, forbi Dyblemyra og ut til Morsfjell.  
4,2 km fra Vemestadbrua, 357 m stigning.

Fra parkering i toppen av bakkene opp fra
Vemestad starter turen en snau kilometer på
grusvei før man kommer inn på selve stien.
Den følger åpent terreng på toppen av heia over
svaberg og flere myrpartier. Turen går over flere
myrer, så godt fottøy anbefales. 3,1 km hver vei,
154 m stigning.

Fra Kvåsfossen går man opp Fidjestølveien til
Dydland, der starter stien over heia i slakt
terreng over myr og svaberg ut til den nydelige
utsikten på Morsfjell. 4,3 km fra Kvåsfossen,
300 m stigning.

4

Middels

Kvåsrunden
Runden mellom Kvåsfossen og Vemestad
er lett å gå på en blanding av sti, grusvei
og lite stykke langs hovedvei. 

Lengde:   8,3 km.

Turen er svært jevn og har kun noen få slake
bakker, ca 150 m stigning på hele runden. 
På vestsiden av Lygne går man tett inntil elva
på gårdsvei og sti i frodig og idyllisk landskap.
På østsiden følger man hovedveien fra 
Vemestad bru til Kvåstunet, deretter følger 
man grusveier og stier opp til Øyna Camping.
Kvåsfossen er en mektig opplevelse med et
kraftig fossefall. Både ved Øyna camping og
Vemestadbrua er det fine badeplasser.

1

Middels

Ørneknipen
En kort, men bratt tur opp til et flott 
utsiktspunkt på østsiden av Kvås. 
Her er det satt opp en koselig liten 
grillhytte som kan benyttes av alle. 

Lengde:    1 km fra Kvås skole. 
                  2,6 km fra Øyna Camping.
Stigning:  260 meter.
Høyde:      304 moh.

Turen starter fra fotballbanen ved Kvås skole
eller ved den gamle steinbrua 200 m sør for
Kvås kirke. Det er flere løyper opp, så man har
mulighet til å gå en rundtur. Stiene er godt
merket. Enkelte partier opp fra skolen er ganske
bratte og til dels krevende. Fra steinbrua følger
man traktorvei til godt oppe på heia, det siste
stykket er sti ut til den flotte utsikten.

2

Middels

Øyna 
Camping

Neset

15.04 -
15.09

01.04 -
20.08

         

Generell          Enkel         Middels         Krevende        Ekspert

Symbolene angir hvor krevende padleturene er. 
Sorte symboler på hvit bunn er generell, dvs. ikke graderte.

    Padlevettregler:
    1 Velg kajakk som passer dine ferdigheter og turen
    2 Sjekk at sikkerhetsutstyr er i orden. Husk sikkerhetsutstyret
    3 Kle deg etter vanntemperaturen. Ta med reservetøy
   4     Ha alltid med godkjendt padlevest. Gjør det til en vane å padle med vesten på
    5     Overvurder ikke dine egne ferdigheter. Øv deg på redningsteknikker

      
    6 Dersom du velter, forlat ikke båt eller årer
    7 Ha respekt for vær og vind
    8 Hold god avstand til andre båter. Sørg for å bli sett
    9 Lær deg livredning
  10 Vær miljøbevisst. Vis hensyn overfor naturen. Husk sporløs ferdsel

Vær oppmerksom på
all ferdsel på eget ansvar

Ved ulykker, ring 113�
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Farsund

Kjørrefjord

Svinnes

Loshavn

Saltråk

Sandøya

Katland Fyr

Bremerodden

Eikvåg

Paradisbukta

Store
Eigerøya

Lomsesanden

Einarsneset

Langøy

Skudeviga

Skjolnes
Litle Håøy

Store Håøy
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en

Åptafjorden

Lundevågen

Indre Spindsfjorden

Kveldsundet

Sellegrodsfjorden

Fram
varen

Vest-Agder
Fylkeskommune

Padleruter 
i Farsund

Hanersundet / Øyna

Øyna rundt
Enkel rundtur i indre fjorder. Lite utsatt for vind og bølger. Korte kryssinger, lite strøm. 
Noe båttrafikk rundt Farsund sentrum.

Lengde: 8,6 km

Beskrivelse: Turen starter fra Farsund sentrum under Farøybrua og forbi Vestersiden. Her kan det være en del 
båttrafikk. Videre inn Krossnessundet, som er vindutsatt. Fortsett forbi Kjørrefjord og gjennom Øyvollsundet. 
Her tar man til høyre gjennom det smale Hanersundet. En smal passasje fører ut i Sellegrodsfjorden. 
Tilbake mot Farsund sentrum kan kryssingen over mot byen være utfordrende, både for sidevind og båttrafikk.

Vil man ha en lengre tur, tar man til venstre etter Øyvollsundet og videre inn Helvikfjorden. 
Her kommer man til Straumens gamle svingbru, naturreservat og den rolige og idylliske Framvaren. 
Svinnes er et naturskjønt og godt egnet landingspunkt uten tilrettelegging. Lengde Hanersund-Svinnes: 3,6 km.

Einarsnes og Loshavn
Middels krevende tur til vakker natur og idyllisk sørlandsbebyggelse. 
Noe utsatt for vind og bølger enkelte steder. Korte kryssinger, lite strøm. Noe båttrafikk må påregnes.

Lengde: 6,3 km hver vei.

Beskrivelse: Fra Farsund sentrum krysser man først over innløpet til Lundevågen. Her kan det være noe båttrafikk
og vind. Videre langs Skjolnes forbi Paradisbukta, tar man til høyre inn gjennom idylliske Eikvåg. I Eikvåggabet kan
det være både strøm og bølger. Fortsett til den ærverdige uthavnen Loshavn med en av de aller best bevarte 
trehusbebyggelsene på Sørlandet. Deretter kommer man til Lomsebukta med den langstrakte finkornede
Lomsesanden. Utover Einarsneset ligger det flere små sandstrender som er fine turmål. Returen går samme vei.

Dersom man våger seg ut på åpnere og mer krevende farvann på returen, kan man krysse over fra Einarsnes 
til Saltråk. Her er det utsatt for både vind og bølger. Fortsett langs Saltråk og Sandøy tilbake forbi Loshavn. 
Deretter følger man utsiden av Store Eigerøy tilbake mot Skjolnes og Farsund sentrum. 
Vind og bølgeforhold gjør denne ruta krevende.

Indre Spindsfjorden til Skudeviga
Middels krevende tur i indre deler av Farsunds skjærgård. 
Flere kryssinger, noe utsatt for vind og en del båttrafikk må påregnes.

Lengde: 6,8 km hver vei.

Beskrivelse: Fra Farsund sentrum krysser man over innløpet til Lundevågen mot Skjolnes. Kryss over til
Lamholmen, til sørsida av Litle Håøy, over til Store Håøy og videre til Langøy. På disse kryssingene kan man møte
på en del båttrafikk. Turen fortsetter innover Indre Spindsfjorden til Kveldsundet og det populære skjærgårds-
parkområdet Skudeviga. Her er det et lavt trinn i steinbrygga som gjør ilandstigning enklere. Retur samme vei.

En mer krevende retur er å følge fastlandssiden i Indre Spindsfjorden tilbake til Farsund. 
Her er det mer utsatt for vind og færre ilandstigningsmuligheter det siste stykket tilbake mot byen.
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Enkel

1B

Middels

2

Middels

2B

Krevende

3

Middels

3B

Krevende

Kartverket

Krossnessundet

Hanersu
ndet

Helvikfjorden

Prestøy

Urøy

Færøy

Skarvøy

Havik
Spindsodden

Nautland

Bekkevika

Oddevikheia

Vika

Birkenes

Straumen

Fulland 

Huseby

Øyna

Havnebassenget / Farsund sentrum
Foto: Marianne Haugland

Lomsesanden
Foto: Marianne Haugland

Straumen / Framvaren
Foto: Jan Broder Dahl

Loshavn
Foto: Marianne Haugland

Symbolforklaring

                Båttrafikk
                
                Vind
                
                Kryssing
                
                Bølger
                
                Strømninger
                
                Trygg landing

                Parkering
                
                Toalett

Flere turforslag på UT.no og listerfriluft.no
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Rundeknatten

Husebakken

Skiljemonen

Vestre Verdal

Inste
Katt-tjønn

Stemtjønn

Gråtertjødn

Surtetjønn

Myrbotnen

Hesthei

Juvatnet

Telhaugtjønn

Skiløyper Verdal

Symbolene angir hvor krevende skiturene er. 
Sorte symboler på hvit bunn er generell, 
dvs. ikke graderte.

Allemannsretten / skikk og bruk

•   Du kan ferdes fritt til fots i utmark

•    Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 
     ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv

•   Vis hensyn til utmarksnæringene

•   Forstyrr ikke dyr og fugler

•   Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt

•   Lukk igjen grinder etter deg

Vedlikehold:Symbolforklaring
Løyperetning

Skiløyper

Parkering

Generell      Enkel        Middels     Krevende    Ekspert
Vær oppmerksom på all ferdsel på eget ansvar

Ved ulykker, ring 113

Koordinater der du står nå: N 58° 29' 56''   Ø 7° 19' 1.2'' NB Lys slukkes automatisk kl. 22.30

�
Eiken IL Vest-Agder

Fylkeskommune

1 Bamse

Mellomste
Katt-tjønn

Heimre 
Katt-tjønn

Haren
2

Gaupa3

Skeisdalen
8

Elgen
4

Kattjønn
6

Gråbein
7

Jerven
5

Kattjønn – Lengde: 3,7 km. Stigning: 54 meter. 
Beskrivelse: Middels rundtur med flere bakker 
rundt Inste Kattjønn. Fin utsikt på Hesthei. Middels

6

Gråbein – Lengde: 8,2 km. Stigning: 180 meter. 
Beskrivelse: Middels rundtur forbi Stemtjønn. Fin utsikt på heia rundt Gråtartjødn.

Middels

7

Jerven – Lengde: 2,1 km. Stigning: 59 meter. 
Beskrivelse: Middels runde med to mindre 
og en lengre motbakke opp til Mellomste Kattjønn. Middels

5

Elgen – Lengde: 1,7 km. Stigning: 21 meter.  
Beskrivelse: Middels runde med to mindre 
og en lengre motbakke. Middels

4

Haren – Lengde: 0,7 km. Stigning: 8 meter.  
Beskrivelse: Middels runde med for de minste 
med en fiskebeinsbakke. Middels

2

Bamse – Lengde: 0,3 km. 
Beskrivelse: Lett runde for de minste 
uten fiskebeinsbakker. Enkel

1

Gaupa – Lengde: 1,2 km. Stigning: 16 meter.  
Beskrivelse: Middels runde til Heimre Kattjønn 
med to fiskebeinsbakker. Middels

3

Skeisdalen – Lengde: 8 km tur/retur. Stigning: 164 meter.   
Beskrivelse: Middels tur fram og tilbake med slake stigninger. 
En fin løype å lange ut på. Middels

8

Verdal 
Skianlegg Du står her

0                 100               200              300               400 m

Kartverket

Flere turforslag på 
UT.no og listerfriluft.no

15.04 -
15.09

01.04 -
20.08

          

Havsynknuten

 Havsynknuten • 6,8 km tur/retur
En ganske krevende, men flott tur som gir deg 
360 graders fri utsikt over Sirdalsheiene og helt til

kysten. Toppen ligger 816 meter over havet og turen

har en stigning på 721 meter.

Kjør Fv468 til Lindeland Camping. Følg riksveien 

ca 350 m videre til du kommer til en skogsvei 

på venstre side. Parkering og turstart herfra.

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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Turskiltprosjektet
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Kartverket
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2

Helldalen og Skaren

Utsikten og Skaren
Turen starter ved parkerings-
plass ved Liknes skole. 
Gå gjennom lekeområdet, 
langs gymsalen og forbi kunst-
gressbanen. I enden av banen
kommer du til en turveg som
går langs etter Helldalsbekken.
Ta til høyre og følg skilt mot 
Utsikten og Skaren. Turen går
gjennom skogen på skogsbilvei opp lia og videre på sti, før du
kommer til grusveien mellom Utsikten hotell og Utsikten golfpark.
Fortsett på grusveien til parkeringsplassen ved golfbanen. 
Ta til venstre og fortsett til enden av veien. Her går du videre på
merket sti over jordet og videre tilbake til Liknes skole.

Gradering:  Middels.                            

Lengde:      6,5 km rundtur.            Stigning: Totalt 305 meter.

2

Middels

Helldalen
Turen går på grusvei, langs lite
trafikkert bilvei og gang- og
sykkelvei. Runden er lyssatt og
kan dermed gåes på kveldstid.
Turen starter ved parkerings-
plass ved Liknes skole. 
Gå gjennom lekeområdet, langs
gymsalen og forbi kunstgress-
banen. I enden av denne kommer
du til en turveg som går langs
etter Helldalsbekken opp til
Øvre Egeland. Når du kommer til Øvre Egeland tar du til venstre og
følger asfaltert vei videre mot sentrum og tilbake til Liknes skole.

Gradering:  Enkel runde som passer for alle. 
                    Tilrettelagt for barnevogn og rullestol.

Lengde:      2,9 km rundløype.

1

Enkel

Utsikt mot Øye

Flere turforslag på UT.no og listerfriluft.no

Symbolene angir hvor krevende turene er. 
Sorte symboler på hvit bunn er generell, dvs. ikke graderte.

Symbolforklaring

Tursti

Parkering Du står her

Generell           Enkel           Middels       Krevende      Ekspert

Allemannsretten / skikk og bruk
•    Du kan ferdes fritt til fots i utmark
•     Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 
      ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv

•    Vis hensyn til utmarksnæringene
•    Forstyrr ikke dyr og fugler
•    Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt
•    Lukk igjen grinder etter deg

Vedlikehold:

Kvinesdal
kommune

Vest-Agder
FylkeskommuneVær oppmerksom på all ferdsel på eget ansvar.              Ved ulykker, ring 113�Koordinater der du står nå: N 58° 18' 48''   Ø 6° 57' 54''

15.04 -
15.09

01.04 -
20.08

         12:05  Side 1

Bøensbakken

 Bøensbakken • 8,4 km tur/retur
Denne stabbesteinsveien er nærmest hugget inn 

i fjellsida og er et godt bevart kulturminne. 
En jevnt stigende grusvei med utsikt over 
terskelfjorden Framvaren. Bøensbakken var den
første veien mellom Farsund, Lista og Herad. 
Den var åpen for trafikk fra 1904 til 1965.Parkering ved Straumen bro og i Kjerringdalen 

på Fv465, rett ved Ravneheitunnelen.
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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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Sande til 
Dyreknuten

 Dyreknuten • 4,8 km rundturFra Sande på Feda kan man gå en fin rundtur opp tilDyreknuten på 291 moh. med god utsikt over Feda-fjorden og heiene rundt fra det høyeste punktet iSandsheia. Avstikkerne til Skomakertippen og Kyrefjellet lengre ned er også verdt å få med seg.

Følg vei mot Feda. Rett ved broa over Fedaelva tarman av på veien langs vestsiden av elva ut mot Sande.Ved skjærgårdsparkanlegget på Sande er detparkering og turstart.

Generell      Enkel      Middels      Krevende      EkspertSymbolene angir hvor krevende turene er. Sorte symboler på hvit munn er generell, dvs. ikke graderte.

TU
RK

OR
T

K
vi

ne
sd

al
 k

om
m

un
e

          

Valefjell

 Valefjell • 5 km rundtur
Turen til toppen av Valefjell passer fint for både store

og små. Fine bade- og fiskemuligheter ved Rossevatn.

Valefjell har en spesiell kulturhistorie fra 1600-tallet 

da hollendere fanget falk i området. Det finnes også

spor etter gamle bosetninger ved foten av fjellet.Fra Birkeland på Fv43 kjører man til Heddan Gard.

Parkering og turstart herfra.

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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Pederåsen

 Pederåsen – Sira • 4,4 km tur/retur
Ved det flotte utsiktspunktet fra Pederåsen kun 
2,2 km fra parkeringen får du nydelig utsikt over Sira
og ut til Lundevatnet. Fra historiske Bakke bro starter
turen som går på godt skiltet vei og merket sti.

Fra E39 tar man av mot Sira på Fv467. Kjør så videre
mot Bakke bro. Parkering og turstart fra badeplassen.

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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Nyskjerrige- og skuelystne barn
på vei inn i «Tell us»-kloden.

Tilretteleggingstiltak  
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I 2018 ble tiltakene mot marin forsøpling videreført med
nye midler fra Miljødirektoratet. 

Marin forsøpling
 LISTER FRILUFTSRÅD

17



Aktiviteter  

18

Prosjekt «Tell Us» ble til 
gjennom et sammarbeid mel-
lom kunstner Solveig Egeland

fra Ocean Hope og friluftsrådet. 
Med midler fra Miljødirektoratet ble
en «jordkolde-installasjonen» bygd
ved Lista fyr. Kunstprosjektet som
er basert på søppel fra havet skal stå
på fyret i minst tre år og brukes til
formidling- og utfordringene vi står
overfor med marin forsøpling.  

Tiltaket ble gjennomført med
hjelp av arkitekt, snekkere, kunst-
nere og flere frivillige- og engasjerte
medhjelpere. Den offisielle åpning-
en 15. juli ble markert med Fylkes-
mann Stein Ytterdahl som æresgjest,
samt mange skuelystne tilstede.

Kystlotteriet fortsatte på andre
året, og som et tiltak for selv-
organisert strandrydding ble det
produsert og plassert ut 12 

informasjonsstasjoner i de kystnære 
listerkommunene. Selve stativene er
produsert i kraftig kortenstål og er
designet og tilpasset slik at både 
informasjon, oppsamlingssekker,
samt lodd er samlet i en og samme
installasjon.

Det ble dessuten gjenomført flere
lokale ryddaksjoner, der vi kunne
bidra med motivasjonsmidler og
dekning av utgifter til transport.

Kunstinstallasjonen forankres på et solid støpt fundament. Store deler avfall fra havet kreves for å gjennomføre prosjektet.

Delaktige medarbeidere viser stolt frem kunstprosjektet ved Lista fyr.
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Informasjonstavle og stativ ved Bausje på Lista.

Informasjonstavle og stativ her ved Havik på i Farsund.

Farsund

Lyngdalsfjorden
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Eidsfjorden

Feda
fjord

en
Stolsfjorden

Strandsfjorden

Hidrasundet

La
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rd

Vanse

Spind

Langøy
Loshavn

Lista

Lista fyr

Jølle

Lyngdal

Åpta Drange

Herad Skrelia

Listeid

Austad

Lindesnes

Agnefest

Korshavn

Kvinesdal

Liknes

Øye

Flekkefjord

Feda

Hidra

Andabeløy

Kirkehamn

Rasvåg

Åptafjorden

Utlevering av sekker:Gjestehavna (Kirkehamn), Husøy (Hidra), Andabeløy, Flekkefjord rådhus,
Feda småbåthavn, Kvinesdal rådhus, Lista fyr, Bausje, Havik, Lomsesanden,
Kjørrefjord småbåthavn, Lauervik småbåthavn, Skudeviga (Langøy), Farsund
rådhus, Agnefest småbåthavn, Langevågen (Korshavn), Lyngdal rådhus.

Marin forsøpling er en trussel for alt liv i sjøen.Hvert år havner mange millioner tonn søppel i verdens hav.
Langs Norges kyst er det meste av søppelet av plast. Med tiden
løser plasten seg opp til mikroplast. Fugl, fisk og sjødyr spiser 
av de små plastbitene, som igjen kan havne i maten vi spiser.
Vil du hjelpe til med å forhindre dette?Du kan bidra med å samle inn søppel langs kysten i Lister.  
Ta med en søppelsekk og fyll den med søppel du finner på tur
langs kysten. Sett den tilbake ved stativet eller en av de andre
stedene avmerket på kartet.

Bli med i loddtrekningen!Fest loddet på søppelsekken så er du med i trekningen om 
fine premier. Husk å skrive på navn og kontaktinfo. Riv av og ta vare på kvitteringen.

Millions of tons of garbage endup in the world's oceans everyyear.  Along the coast of Norwaymost of the trash is plastic. Overtime, the plastic dissolves and be-comes micro-plastic. Birds, fishand sea animals eat the smallpieces, endangering marine lifeand making marine littering athreat to all life in the sea.  
This is a local campaign tominimize marine littering throughvoluntary collecting litter alongthe coast. Take a trash bag and fillit with trash you'll find on a tripalong the coast. Put it back at thestand or one of the other placesmarked on the map. The lotteryis for Norwegian citizens, butanyone can contribute to thecoastal clean up.

ISOPORKOPP
50 år

SIGARETTSNEIP
1-5 år

PLASTFLASKE
450 år

DRIKKEHOLDER I PLAST400 år

ALUMINIUMSBOKS200 år

AVIS
6 uker

GLASSFLASKE>600 år

METALLBOKS
50 år

EPLESKROTT2 måneder
MELKEKARTONG3 måneder

ULLSOKK
1-5 år

PLASTPOSE
10-20 år Visste du at:

•  Havet dekker 70 prosent av jordas overflate.•  3 prosent av maten vår kommer fra havet. Dette vil øke i framtida.•  80 prosent av marint avfall kommer fra land.•  14 prosent av plastemballasje blir samlet inn til resirkulering.•  15 prosent av søppelet skylles på land. Det meste synker ned på havbunnen.
•  1 million sjøfugl og 100.000 marine pattedyr skades eller dør hvert år 
   som resultat av marin forsøpling verden over.•  Sjøfugl og fisk forveksler synlige plastbiter med mat.•  Plasten kan kvele eller forhindre fordøyelsen.•  I Norge har 98 prosent av sjøfuglen havhest omtrent 50 biter plast i magen.

•  Med dagens utvikling vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050. 

Ditt bidrag hjelper
med å holde kysten

fri for søppel!

Farsund kommune Lyngdal kommune
Flekkefjord kommune

Kvinesdal kommune

– tiden det tar for forskjellige typer søppel brytes ned

          

«Kloden» tar form og rammverket ble laget av miljø-
vennlig ospetrær.

Fylkesmann Stein Ytterdahl stod for den offisielle åpningen 15. juli.
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Gjennom 2018 ble det arrangert 
flere tiltak for å få folk ut på tur, og
mange av Listers beboere fikk i den
forbindelse noen fine turopplevelser.

I Farsund ble et sammarbeid mellom Farsund kom-
mune, Frisklivssentralen, Frivillighetssentralen og
friluftsrådet inngått og Kyststien på Lista ble valgt
som turmål. Den 30 kilometer lange ruten ble delt
opp i ti etapper slik at den skulle bli oppnålig for
folk flest.

Hver tirsdag fra 17. april til 26. juni ble turene
gjennomført, med lokal guide og enkeltpersoner
fra de forskjellige sammarbeidspartnere tilstede.

Oppmøte ble satt ved turens sluttmål. Derfra ble
alle transportert med buss til etappens startpunkt,
slik at man kunne gå etappen tilbake igjen.

Tilbakemeldingen fra mange av de fremmøtte
var positive og flere av dem satte stor pris på
tlbudet.

På høsten ble det også arrangert «kom dæg 
ud»-dag til Laundal sammen med kommunen.
Turen samlet nærmere 300 deltakere i alle aldre.

I Hægebostad ble det arrangert turer til Besøks-
senter våtmark Lista, Knaben, Skaren og Skofte-
land. Både frivilligsentralen og frisklivssentralen
var med å arrangere turene som hadde god opp-
slutning, positive tilbakemeldinger og er et flott
tilbud som utfyller andre aktivitetstilbud frivillig-
sentralen arrangerer.

Turtilbud for alle

Bilde fra en av etappe på
Kyststien – her ved Kviljoodden
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– bli med a ̊gå Kyststien etappevis!

Farsund

Lista fyr

Vanse

Farsund 
kommune

Tirsdag 24. aprilklokken 12.00:Lomsesanden til Husebysanden (ca 3 km)Oppmøte ved Alcoa Miljøpark
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Skoleungdom  
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 på tur

Fornøyde barn fra friluftsskolen
ved Epledalen i Lyngdal.



Aktiviteter  

LYNGDAL: Bading er populært – her fra Homsvannet i Skrelia. LYNGDAL: Selvlaget mat smaker ekstra godt.

2018 ble starten for et
nytt skolefritidstilbud
for alle 10-13 åringer 
i Listerregionen.

Friluftsskolen er et ferietilbud i
nærmiljøet for barn og ung-
dom, med hovedfokus på å gi

deltakerne lystbetont introduksjon
til friluftsliv. Disse skal i all hoved-

sak være friluftsrelaterte.
Friluftsskolen arrangeres
på dagtid over tre til fem
dager med én frivillig
overnatting. Tilbudet skal
normalt være åpen for
alle og med lav deltaker-
avgift og er et sam-
arbeid mellom Den
Norske Turistfor-

eningen og Friluftrådenes Landsfor-
bund.

I Lister ble det satt opp fire for-
skjellige skoler. Først ut var Lyngdal
i uke 26. Her ble det stor pågang og
venteliste med ivrige barn som
ønsket å være med. Uken ble gjen-
nomført med blikjenttur til Hausvik.
Der fikk barna innblikk i historien
fra krigens dager, samt utfordingen
med å spikke/lage egen fiskestang.
Dag to gikk til Skrelia og Homs-
vannet. Målet for dagen var kom-
passundervisning, bading og
selvsagt test av fiskestangen med

LYNGDAL: Lavvo-konkurranse i Epledalen. Sammarbeid er viktig og her ser vi jentelaget i ledelse over guttene.

Uke 26 – Farsu
nd (25. – 28. ju

ni)

Uke 31 – Farsu
nd (30. juli – 2.

 august)

Uke 32 – Flekk
efjord (6. – 9. a

ugust)

Uke 33 – Kvine
sdal (13. – 15. a

ugust)

Skolefritidstilb
ud for alle 10-1

3 åringer i List
erregionen

20
18

NB Begrenset 
antall plasser

Vest-Agder

Fylkeskomm
une

aldri sur

ut på tur

Mer in
fo og

påmel
ding p

å 

listerf
riluft.n

o
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FARSUND: Sløying av fisk. FARSUND: Grottevandring er spennende. FARSUND: På vei mot Varnes fyr.

LYNGDAL: Friluftsskolen i Lyngdal startet med bli-kjenttur til
Hausvik. Her ser vi barna prøve seg på felles løft av person.

LYNGDAL: Kjevle til pizzabaking lages av nybarket tre.

FARSUND: Fisking er populært. FARSUND: På vei opp fra Eitland.

makk på! Neste dag satte vi kursen
mot Epledalen. Første oppgave var
oppsett av lavvo – en konkurranse
mellom gutter og jenter. Mye fisking
ble det også, samt en grunnleggende
innføring i kajakkpadling. Økse-
kastkonkurranse ble gjennomført og
kveldens meny var selvlaget pizza,
stekt på grillen. Mange var selvsagt
spent på overnatting og nesten alle
gjennomførte dette i telt og lavvo.

I uke 31 ble det så gjennomført
Friluftsskole i Farsund. Her var det
tolv barn som ble med. Første dag
ble tur til Varnes fort. Her fikk barna
et innblikk i lokal krigshistorie i til-

legg til å få prøve fiskelykken. Neste
dag gikk turen fra Eitland til Listeid
med grunnleggende innføring i kart
og kompass. De to siste dagene ble
tilbrakt på Laundal. Her ble det tur
til Podeloptet og overnatting i grill-
hytta.

De siste to friluftsskolen for
henholdsvis Flekkefjord og Kvines-
dal var planlagt på sensommeren
før skolestart. Her var det få
påmeldte, noe som resulterte til at
de ikke ble gjennomført. Vi håper på
å kunne gjennomføre flere frilufts-
skoler i framtida, tilbakemeldingene
fra deltakere har vært positive. LYNGDAL: Fiskelykke i Epledalen!

25
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Friluftscamp
I samarbeid med Flekkefjord og Oplands 
turistforening ble det holdt friluftscamp for 
25 deltakere, denne gangen på Laundal i juni. 
Dette er fjerde året og planlegges gjentatt i 2019.

Deltakerne fikk prøve orientering med bruk av kart- og kompass. Hele gjengen samlet ved campen på Laundal.
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Tur til grotten på Poddeloptet hører med.Klatring var populært og spennende. Fikselykke i Oppoftevannet.
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28

«Felles løft» var en av oppgavene som ble gjennomført på turdagen. Barna venter spent på resultatet etter quizkonkurransen.

Ung Ut
I Lyngdal har vi begynt å samarbede
med Frivilligsentralen om frilufts-
aktiviteter på dagtid i skoleferien. 

I høstferien arrangerte vi dagstur til Laundal som en del
av et bredere ferietilbud for Lyngdals skolebarn.

Flere ble med og dagen gikk med til å utforske om-
rådet i- og rundt Laundal. Spikking var populært, og for
enkelte var bruk av kniv forholdsvis nytt. Quiz og bue-
skyting-konkurranse ble også gjennomført, samt enkelte
gruppeoppgaver. 

Pølsegrilling på bål hørte også med og barna var godt
fornøyd med friluftsdagen i flott høstvær.

Kurs i friluftsliv for lærere, sfo
og barnehager ble tilbudt av vår
friluftspedagog Bjarne Høgelid.
Flere kommunale barnehager
har tatt imot tilbudet, og noen få

skoler. Kursdeltakere gir gode
tilbakemeldinger og vi fortsetter
med tilbudet i 2019 og håper på
større oppslutning om et viktig
og tidsriktig tiltak.

Læring i friluft
Kurs-
ansvarlig
Bjarne
Høgelid.
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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.

Økonomisk oversikt – drift – Lister Friluftsråd                                                                                                                                             
                                                                                              
                                                                                 Note       Regnskap       Regulert     Opprinnelig      Regnskap
Tall i 1 kroner                                                                                   2018       budsjett             budsjett                2017
                                                                                                                                    2018                     2018                        

Driftsinntekter
Salgsinntekter                                                                                 -17.372          -38.000                -38.000           -36.807
Refusjoner                                                                                     -532.353        -736.000              -736.000         -867.237
Overføringer                                                                    2       -3.308.152     -2.669.000           -2.669.000      -2.766.961
Sum driftsinntekter                                                       4       -3.857.877     -3.443.000           -3.443.000      -3.673.005

Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter                                                         1.414.079      1.512.000            1.512.000       1.433.364
Kjøp av varer og tjenester                                                         1.893.004      2.066.000            2.066.000       1.813.500
Overføringer                                                                                  364.837           50.000                 50.000          392.669
Sum driftsutgifter                                                          4        3.691.920      3.628.000            3.628.000       3.639.533
Driftsresultat                                                                                -165.957         185.000               185.000           -33.473

Finansposter
Renteinntekter                                                                                     -370                    0                          0                -330
Renteutgifter                                                                                      2.694                    0                          0                     0
Ordinært resultat (før interne finansieringstr.)                      -163.633         185.000               185.000            34.034

Interne finanstransaksjoner
Avsetninger                                                                      3           270.233         159.962                          0          323.186
Bruk av tidligere avsetninger                                        3          -148.189        -215.492              -185.000           -74.657
Bruk av tidl. årsregnskapsm. mindreforbruk                           -129.490        -129.490                          0         -343.985
Sum avsetninger                                                                             -7.446        -185.000              -185.000           -95.456
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk                     5          -171.079                    0                          0         -129.490

Note 2 – Overføringer mellom selskap og deltakere

Farsund kommune                                       146.164

Lyngdal kommune                                       129.994 

Hægebostad kommune                                 33.786

Kvinesdal kommune                                     94.336

Flekkefjord kommune                                 136.924

Sirdal kommune                                             35.788

Sum                                                                576.992 



Note 4 – Eksterne og interne inntekter og utgifter

Sum inntekter            kr  3.857.877                         Sum utgifter     kr 3.691.920

herav interne             kr     812.581                        herav interne    kr    216.609

herav eksterne           kr  3.045.296                         herav eksterne  kr  3.475.311

Note 5

Regnskapsmessig resultat

Regnskapet kommer ut med et 
mindreforbruk for 2018 med kr 171.079
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Note 3 – Samlede avsetninger og bruk av avsetninger pr. fondstype

Saldo 01.01                      Bruk                      Avsetning                 Saldo 31.12

Disposisjonsfond                               493.003                         30.492                             90.156                     552.667

Bundne driftsfond                             114.579                        117.697                           180.077                     176.959

Prosentvis innteksfordeling i 2018

1     Kontingent kommuner ........................ 15%

2     Kontingent fylket og landsforbundet  12%

3     Refusjoner .............................................. 14%

4     Prosjektstøtte ......................................... 59%

5     Salg og andre intekter ..........................   1%

5

4

2

3

1
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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.



Styrets signatur til årsmeldingen 2018: 

Tor Arild Bakke (styreleder)                          Oskar Tveit (nestleder)  

Jonny Djupvik                                                  Egil Normann Eek

Cathrine V. R. Aagedal                                   Laila Helleberg
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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.
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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.


