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Jeg mener at kommunene også i 2019,
har fått mye igjen for det den enkelte
kommune betaler for å delta i
samarbeidet.
Daglig leder har i 2019 hatt sitt 2. hele år som leder. Styreleder synes
dette er utført enda bedre enn et veldig godt 2018 – TUSEN TAKK.
Lister Friluftsråd (LF) utarbeidet nye instrukser for styret og daglig
leder i nov. 2017. Det ble vedtatt et års hjul. Ulike styrermøter skulle ta
opp faste temaer som HMS, likviditetsanalyse risikovurdering, strategi
m.m. Det ble også satt opp saker som skulle være med på alle styremøter. Dette ble gjennomført og evaluert i siste møte 2018 og videreført
2019 og lagt inn i års hjul for 2020. Nytt i 2019 var evaluering av styret i
møte 4. desember i Flekkefjord. Evaluering ga forbedringspunkter som
er vurdert mars 2020. Styret valgte 3 temaer, med signaler som vil prege
styrets innstilling til årsmøtet 2020. 6 styremedlemmer har alle spisskompetanse på ulike spørsmål. Alle bidrar til god styring av LF.
Styreleder mener styreevaluering i LF, har gjort styret enda bedre
– TUSEN TAKK.
Samarbeide med fylkeskommunen, kommunene, Friluftsrådenes
Landsforbund, stiftelser, banker o.a., har vært veldig godt også i 2019.
Sammen skaper alle medvirkere et veldig godt samlet tilbud til
innbyggerne i LF – TUSEN TAKK.
Samarbeide mellom LF og Farsund kommune og revisor – har blitt godt
etter noen uenigheter i 2018 – TUSEN TAKK. Audnedal og Lyngdal er
nå blitt en kommune etter gjennomført kommunesammenslåing.
Nye Lindesnes er slått sammen til en kommune. Spørsmål som skal
behandles, er om Nye Lindesnes sammen med LF kan bli ett friluftsområde. Styreleder ser mange positive momenter bl.a. for reiselivet.
Agder ble ett fylke 2020. Etter å ha tatt opp spørsmål om tilskott, som
var ulikt i gamle fylker, er jeg glad for at det er funnet frem til felles sats
pr. innbygger. For oss litt mer. TUSEN TAKK for godt samarbeide.

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.

Jeg er veldig stolt av at LF i Trondheim, ble kåret til årets friluftsråd!
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Lister Friluftsråd, 2020
Christian Landmark
Lister Friluftsråd
Synkron Media
Sten Frøitland
Christian Landmark

Jeg er ikke gjenvalgt til styret for LF. Jeg takker med dette for den tillit
som er vist og ønsker alle alt godt i tiden som kommer. TUSEN TAKK.
Jeg kunne ha sagt mye om alle de positive prosjekter som er
gjennomført i 2019, men viser til daglig leders oppsummering,
og LF sin hjemmeside.
Tor Arild Bakke
styreleder

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.
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Organisering

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.

Ansatte

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

Styret- og styrearbeid
Styret i Lister Friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyret
i de seks medlemskommunene. I perioden 2015-2019 har styret følgende
representanter:
Kommune
Farsund
Flekkefjord
Hægebostad
Kvinesdal
Lyngdal
Sirdal

Styret
Oskar Tveit (nestleder)
Egil Norman Eek
Tor Arild Bakke (leder)
Cathrine V. Rafoss Aagedal
Johnny Djupvik
Laila Helleberg

Varamedlemmer
Ernst Mathiassen
Sven Hogstad
Mona Flottorp
Olav Aase
Rolf Ytterdahl
Anne Karin Liland

Det er avholdt fire styremøter i løpet av året. Styret har behandlet til sammen 60 saker. Vi har utarbeidet en årsplan
for styremøtene, som revideres årlig. Styret sitter etter vedtektene fram til årsmøtet. nytt styre er valgt, og tiltrer til
årsmøtet.

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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Daglig leders oppsummering av året

2019 ble et år med go
d aktivitet og et man
gfold
av tiltak. Både appen
turLister, friluftsskole
r,
Et høydepunkt for os
s ble tildelingen av pr
isen
«Årets friluftsråd» på
landskonferansen for
frilufttsliv i Trondheim
for prosjektene
Kyststi for alle og tu
rstoler i Lister.
Økonomisk sett var til
takene mot marin for
søpling og byggeprosje
kt på Laundal Natur
sk
ole
de største. Vi etablerte
en panteordning for
ta
pt
e
fiskeredskapter vi kalle
r Teinejakta. Dette vi
l vi
fortsette med.
Vi har vært tre ansatte
gjennom året, i Chris
tian
som daglig leder, Sten
som prosjektmedarbe
id
er
med fokus på grafisk
design og byggeoppga
ver,
Bjarne med ansvar for
læring i friluft og
friluftsskoler.
Det utføres en god de
l dugnadsarbeid som
utløses
av friluftsrådets virk
e. Vi søker midler til
materiell
der frivillige gjør mye
god innsats. Turpostk
asser,
Laundal, friluftscam
p og mest av alt stran
drydding.

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

Sten
Frøitland
Ansatt siden juli 2017 som prosjektmedarbeider i
80 prosent stilling med spesialkompetanse innen
grafisk design og snekring i tillegg til en
imponerende allsidighet.

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

Enkel og rimelig overnatting
Langs kysten av Lista er det flere tilbud om
enkel og rimelig overnatting. To steder har
booking gjennom listerbooking.no. I Haugelandstrand blir de to hyttene leid ut en del i

sommerhalvåret. Hytta i fiskerihavna ved
Rasvåg på Hidra har også noe utleie.
Dessuten inngår Gården Li i kystleden i
Lister, siden den er tilgjengelig fra

Haugelandstrand

6

Gården Li

Dåtlandstrand. Vi ser muligheten for å
videreutvikle kystleden i Lister med flere
hytter, med et langsiktig mål om en

sammenhengende rekke hytter som kan
padles eller roes mellom.

Strandbu på Hidra
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Tilrettelegging

Resisverket til hytta som friluftsrådet bygger ble oppført på forsommeren.

Laundal
Naturskole
Området ved Opofte begynner nå virkelig å ta
form. Vi har påbegynt byggingen av to overnattingshytter rett ved leirområdet, en utføres av
frivillige, ledet av lærere ved Lista Ungdomsskole,
den andre bygges av oss, med Sten som byggeleder og den som utfører det aller meste. I tillegg
har vi tilskudd til å lage og sette opp informasjonstavler og utbedre bålplassen ute på leirområdet.
Tiltaket videreføres og ferdigstilles i 2020.

8

Lærer ved Lista Ungdomsskole, Kjell Lundegaard og
Steffen Chuck Malmo i gang med prosjekt tretopphytte.
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Tilrettelegging

Skilting av turstier i Sirdal
Friluftsrådet fikk tildelt midler
fra Friluftsrådenes Landsforbund
til ny skilting av Sirdals sju
topper, som ble skiltet for mange
år siden og som nå hadde sterkt
behov for fornying. Skiltingen
følger ny nasjonal standard for
merking og skilting av turstier.

Læring i friluft
Med økonomisk støtte fra
Friluftsrådenes Landsforbund har vi mulighet til å
kurse lærere og barnehageansatte i å ta naturen i bruk.
Bjarne er utdannet førskolelærer med fordypning
og lang erfaring med
friluftsliv i barnehage og
tilbyr kurs til barnehager i
hele regionen.

Friluftscamp

Her fra klopping av
stien til Poddeloptet

Klopping av turstier
Mange stier i hele Lister går
over myr og våte partier som
med fordel kan klopplegges.
Friluftsrådet fikk støtte til
10

materialer av Friluftsrådenes
Landsforbund, og fordeler
dette til alle kommunene.
Blant annet vil Barnevand-

rerstien fra Årli få mange
meter klopping med dette
tilskuddet.

I samarbeid med frivillige tilknyttet i Flekkefjord og Oplands
Turistforening ble det arrangert friluftscamp på Gaudland i juni.
11

Aktivitet

– bli
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er
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k
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Lista fyr

Farsund
kommune

etappev

is!
En guidet tur med omvisnig ved Kvåsfossen og
laksetrappa var det mange som var med på.

Vanse

Farsund

En båttur til naturskjønne Haugelandstrand
var det mange som satte pris på.

Både store og små koste seg på arrangementet
som ble gjennomført av Frisklivsentralen ved
aktivitetsparken i Eiken.

Tur til Poddeloptet i fint høstvær ble også
gjennomført.

Lavterskelturer for alle
I flere kommuner arrangeres det
lavterskelturer på dagtid som
støttes gjennom tilskudd til folkehelsetiltak som Friluftsrådenes
Landsforbund fordeler.

Hans Cristian Lund fra Fylkeskommunen informerer
turfølge om sandvaskeriet fra 2. verdenskrig på Nesheim

Naturlos Ernst Mathiassen orienterer om livet på VestLista i gamle dager, her i Verevågen.

Listastrendene byr på storslått natur- og dyreliv.

Krigshistore har stor interesse – her er det Naturlos
Jan Tore Hellang som informerer.

Hægebostads Frivilligsentral og
Frisklivssentral hadde fire fine turer
og et arrangement på Skeie, LHL
Flekkefjord hadde en lengre tur til

Vestlandet som avslutning på ukentlige turer og i Farsund ble kyststien
delt opp i korte etapper slik at man
kan gå fra Jølle til Loshavn i løpet av

våren med guide og buss tilbake til
bilen. Samlet deltakerantall for disse
turene er rundt 350.

En etappe fra Kyststien for alle
– her ved Falkhaugsanden på Lista.
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Aktivitet

Friluftsskoler

Friluftsrådet gjennomførte to friluftsskoler i 2019,
en i Lyngdal og en i Farsund. Friluftsskolene
gjennomføres hovedsakelig på dagtid i skolens ferier
og har prioritert fokus fra Friluftsrådenes Landsforbund.
Vi har god mulighet til å tilby flere friluftsskoler, med
forutsigbar tilskuddsordning og vil jobbe for å utvide
tilbudet til flere kommuner.

2019

Epledal i Lyngdal byr på
flotte badeaktiviteter.

Skolefritidstilbud for alle 10-13 åringer i Listerregionen

ut på

Overnatting for store og små på Laundal friluftsområde.

14

tur

Bla om

aldri sur

Farsundsgjengen samlet foran grillhytta på Laundal.
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Aktivitet

Elevene får innføring i bruk av kart og kompass. Her er alle samlet på toppen av St. Olavsvarden i Farsund.

Mat ute hører med på friluftsskolene. Her er det grillspyd og bakt potet som tilberedes.

16

Opplæring i bruk av stormkjøkken.

Klatring er utfordrende og
spennende. Her fra en av
løypene på Laundal.
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Aktivitet

Varm kakao og pølser setter de fleste pris på!

Fra skituren til Bortelid i februar.

Ung Ut
Ung Ut er lavterskel-aktiviteter
for ungdommer vi arrangerer i
samarbeid med ulike aktører i
kommunene. Vi har samarbeidet
med Frivilligsentralen i Lyngdal
om aktiviteter i vinter- og

høstferiene de siste årene. Vårt
bidrag er til de økonomiske
utgiftene forbundet med
friluftsaktiviteter og deltakelse
i gjennomføringen.
Populært med pinnebrød og pølser.

Høsttur til friluftsområde på
Laundal. To fornøyde jenter
på tester ut brønnpumpa.

18

Mye folk og stor aktivitet under arrangementet på isbanen i vinterferien.
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Aktivitet
Med hjelp av skjerm og håndkontroll
styrer Tord Aslaksen i Green Bay Project
ROV-en ned for å plukke opp gamle teiner.

Marin forsøpling
Miljødirektoratet tildelte friluftsrådet støtte til
flere tiltak mot marin forsøpling i Lister i 2019.

K

ystlotteriet er infrastrukturen for egenorganisert strandrydding,
der i har utdelingsstasjoner med informasjonstavle og utlevering av sekker å samle søppel i, samt lodd og mulighet for
å sette igjen innsamlet søppel. Støtten dekker arbeidet
skjærgårdstjenesten har med å etterfylle sekker og
hente innsamlet søppel for transport til avfallsmottakene. Vi har 12 utdelingsstasjoner, og ser
på muligheten for å utplassere flere. I Farsund
er det plassert ut i småbåthavnene og på flere
parkeringsplasser ved strendene.
Tilskuddet dekker dessuten motivasjonsmidler til lag, foreninger og skoleklasser som
organiserer strandryddeaksjoner. Vi støttet
10 slike aksjoner i 2019, innrapporteringen
tilsier at det samles mange tonn avfall på
disse aksjonene. Samlet for både Kystlotteriet
og strandryddeaksjoner, er det rapportert inn 13
tonn marint avfall levert til avfallsmottakene i
Lister. Dette er i hovedsak plast.
Et nytt tiltak i 2019 var Teinejakta. Vi fikk støtte fra både
Miljødirektoratet og fylkeskommunen til havbunnrydding, nærmere
bestemt tapte fiskeredskaper. Den negative effekten spøkelsesfisket
har på bestanden av fisk og skalldyr er ukjent, men kan antas å være
av markant betyndning. Interessen for tiltaket har vært meget positiv,
flere båtforeninger har anskaffet undervannsdroner, også kjent som
ROV, som med fjernstyring fra båt, og utstyrt med kamera og gripeklo
kan brukes til å finne og hente opp tapte fiskeredskaper.
I 2019 fikk vi rapportert inn over 400 tapte redskaper som var tatt
opp. Mye av aktivieten har vært på Hidra, inn mot Flekkefjord og i
Fedafjorden. I tillegg leide vi inn en profesjonell aktør for å ta et tak i
Rosfjorden i Lyngdal. Rett før jul kom beskjeden om at tiltaket også vil
få støtte av Handelens Miljøfond i 2020.
Tilskuddet dekket også en del av utgiftene til skoleprosjektet
Havmonsteret på Farsund Ungdomsskole. Der setter de av en hel uke
der 8. trinn lærer om marin forsøpling gjennom foredrag, aktiviteter
og elevenes egne presentasjoner. Prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger, og oppfordres til å spres til flere skoler, både i vår
region og landet for øvrig.
Alle tiltakene søkes videreført i 2020.
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Bla om
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Aktivitet

Ryddeaksjonen i Lyngdal resulterte til store mengder søppel.

8. trinn ved Farsund Ungdomsskole deltok i Havmonster-uka.

En teine fu
ll

22

av krabber

og plastavfa
ll.

Mye søppel blir det – her ser vi noe
av det som ble samlet etter ryddeaksjonen ved Nesheimvannet

En av flere utdelingsstasjoner – her ved Jølle på Lista.
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Informasjon

Turregistrering – postkasser og konkurranse
Å skrive seg inn i en bok i en
postkasse når man har ankommet et turmål, er en godt
innarbeidet rutine for mange.

med høy kvalitet. Slik ønsker vi å støtte opp
om lokale turpostkasse-trim opplegg.
I tillegg har vi utviklet app’en turLister
for de som liker elektronisk informasjon og
registering. Vi friska opp utseendet og
arrangerte konkurranse om å gå til turstolene
vi har satt ut.

Med tilskudd fra fylkeskommunen og Friluftsrådenes Landsforbund har vi bidratt til å oppgradere postkasser og bøker til spesiallagde

Turstolen på vei til Klovsteinen i Sirdal byr på flott utsikt over Tonstad.

Listerfriluft.no

Appen turLister utvikles stadig.

24

Postkassene er populære
og fulle turbøkene
må jevnlig byttes ut.

Hjemmesiden til friluftsrådet
er først og fremst en portal for
finne gode forslag til friluftsaktiviteter i hele Lister.
Vi samarbeider med
Skjærgårdstjenesten om informasjon om skjærgårdsparkområdene, som også ligger på
listerfriluft.no. Vi har også
engelsk versjon av de fleste
sider. Sidene oppdateres og
korrigeres kontinuerlig.
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Informasjon

Sykkelkart

26
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Med støtte fra Miljødirektoratet har vi utviklet og produsert et sykkelkart for
Lister. Her er alle vedlikeholdte veier markert med type underlag og trafikkmengde. Dessuten har vi laget forslag til sykkelturer i alle kommunene, med
gradering. Kartet selges flere steder i alle regionens kommuner.
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Informasjon
20.11.2018 12:08 Side 1

Padleruter
i Farsund

Turskiltprosjekt
også bidrar med kvalitetssikring av bestillingen.

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.

Fulland
rd
lsfjo
gda
Lyn

en

1B

et

Helvikfjorden

Sell

Øyna

2
egr
ods

Middels

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.

Kjørrefjord
Kro

s sn

ess
u nd
et

Spindsodden

2B
Havik
Krevende

3
Middels

Store Håøy

Loshavn

Oddevikheia
Båttrafikk

Indre

Paradisbukta

Langøy
Prestøy

Vind

Skudeviga • 13,6 km t/r

Tur i indre deler av Farsunds skjærgård.
Flere kryssinger, noe utsatt for vind.
En del båttrafikk må påregnes.

Retur langs Spindslandet

Tilbaketuren kan padles over mot landsiden av
Indre Spindsfjorden til Spindsodden, gjennom
havnebassenget og tilbake til Lauervik igjen.

I Lauervik er det kajakkbrygge som ligger lunt til
i småbåthavna.

Straumen. Foto: Jan Broder Dahl

Øyna rundt • 8,6 km

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

Straumen og Framvaren

En litt lengre tur er å fortsette inn Helvikfjorden
etter Øyvollsundet, gjennom idylliske Straumen
til den lune Framvaren.
I Lauervika er det tilrettelagt kajakkbrygge
som ligger lunt til i småbåthavna.

Einarsnes

Enkel

Middels

Krevende

Ekspert

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

Generell

Enkel

Middels

Krevende

Ekspert

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

Eikvåg

Huseby

Spind
sfjord
en

3

3B

Urøy
Store
Eigerøya

Bølger

Paradisbukta

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.

Skudeviga

Flere turforslag på UT.no og listerfriluft.no

Krevende

2
Kveldsundet

Strømninger

Loshavn og Einarsnes • 12,6 km t/r

Middels gradert tur til den idylliske uthavnen og
det vakre Einarsneset. Noe utsatt for vind og bølger
enkelte steder. Korte kryssinger, lite strøm.

Lomsesanden

Trygg landing

Loshavn

Parkering
Einarsneset
Toalett

2B

Retur om Saltråk og Store Eigerøya

En flott, men mer krevende retur er å krysse over
fra Einarsneset til Saltråk, videre langs Sandøya
og runde yttersiden av Store Eigerøya.

Saltråk

Enkel

Middels

Krevende

Ekspert

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

Færøy

Katland Fyr
Kartverket

I Lauervik er det kajakkbrygge som ligger lunt til
i småbåthavna.

Generell

Skarvøy

Sandøya
Bremerodden

Lomsesanden

Straumen / Framvaren

Foto: Marianne Haugland

Foto: Jan Broder Dahl

Padlevettregler:
Generell

Generell

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 skjærgårdsparkområdet Skudeviga. Her er det et lavt trinn i steinbrygga som gjør ilandstigning enklere. Retur samme vei.

Litle Håøy

Symbolforklaring

Havnebassenget, Farsund. Foto: Marianne Haugland

Lengde: 6,8 km hver vei.

Vika
Skjolnes

Skjolnes. Foto: Marianne Haugland

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.

Birkenes
Lundevågen

Kjeldevika, Indre Langøy

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.

Bekkevika

3B

Kryssing

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.

fjor
den

1

Farsund kommune

Loshavn og
Einarsnes

nd
ersu
Han

Nautland

Hanersundet

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.

Middels

1B

Farsund

Skudeviga, Langøy

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

Straumen

TURKORT

Øyna rundt
og Framvaren

1
Enkel

27.06.2019 07.10 Side 1

Farsund kommune

TURKORT

Farsund kommune

TURKORT

Ø

Havnebassenget / Farsund sentrum
Foto: Marianne Haugland

en
rd
fjo
ta
Åp

Spindsfjorden
til Skudeviga

og deles ut flere steder. Skilt
til turstier har i flere
sammenhenger blitt bestilt
gjennom friluftsrådet, der vi

Hanersundet / Øyna

Foto: Marianne Haugland

Framvaren

Vi har laget turkort for padling i Farsunds skjærgård.
Turene er gradert og ROSanalysert. Kortene er gratis

Loshavn

Svinnes

Enkel

Middels

Krevende

Ekspert

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



Vær oppmerksom på
all ferdsel på eget ansvar

Ved ulykker, ring 113

1
2
3
4
5

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

6
7
8
9
10

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

Vest-Agder
Fylkeskommune

«Friluftsporten»
Ved Botnan i
Kvinesdal etablerers
«friluftsporten».

28

I Hamrebakken i Kvinesdal har
Åmotsmarka Barnehage gått i
bresjen for å etablere den første
«friluftsporten» i Lister. Friluftsporter er godt tilrettelagte
friluftsområder som er innfallsporter til større turområder.
Friluftsrådenes Landsforbund

jobber for at det skal etableres
friluftsporter i alle landets kommuner. Botnan er overdratt til
Kvinesdal kommune, og har i
første omgang fått utbedret
adkomst. Prosjektet videreføres
i 2020 med flere tiltak.
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Økonomi
Note 3 – Samlede avsetninger og bruk av avsetninger pr. fondstype

Økonomisk oversikt – drift – Lister Friluftsråd

Saldo 01.01
Note

Tall i 1 kroner

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Sum driftsinntekter

2
4

Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Sum driftsutgifter
Driftsresultat

4

Finansposter
Renteinntekter
Renteutgifter
Ordinært resultat (før interne finansieringstr.)
Interne finanstransaksjoner
Avsetninger
Bruk av tidligere avsetninger
Bruk av tidl. årsregnskapsm. mindreforbruk
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

3
3
5

Regnskap
2019

Regulert
budsjett
2019

Opprinnelig
budsjett
2019

Regnskap
2018

-24.590
-884.159
-2.816.374
-3.725.123

-27.000
-625.000
-3.096.000
-3.748.000

-27.000
-120.000
-1.763.000
-1.910.000

-17.372
-532.353
-3.308.152
-3.857.877

1.406.364
1.536.581
584.212
3.529.157
-195.966

1.502.000
1.767.000
655.000
3.924.000
176.000

1.142.000
718.000
50.000
1.910.000
0

1.414.079
1.893.004
384.837
3.691.920
-166.957

-700
160
-196.506

0
0
176.000

0
0
0

-370
2694
-163.633

424.534
-175.959
-171.079
77.496
-119.010

171.000
-176.000
-171.000
-176.000
0

0
0
0
0
0

270.233
-148.189
-129.490
-7.446
-171.079

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.

Disposisjonsfond

552.667

Bundne driftsfond

176.959

Bruk

Avsetning

175.959

Farsund kommune

145.730

Lyngdal kommune

130.526

Hægebostad kommune

33.562

Kvinesdal kommune

94.672

Flekkefjord kommune

136.924

Sirdal kommune
Sum
30

35.746
577.160

171.079

723.746

253.455

254.455

Note 4 – Eksterne og interne inntekter og utgifter

Note 5

Sum inntekter
herav interne
herav eksterne

Regnskapsmessig resultat
Regnskapet kommer ut med
et mindreforbruk for 2019
med kr 119.010

kr 3.725.123
kr 594.474
kr 3.130.649

Sum utgifter
kr 3.529.157
herav interne kr 571.312
herav eksterne kr 2.957.845

Kommentarer til regnskapet:
Tilskuddet fra fylkeskommunen til prosjektet Laundal Friluftsområde på kr 405 000 ble utbetalt
halvparten av i 2019, da prosjektet først forventes ferdigstilt i 2020 og dermed ikke kunne
sluttrapporteres, som er forutsetning for utbetaling resterende del av tilsagnet. Dermed vil den
andelen av påløpte lønnsutgifter for dette prosjektet som foreløpig er belastet administrasjonskontoen i 2019, kunne dekkes inn av prosjektmidler til dette prosjektet i 2020.
Prosjektene Skilting turstier Sirdal og Klopping turstier er kommet til etter siste budsjettbehandling etter en omprioritering av tilskuddsmidler godkjent av tilskuddsyter, da prosjektene
Utstyrsbase og Turvei Ulgjell - Farsund ikke lot seg gjennomføre grunnet ytre omstendigheter.
5

Prosentvis innteksfordeling i 2019
1 Kontingent
kommuner ............. 15%

3

2 Kontingent fylket
og landsforbundet 13%
3 Refusjoner ............. 23%
4 Prosjektstøtte ........ 48%

Note 2 – Overføringer mellom selskap og deltakere

Saldo 31.12

4

5 Salg og andre
intekter .................. 1%
2

1
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Handlingsplan 2020
Generelt skal Lister friluftsråd arbeide for

Tilrettelegging

•

Å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Listerregionen, i samarbeid med
medlemskommunene, samt fylkeskommunale og statlige organer.

•

Infotavler Austadhalvøya. Austad, Korshamn, Skuldra mv.

•

Brygge med universell adkomst til Søylandstjernet i Flekkefjord.

•

Gi råd, samkjøre og bidra til friluftslivsrelaterte prosjekter i kommunene.
•

Toalettanlegg ved badeplassen ved Sira.

•

Ved behov bistå kommunene i saker som forvaltningsplaner, kommunedelplaner for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet, statlig sikring av friluftsområder og kartlegging og verdsetting av friluftsområder.

•

Botnan friluftsport til Hamreheia - bidra til å videreutvikle.

•

Bidra til lokal utvikling og regionalt samarbeid om naturbaserte aktiviteter.

•

Bidra til stiprosjekter i Åna-Sira og Sira.

•

Bistå kommunene i å revidere forvaltningsplaner for statlig sikra friluftsområder.

•

Sirdals 7 topper og vandring i Sirdalsheiene – medvirke til ny skilting.

Informasjon

Administrasjonens kommentar til handlingsplanen for året 2020

•

Fortsette å utvikle hjemmesida med nye turforslag og kvalitetssikring,
herunder informasjon om friluftsmulighetene i Audnedal.

•

Jobbe for revisjon av friluftskart for de kommunene som ønsker det.

•

Laundal – informasjon om naturskolen og Laundalsområdet.

•

Turkort – produsere nye turkort for turstier (forutsatt omsøkt tilskudd).

Situasjonen med restriksjoner på arrangementer i forbindelse med Covid-19 innebærer en reduksjon i aktivitet i
2020 for Lister friluftsråd. Flere av våre planlagte arrangementer, som Tur for alle, friluftsskoler og friluftscamper
vil enten bli utsatt, redusert eller avlyst, avhengig av hvor lenge restriksjonene varer, og hvordan de endres.
Driften vil dermed påvirkes ved en reduksjon i aktivitet, som innebærer at vi ikke påtar oss forpliktelser i forhold
til ansettelser som ikke kan dekkes inn av prosjektmidler som da vil utebli. Påløpte utgifter til planlegging og andre
forberedelser er varslet at kan utbetales av tilsagn, slik at økonomien ivaretas. Året vil derfor gi et økt fokus på
prosjekter som ikke innebærer samlinger av deltakere. Turregistrering, skilting av turstier, informasjonstiltak
gjennom nettside, app mv., og bygge- og vedlikeholdstiltak er de viktigste arbeidsområdene som i begrenset grad
påvirkes av restriksjonene i forbindelse med Covid-19.

Aktivitet
•

Friluftscamper: En i samarbeid med F.O.T., en med LFs stab/andre.

•

Friluftsskoler: Tilby 4 friluftsskoler i sommerferien i ulike kommuner.

•

Turregistrering: Tilbud om nye postkasser og bøker til lag/foreninger.
Videreutvikling og kvalitetssikring av appen TurLister.

•

Tur for alle: Samarbeid med frivilligsentraler om lavterskelturer på dagtid.

•

«Ung Ut» - turopplegg for å aktivisere ungdom.
Tiltak for barn og unge i samarbeid med frivilligsentraler eller andre lokale aktører.

•

Læring i friluft: Kurs for barnehager og SFO. Mål om å øke kompetanse på friluftsliv i skolen.
Stimulere til økt bruk av Laundal som naturskole.

•

Marin forsøpling: Videreføre Kystlotteriet og Teinejakta (spøkelsesfiske) og ryddeaksjoner.
Inkludere innlandet, elver mv. Flere utdelingsstasjoner for Kystlotteriet, f.eks. på Kvavik.

•

Friluftsliv som integreringstiltak for flyktninger i samarbeid med lokale foreninger.
Flekkefjord Frivilligsentral – svømmeopplæring flyktningkvinner.

•

Bidra til økt kajakkpadling.
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Styrets signatur til årsmeldingen 2019:

Tor Arild Bakke (styreleder)

Oskar Tveit (nestleder)

Jonny Djupvik

Egil Normann Eek

Cathrine V. R. Aagedal

Laila Helleberg
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Vedtekter
§ 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, herunder bistår med faglig kompetanse i ulike prosjekter knyttet til prioriterte oppgaver friluftsrådet velger å satse på.
c) Rådets årsmøte
Årsmøtet er rådets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av 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 fylkeskommune og tilgjengelige statlige støtteordninger. Utover medlemskontingenten skal deltakerkommunene ikke
gjøre innskudd i driften. Bare i særlige tilfeller kan det bli aktuelt å søke kommunene om direkte støtte til spesielle
prosjekter. Faggruppens utgifter utgiftsføres de respektive prosjekter.
c) Økonomistyring/sekretariat
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett og regnskap, er ansvarlig for rådets daglige drift og deltar i
møter/befaring 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 friluftsområdene, i samsvar med handlingsprogram og årsbudsjett. Avtale om driftsopplegg inngås med den enkelte
kommune.

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

§ 6 Utmelding
Utmelding er gyldig fra det tidspunkt som følger av kommunelovens 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.
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Lister Friluftsråd ble stiftet i 2006 og er et interkommunalt 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 fylkeskommunale og statlige organer arbeider Lister
Friluftsråd for å ivareta og øke interesse, forståelse
og muligheter for friluftsliv i Lister.

