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Styreleder har ordet 
 

2020 ble på mange måter et år preget av 
pandemien med dens konsekvenser, 
som feide inn over oss for alvor med 
nedstengningen av samfunnet 12. mars. 
Det gjelder alle våre aktiviteter, også 
friluftslivet, og med det Lister frilufts-
råd. Noen aktiviteter kunne ikke gjen-
nomføres, andre måtte gjennomføres 
med ulike restriksjoner. På den annen 

side har friluftslivet, med sine aktiviteter og muligheter, vært viktigere 
enn noen gang, fordi det under pandemien har vært sikrere å møtes 
utendørs enn innendørs. I et folkehelseperspektiv er friluftsliv alltid 
veldig viktig. Dette er blitt understreket av den situasjonen vi har hatt 
og fremdeles er inne i. Alt som kan bidra til å fremme friluftslivet har 
derfor vært, og er, særdeles viktig. 
 
Aktivitet 
 

Denne årsrapporten viser stor aktivitet og et bredt spekter av tiltak,  
til tross for situasjonen. Det er imponerende!  
•  Store tilretteleggingsprosjekter, Laundal Naturskole, Bryggepark ved  
    Søylandstjernet, Botnan friluftsport, Kajakktilrettelegging i Lauervik,  
    nye turstier og klopping av turstier 
•  Tiltak mot marin forsøpling, kystlotteriet 
•  Informasjonstiltak, Hjemmesida: listerfriluft.no, Facebook og  
    Instagram, Turskilt, Turregistrering, Regionalt sykkelkart 
•  Aktivitetstiltak, Friluftsskoler, Friluftscamper, Tur for alle, Ung Ut,  
    Kystledhytter, BUA Hægebostad utstyrsbase 
 
Takk! 
 

Mange fortjener stor takk for innsatsen.  
•  Daglig leder gjør en glimrende jobb, samler og trekker i de  
    mange trådene 
•  Øvrige medarbeidere som med iver og ansvar bidrar i sine  
    engasjementer 
•  Den faglige støttegruppen med sine representanter fra den  
    enkelte kommune 
•  De mange frivillige som stiller til dugnad i ulike sammenhenger 
•  De ulike økonomiske bidragsyterne  
•  Styremedlemmene, både avtroppende og påtroppende 
     
Styrets arbeid 
 

Dette har også i stor grad vært preget av pandemien. For å gjøre en god 
jobb er vi avhengige av å kjenne hverandre og hverandres forhold.  
Det kan være stor overføringsverdi når det gjelder ideer og erfaring  
mellom kommunene. Det nye styret etter kommunevalget i 2019 
tiltrådte i realiteten først i 2. halvår 2020. Vi ser med store forhåpninger 
fram til lettere smitteverntiltak for alt friluftsarbeid i Lister! 
 
Lars Audun Fodstad 
Styreleder 

Om Lister Friluftsråd 

 
Hva er et friluftsråd? 
Per i dag er det 28 friluftsråd i Norge, med over 235 medlemskommuner. I Agder er det tre 
friluftsråd; Midt-Agder Friluftsråd, Friluftsrådet Sør 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 hove 
fokus 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 LISTER FRILUFTSRÅD

Kommune                   Styremedlemmer                                    Varamedlemmer 
Farsund                        Ernst Mathiassen                                     Anne Svendsvoll 
Flekkefjord                  Ole Roald Danielsen                               Anne Bystadhagen 
Hægebostad                Tom Eiken                                                 Inger Åshild Gardøl Klungland 
Kvinesdal                    Anne Grethe Hoveland (nestleder)       Dag Fredriksen 
Lyngdal                        Trond Mossmann                                     Thea W. Aas 
Sirdal                           Lars Audun Fodstad (leder)                  Anne Karin Liland 

Styret og organisering 
 
Styret i Lister Friluftsråd består av en representant fra hver av de seks 
medlemskommunene, valgt av kommunestyrene. I perioden 2019-2023  
har styret følgende representanter, som tiltrådte etter årsmøtet i juni 2020.

Det er avholdt fire styremøter i løpet av året, to med avtroppende styre og to med det nye styret, etter årsmøtet. 
Styret har behandlet til sammen 41 saker. 
 
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), Janne K. Leithe (Farsund), Jan Seland (Lyngdal),  
Ståle Olsen (Hægebostad) og Petter Rappe (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 å styrke 
samarbeidet mellom organisasjonene, og å jobbe for økt fokus på saker innen foreningenes interesseområder. 
 
Internkontroll  
Daglig leder hadde en gjennomgang av friluftsrådets internkontroll på styremøtet i mars. Det er utarbeidet en  
ROS-analyse med ansatte og en tiltaksplan ut fra denne. HMS-perm med avviksskjema og skjema for med-
arbeidersamtaler er på administrasjonens kontor. Det er ikke registrert avvik i 2020. Daglig leder har gjennomgått 
kurs i HMS for ledere. 
 
Tiltak for å sikre en høy etisk standard  
Friluftsrådet jobber etter formål nedfelt i vedtektene, med allmennhetens friluftsinteresser som hovedfokus.  
Vi tilstreber å etterfølge de relevante lovverk både for arbeidsmiljø og ansettelser, retningslinjer for naturtilpassede 
tiltak som gjøres i utmark, krav om anbud og innhenting av tilbud ved innkjøp mv. 
 
Kjønnslikestilling  
I staben er det en fast mannlig ansatt. 3 mannlige prosjektmedarbeidere har vært midlertidig ansatt i 2020 i  
varierende stillingsstørrelser. I styret er det 1 kvinne og 5 menn. Blant vararepresentantene til styret er det  
5 kvinner og 1 mann.  
 
Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 
 

Den faste stillingen i friluftsrådet er en full stilling, ansatt etter ordinær offentlig utlysning. De midlertidige ansatte, 
blir ansatt ut fra kvalifikasjoner for å utføre arbeidet, uavhengig av kjønn, etnisitet og legning. Det jobbes målrettet 
med å tilpasse prosjektmengden og å kunne finansiere de ansatte i de stillingsstørrelser de selv ønsker.  
Lønn avtales i tråd med Kommunenes Sentralforbunds tariffavtale. 
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Administrasjonen 
 

Lister Friluftsråd har hele Lister som arbeidsplass, men med fast kontorplass ved 
Agder fylkeskommune sine lokaler på Nordberg Fort på Lista i Farsund.

slitasje på vernet og utrydningstrua natur og 
nedslitte stier. Det er nesten ikke mulig å 
unngå noen problemer når ferdselen øker.  
Og de stedene det har skjedd, kan med fordel 
noteres som steder det kan være behov for mer 
tilrettelegning.  
 
Før sommeren fikk vi påtrykk fra myndighetene 
om å opprettholde ferietilbud for barn og unge, 
men begrense organiserte aktiviteter for andre,  
og spesielt ta hensyn til folk i risikogrupper.  
Vi hadde heldigvis en del tilretteleggingspro-
sjekter å holde på med, så vi ble ikke arbeidsledige. 
Alt i alt har vi fått til en god del, og har funnet nye 
oppgaver for kommende år. Vi har dessuten fått en 
utskiftning av styret som følge av kommunevalget i 
2019 og kommet et stykke på vei til å få nye 
vedtekter som er i tråd med den nye kommuneloven. 
En annen endring i 2020 var at Lyngdal og 
Audnedal kommuner ble slått sammen til en  
kommune. Det har i den forbindelse vært et godt  
samarbeid med Friluftsrådet i Lindesnesregionen om 
overføring av informasjon og oppgaver.

Daglig leders opp-
summering av året 
 
I 2020 har koronapandemien satt sitt preg også 
på friluftsrådets arbeid og virkefelt på flere 
måter. Da alle treningssentre og idrettshaller 
stengte og andre innendørs møteplasser måtte 
holde lukket i mars, ble naturen en enda 
viktigere arena for livsutfoldelse og rekreasjon 
enn den har vært på mange år. Tilretteleggingen 
av og rundt stier og turveier fikk en skikkelig 
syretest på kapasitet, kvalitet og holdbarhet.  
Både behovet for parkering, om tilstrekkelig  
rydding, merking og skilting av turstiene var  
på plass og hvor stor slitasjen ble på stiene, ble  
utfordret. I Lister er det jobbet jevnt og trutt med  
å stadig forbedre stiene de siste årene. Sjelden har 
det vært flere ute og gått på tur enn i år i Lister-
regionen som de fleste andre steder i Norge. 
Annerledesåret 2020 har også vært et friluftsår. 
 
Stort sett har det gått bra. Noen steder kan det ha 
blusset opp utfordringer med at beitedyr må få gå i 
fred, overfylte parkeringsplasser og villparkering, 

Christian Landmark 
Daglig leder

Sten Frøitland 
Prosjektmedarbeider

Bjarne Høgelid 
Friluftspedagog

Øyvind Hiorth Lid 
Prosjekt – deltid
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Laundal Naturskole

Bla om

Det mest omfattende prosjektet 
vårt det siste året er utviklingen  
av Laundal Naturskole.  
 

Området er offentlig friluftsområde, og ligger 
10 minutters kjøring fra Opoftekrysset, 
sentralt i Lister-regionen, med en halvtimes 

kjøretid fra Både Flekkefjord, Farsund, Lyngdal og 
Farsund sentrum. 

Området har vei inn, som er bomvei. Slik kan vi 
transportere inn varer og materialer, samt ha en 
trygg og effektiv vei ut dersom noe skulle skje i for-
bindelse med ulike arrangementer og aktiviteter. 
Området er kommunalt eiet og lærere ved Lista ung-
domsskole har nedlagt mange timers frivillig innsats 
for å opparbeide det gamle heiegårdsområdet for et 
egnet naturskoleområde.  

I tillegg til bålhytta og toalettet, samt en kanobase i 
sørenden av Opoftevannet, som er bygd fra tidligere, 
er det i 2020 ferdigstilt en større utendørs brann-
sikker bålplass, det er satt opp tre informasjonstavler 
som både viser områdets egenskaper og muligheter 
og dessuten forteller om stedets historie. Videre er 
det bygd to overnattingshytter rett utenfor hoved-
området, den ene er en tretopphytte, med fester i fjell 
i bakkant, og den andre er bygd på en hylle i berget 
og med torvtak, der deler av fjellet danner deler av 
veggene inne i hytta, slik at den går i størst mulig 
grad i ett med naturen rundt. Tretopphytta er for det 
meste bygd på dugnad av lærere ved Lista ungdoms-
skole med Kjell Lundegaard og Jostein Kydland i 

spissen, som også har fått med seg flere andre frivil-
lige. Den andre hytta har for det aller mest blitt 
bygd av vår ansatte Sten Frøitland.  

Nå gjenstår det å finne en løsning på 
hvordan utleievirksomheten kan administ-
reres. Hyttene skal etter planen være klare 
for utleie fra våren 2021.  

Tiltakene har fått støtte av Sparebank-
stiftelsen SR-Bank og Agder Fylkes-
kommune. I tillegg fikk vi et ekstra 
tilskudd fra Friluftsrådenes Lands-
forbund som et sysselsettingstiltak 
i forbindelse med koronapan-
demien, som vi brukte til å hyre 
inn et snekkerfirma til å 
ferdigstille tretopphytta og 
en entreprenør til å etablere 
den store bålplassen midt 
i området. Dermed har 
friluftsrådet bidratt til 
et stort tilrettelegg-
ingsarbeid sentralt i 
regionen, som det 
er et mål og 
ønske om at vil 
bli brukt av 
enda flere. 



Ny bålplass tar form

Tretopphytta står  
klar til bruk

Gjennbruk av en gammel oljetank ble  
utgangspunktet for grillen. Sigurd Seland 
mekaniske verksted laget elementene som 
skulle til for å få den til å fungere.

Låvemuren ble rettet opp og sikret slik at den 
ikke skal rase ut.

Grillplassen klar til bruk.Selve grillen ble forblennet med naturstein.

Maskinfører Erik Tesaker ved Lindland Maskin utførte gravearbeidet. Grillplassen ble  
sentrert med en steinsatt sitteplass rundt amfiet som skal lune litt mot vind fra øst.

Tretopphytta, bygd på dugnad av lærere ved Lista ungdomsskole og ferdigstilt utvendig av byggefirmaet Bjørndal Vedlikehold.

Tilretteleggingsprosjekter LISTER FRILUFTSRÅD
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En stor gruppe med Frivillig-
sentralen i Flekkefjord i 
spissen har jobbet for å  
bygge en bryggepark ved 
Søylandstjernet rett vest for 
bykjernen i Flekkefjord.  
 
Lister friluftsråd har bidratt med å finne 
deler av finansieringen til dette prosjektet 
gjennom tilskudd fra Agder fylkeskom-
mune. Bryggeparken stor ferdig høsten 
2020 til glede for beboere på Tjørsvåg-
heimen, skoler og barnehager i nærheten, 
de som bor i nærområdet og andre.  
 

Bryggepark ved Søylandstjernet

 Søylandstjernet

Søylandstjernet med sin flotte- og nære  
beliggenhet til sentrum blir flittig  
besøkt av Flekkefjords innbyggere.
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Botnan friluftsport
Et unikt rekreasjons-  
og friluftstilbud i  
nær tilknyttning til 
sentrum realiseres. 
 
Ved bunnen av Hamrebakkene ved 
Liknes i Kvinesdal har ansatte i 
barnehagen rett ved brukt den 
gamle hestehagen i området Botnan 
flittig de siste årene.  

De har utviklet ideen om et til-
rettelagt friluftsområde til bruk og 
glede for både barnehagen, de som 
bor i nærheten og andre. Området er 
kommet i kommunalt eie, og 
sammen med kommunen og 
barnehagens ansatte og foreldreut-
valg, grendeutvalget i området, er 
det utbedret adkomst til området 
som har tilnærmet universell til-
rettelegging, det er bygd en stor 

tårngamme med ildsted i midten og 
benker langs ytterveggene, det er 
laget et utendørs brannsikkert ild-
sted og en eventyrsti som har vakt 
stor interesse blant de minste. 
Friluftsrådet har bidratt med å 
skaffe finansiering til turveien inn til 
området fra Friluftsrådenes Lands-
forbund og til tårngammen fra 
Agder Fylkeskommune. 

Adkomsten fra parkeringsplassen har blitt oppradert med ny vei og bom.Det er tilrettelagt for bål- og grillmuligheter 
både inne og ute ved Botnan.



Kajakkbrygga og -stativene i Lauervika  
i Farsund er i stadig bruk og utleie av 
plasser i stativene organiseres  
gjennom Farsund kajakklubb.  
 
Et tilskudd til kajakkpadling fra Agder Fylkeskommune 
tiltenkt ulike lavterskelaktiviteter for å øke kajakk- 
padlingen i kommunen, ble brukt til innkjøp av tre 
barnekajakker med tanke på å arrangere en padlingens 
dag på forsommeren. Da smittevernrestriksjonene ikke 
gav særlig rom til slike åpne arrangementer med deling 
av utstyr, ble arrangementet avlyst. Det ble derimot  
arrangert en del padleturer i Farsunds skjærgård der alle 
deltakere brukte eget utstyr. Kajakkene som allerede var 
kjøpt inn og kom til god nytte på friluftsskolene og vil bli 
brukt til dette og andre aktiviteter kommende år.

Kajakkpadling  
og kajakkstativ  
i Lauervik

Klopping  
av turstier 
 
Resterende del av tilskuddet til 
klopping av turstier fra 2019 blir 
brukt ved behov til ytterligere 
gangbaner og tilsvarende utbed-
ringer av turstier for å gjøre våte 
partier av turstier lettere passerbare.

Turstier i Sira og Åna Sira 
 
Utgifter i forbindelse med arbeidet frivillige utfører på 
turløyper i områdene rundt Åna-Sira ble dekket av et 
tilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbunds midler til 
mindre kostnadskrevende tilretteleggingstiltak. De 
rydder og merker turstier, lager turkart og arrangerer 
Ti-på-topp-konkurranse. Resterende del av tilskuddet 
er øremerket Bakke Kulturhistoriske forenings arbeid 
med turstier i områdene rundt Sira.

Padletur inn Framvaren  
– bilde fra passering av 
Straumen bru.

Fra Friluftsskolen – fornøyde jenter for prøve seg i kajakk.

Fra Friluftsskolen i Farsund. Guttene måler krefter og konkurrerer mot hverandre i Paradisbukta.

Tilretteleggingsprosjekter LISTER FRILUFTSRÅD
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Bla om

Tiltakene for å minske marin forsøpling i Lister er på 
tredje året det lokale kystlotteriet og støtte til organiserte 

ryddeaksjoner, med støtte fra Miljødirektoratet.
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LISTER FRILUFTSRÅD

Farsund ungdomsskole i sammarbeid med Skjærgårdstjenesten 
retunerer etter en vellykket ryddeaksjon.

Strandrydding engasjerer alle – her ser vi Anne Brit Theisen etter 
rydding på Sælør.

Lyngdal ungdomsskole er fornøyd med «fangsten».

Informasjons- og utdelingsstasjoner er plassert ut en rekke steder 
langs kysten. Her fra Lomsesanden.

Kystlotteriet er den egenorganiserte strand-
ryddingen, der vi har satt ut informasjons- 
og utdelingsstasjoner der man kan hente en 

søppelsekk som man tar med seg på tur, og setter 
tilbake fylte søppelsekker ved, som skjærgårds- 
tjenesten eller kommunen så henter.  
De som setter lodd på sekkene, er med i en lokal og 
en nasjonal trekning av premier. Samarbeidet med 
Skjærgårdstjenesten om dette prosjektet er avgjør-
ende, da de betjener stasjonene i skjærgården, der 
det meste av søpla blir samlet inn. Vi har dessuten 
slike stasjoner langs Listastrendene og i noen 
båthavner, som kommunen ivaretar.  

Organiserte strandryddeaksjoner får dekket  
utgifter til transport av frivillige til områder som 
skal ryddes, til transport av innsamlet avfall, og en 
mindre sum motivasjonsmidler til skoleklasser, 
lag eller foreninger som leverer inn rapport etter 
ryddeaksjonen og registrerer aksjonen i den  
nasjonale strandrydde-appen «Rydde».  

I tillegg til dette etablerte vi i 2019 en pante-
ordning for tapte fiskeredskaper. Dette prosjektet 
har vi fått støtte til fra fylkeskommunen i 2019 og 
Handelens Miljøfond i 2020. Det har vært spesielt 
mye engasjement rundt dette i Flekkefjord, der 
både hidravaser, ansatte hos en leverandør av 
ROVer i Flekkefjord, ROV partner, og en nylig 
etablert ungdomsbedrift med elever på hav-
brukslinja på den videregående skolen har 
bidratt til at vi til nå har fått hentet opp over  
820 tapte fiskeredskaper.  

Ungdommer gjør en formidabel innsatse og 
bidrar til at kysten blir renere for søppel. 

Her fra ryddeaksjonen på bugdøy i Farsund.

  Bugdøy
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Vi jobber kontinuerlig 
med å oppdatere og  
utvikle hjemmesidene 
våre med informasjon 
om friluftsmuligheter 
og ulike tilbud.  
 
Dette er noe vi gjør uten eksternt til-
skudd, men likevel er et viktig infor-
masjonstiltak for allmennheten. Den 
største jobben dette året har vært å 
legge inn turforslag for gamle 
Audnedal kommune som ble slått 
sammen med Lyngdal kommune fra 
1. januar. Mange turstier og flotte 
friluftsområder som Byremoparken, 
Konsmoparken, Skopteland og 
Sundet er nå en del av Lyngdals  
tilrettelagte friluftsmuligheter. 

I påska ble det lagt ut litt ekstra 
inspirasjonsinnlegg på våre face-
book-sider for å motivere til å bruke 
naturen og nærområdene, noe 
Friluftsrådenes Landsforbund  
oppmuntra til og delte ut et mindre 
tilskudd til.

Postkassetrim er en  
ekte klassiker innen 
friluftsliv, og den  
står sterkt i Lister.  
 
Alle kommuner har turpostkasser 
på turmål, og alle har sine opplegg 
for å ivareta disse. Felles er at dette 
er basert på frivillighet. Frilufts-
rådets bidrag er å søke midler til 
innkjøp av solide og tette 
spesiallagde turpostkasser og tur-
registreringsbøker. Disse deler vi ut 

til de ulike ansvarlige for turpost-
kassetrim i hele regionen. 

I tillegg har vi utviklet en app der 
flere typer aktiviteter er registrert, 
og med mulighet for å registrere 
turer når man er ute, og som des-
suten skal være enkel å bruke og for 
å finne nye turmål og muligheter for 
friluftsaktiviteter. Appen fikk en 
oppdatering i 2020 for å få en bedre 
og sikrere drift, noe som kanskje 
ikke er så synlig, men som gjør at 
den er mer stabil. Dessuten har vi 
lagt inn alle fotturer i gamle 
Audnedal kommune, og dessuten et 

50-talls nye turer regionen som 
helhet.  

Til dette arbeidet ble Øyvind Lid 
ansatt i en deltidsstilling noen 
måneder høsten 2020. Dermed er 
turLister den mest omfattende platt-
formen for informasjon om frilufts-
muligheter i Lister.

Turregistrering

Læring i friluft 
Kurs for barnehageansatte, SFO- 
ansatte og lærere i grunnskolen er 
tilbudt gjennom året. Bjarne Høgelid 
tilbyr kursene, både lokalt og på 
Laundal for de som vil få en kickstart 

på å ta dette området i bruk. På grunn 
av korona-pandemien har det vært  
begrensede muligheter for å gjen-
nomføre kurs. Vi har fått tilskudd fra 
Friluftsrådenes Landsforbund til dette.

Regionalt 
sykkelkart 

 
Sykkelkartet for Lister som ble laget i 2018/19 
er blitt solgt til mange ulike utsalgssteder i hele 
regionen. Alle turforslagene på kartet er lagt 
inn og nærmere beskrevet på listerfriluft.no, 
slik at man kan lese mer om de der.

FOTO: HELGE S. HANSEN

Turskilt-
prosjekter 

 
 
I år ble det laget informasjonstavler for 
turløypene på Austadhalvøya i 
Lyngdal. Informasjonstavler ble satt 
opp på alle parkeringsplasser til 
turløypene fra Austad til Korshamn. 
Det ble også supplert med turskilt på 
de turløypene i dette området som 
trengte det. Tiltaket ble gjennomført 
med restmidler fra Turskiltprosjektet 
tildelt av Agder Fylkeskommune.
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Om kurshol
der Bjarne T. H

øgelid: 
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2001-2009: 
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 på videre
gående med
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og natur, 
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treningsse
nter som p
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Interesser
t?  

Ta kontakt
 med kursholder Bj

arne Tysse Høg
elid på 922 

88 186 eller B
jarne-

lister@friluftsrad.no 

Kurset er 
finansiert

 av Miljødirek
toratet, via Fril

uftsrådenes Lan
dsforbund. 

Hjemmesida listerfriluft.no,  
Facebook og Instagram

Konsmoparken – ett kjemepeflott friluftsområdet nær sentrum av Konsmo.

Lundefjell ved Sveindal i «nye Lyngdal».

Sundet friluftsområdet ved Byremo.

Gangbroa ved Byremoparken.
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I løpet av mai måned kom 
det ønske fra myndig-
hetene at sommerens 
ferietilbud til barn og  
unge ble opprettholdt 
tross en del begrensinger.  
 
 

Vi avholdt fem friluftsskoler i 
løpet av sommerferien, to i 
Lyngdal – en i nord på Sveindal 

og en i sør, to i Farsund og en i  
Kvinesdal. Vi hadde opprinnelig tilbud 
om en friluftsskole i Flekkefjord, men 
på grunn av lite påmelding, måtte vi 
avlyse denne. I stedet fikk vi fylt opp 
plassene til en ekstra friluftsskole i 
Farsund ganske raskt, da det var 
venteliste på den første og flere  
forespørsler om dette.  

Programmet på friluftsskolene er til 
dels fastlagt av en egen veileder som  
er utarbeidet på nasjonalt nivå, med  
føringer på innhold og struktur. Opp-
legget vi kjører, er først en dag ved 
sjøen i den kommunen friluftsskolen er 
i, der vi har vannbaserte aktiviteter 
som fisking, kajakkpadling, SUP og 
snorkling, supplert med litt basiskunn-
skap om friluftsliv, deretter en dag på 
fottur med opplæring i kart og kom-
pass, og tredje til fjerde dagen tur til 
Laundal med frivillig overnatting i telt 
eller lavvo, matlaging på bål, klatring 
for de som vil og kanopadling og 
muligheter for fisking, spikking og 
andre aktiviteter og leker.  

Vi får mange positive tilbakemeld-
inger fra både deltakere og foreldre på 
disse friluftsskolene. Deltakere møter 
opp sentralt i kommunen slik at man 
ikke er avhengig av foreldres mulighet 
til å transportere deltakere for langt,  
og det er lav deltakeravgift, da vi får 
tilskudd både av fylkeskommunen og 
Friluftsrådenes Landsforbund til dette. 
Det er også mulighet for å tilby gratis-
plasser ved behov, og mulig å låne  
utstyr fra utstyrsbaser i en del av  
kommunene.

Friluftsskoler

Leder Harald Solås utfordrer deltakerne ved friluftsskolen på Sveindal til barkebåtkonkurranse.

Deltakerne fra friluftsskolen på Sveindal fikk også mulighet til padletur på Mandalselva.

Lyngdals høyeste fjell, Ørnemyrfjellet blir besøkt av deltakerne fra friluftsskolen på Sveindal.

Ann-Therez Strubel fra Lyngdal koser seg på padleturen fra Svindal til Laundalstrand.

Elever fra Lyngdal klar for fjellturen som gikk til 
Skrelia.

Lederne Ole Kristopher Vesterhus og Bjarne 
Høgelid sammen med deltakerne fra Farsund. 

Trygghet i vann er viktig. Her ser vi elever fra 
friluftsskolen i Farsund kose seg i Paradisbukta.

Spennende og utforske en av de mange potet-
kjelleren som er å finne på Laundal.

Dorthea Kalleberg er klar for overnattig  
i hengekøye for første gang.

Skolefritidstilbud for alle 10-13 åringer i Listerregionen

20
20

Lister Friluftsråd arrangerer friluftsskole i sommerferien ledet av voksne og erfarne friluftsfolk for

barn i alderen 10-13 år. Det blir 4 aktive og morsomme dager i flott og variert natur – med mål om

høy trivsel og læring om friluftsliv! Det blir fast oppmøtested og avslutning i kommunens sentrum.

De to første dagene har vi program på dagtid fra kl. 09 til 15.30. Tredje dagen drar vi til et frilufts-

område, som ligger nær Opofte. Her er det frivillig overnatting i felles lavvo eller eget telt 

til siste dagen. Foresatte må ta ansvar for henting/ kjøring hvis barnet ikke ønsker overnatting.

Deltakere trenger:

• Egnet turtøy – turbukse/shorts, 

  trøye (ull eller super) og vindjakke

• Tursko (støvler om det er regn)

• Tursekk med lett skiftetøy (sokker og trøye)

• Matpakke og drikkeflaske med drikke 

  mandag-onsdag

• Solkrem og badetøy til dagene ved sjøen

• Sovepose og liggeunderlag til overnatting 

  onsdag til torsdag

Aktiviteter og tema:

•  Tur til sjøen – kajakk, SUP, 

   snorkling, fiske

•  Dagstur med kart og kompass

•  Bål/stormkjøkken, 

   bruk av kniv, sag og øks

•  Ferdsel i naturen 

   – allemannsretten

•  Lek og aktiviter

Deltakere får:

• Mat på turen til Laundal

• Bruke friluftsrådets 

   lavvoer, telt og annet utstyr

• Gode opplevelser og 

   mange nye erfaringer

• Mer kunnskap 

   om friluftsliv

Tilbudet har støtte fra:

Begrenset 

antall plasser

(totalt 15 plasser hver uke)

«Første mann til mølla» 

prinsippet gjelder

Egenandel 

Kr 400,- for utgifter knyttet til felles utstyr, 

ledere og mat på overnattingsturen. 

Påmelding er bindende ved bekreftet plass. 

Søskenmoderasjon: ½ pris for den andre

Mer info og påmelding

listerfriluft.no

UKE 26 
Farsund
(22.- 25. juni)

UKE 27 
Lyngdal

(29.juni - 2. juli)

UKE 32 
Flekkefjord
(3. - 6. august)

UKE 33 
Kvinesdal

(10.- 13. august)

Fullt

Fullt

Fra friluftsområdet  
på Laundal. Simon 
Steffensen utfordrer  
seg i klatreveggen  
mens Sten Frøitland  
står for sikringen.
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Tross smittevern-
begrensingene fikk  
vi gjennomført to 
friluftscamper i 2020.  
 
En var organisert av Dag Fredriksen 
m. fl. og gikk til Taumevatn tur-
isthytte i Sirdalsheiene. Den andre 
organiserte friluftsrådets ansatte og 
ble gjennomført på Laundal i 
høstferien. Tilskudd fra både fylkes-
kommunen og Friluftsrådenes 
Landsforbund gjør at deltaker-
avgiften kan holdes lav. 
 

 
Fra friluftscampen på Laundal.  
En stolt elev fra Farsund er 
godt fornøyd med fangsten.  
FOTO: OLE KRISTOPHER VESTERHUS

Ung Ut 
 
Prosjektet med å få ungdom ut på tur har fått  
noe begrenset aktivitet i 2020, mye på grunn av 
smittevernhensyn. Vi har kjøpt inn våtdrakter og 
liknende utstyr ut fra et tilskudd fra Sparebank- 
stiftelsen SR-Bank, som har blitt brukt i forbindelse 
med friluftsskolene, og vi har gjennomført en tur i 
høstferien i Lyngdal kommune til Skopteland frilufts-
område i samarbeid med Frivilligsentralen i Lyngdal.Skopteland. FOTO: FLORA VETLAND

De siste årene har vi  
arrangert turer med guide 
i samarbeid med Frivillig-
sentraler eller andre i 
flere kommuner.  
 
I 2020 skulle dette vise seg å bli mer 
krevende med de smittevern-
begrensningene vi hadde. Dermed 
fant vi ut at for Hægebostads del, 
var det nyttig å bruke tilskuddet 
som ellers ville dekket transport, 
guiding og mat til å kjøpe inn en del 
bålpanner som ble plassert ut på  
egnede og avtalte steder rundt om i 

kommunen. Slik ville vi invitere til å 
bruke naturen til friluftsaktiviteter 
på en smittevernvennlig måte. 

I Farsund fant vi ut i samråd med 
kommuneoverlegen at Kyststien for 
alle kunne gjennomføres – også i 
2020. Dette innebar noen viktige 
endringer, men gleden over å få det 
til var tydelig hos mange deltakere.  

Uten felles transport eller 
matservering, med registrering av 
alle deltakere, begrensning på 
deltakere og en smittevernansvarlig 
turleder i tillegg til forskjellige 
guider på hver tur, fikk vi gjen-
nomført ti etapper på kyststien i 
Farsund, fra Loshavn til Varnes.

Kyststien for alle – her fra ettappen som gikk over Tjortemyra fra Udal til Varnes. FOTO: BRITT-MARI LANGERUD

Friluftsinteressert ungdom på vei til Taumevatn turisthytte i Sirdal. FOTO: DAG FREDRIKSEN

Kyststien for alle ble guidet. Her ser vi  
fugleekspert Jonas Langbråten på en av 
ettappene. FOTO: BRITT-MARI LANGERUD

Friluftscamper

Stor spenning når garnet sjekkes for fisk. 
Her fra friluftscampen på Laundal.  
FOTO: BJARNE HØGELID

Tur for alle
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Kystledhytter
Utleien av kystledhytta på Haugelands-
trand, som friluftsrådet har tatt ansvar 
for, har tross smittevernbegrensinger 
vært mulig å holde åpen også i 2020. 

Hyttene ble fra mars  
måned holdt stengt tre dager  
i uken, slik at det gikk tilstrekkelig tid  

mellom hvert leieforhold for at det skulle være minimalt  
med smitteoverføring. Hyttene ble grundig rengjort på våren,  
og ekstra rengjøringsutstyr ble satt ut. Dermed har vi kunnet 
opprettholde et flott tilbud gjennom en sommersesong der 
Norgesferie og hjemmeferie ble normalen, og lokale tilbud var 
meget ønskelige å holde åpne.  

I Epledal i Lyngdal har utleien av Løa og «Huset» som 
Skogselskapet eier, blitt gjort lettere tilgjengelig gjennom en  
endring av utleieansvar og bookingløsning, som gjør at også 
disse byggene blir mer tilgjengelige. Dermed har vi to meget 
flotte kystledhytter i vår region. I tillegg er det en mindre hytte i 
fiskerihavna ved Kirkehamn på Hidra og F.O.T har renovert ei 
hytte i Dåtlandstrand for utleie som kystledhytte.   

Videre er ei sjøbu i Svendsvika på Varnes helt nordvest på  
Listahavløya blitt renovert av Skjærgårdstjenesten og står åpen. 
Denne kan også brukes til overnatting, der det både er en liten 
hems og kroker i veggene egnet for hengekøyer. Reservasjon 
Svendsvikabua går gjennom Farsund kommunes servicetorg.  
I 2020 ble det også bygd et toalett i Svendsvika. Videre er det 
både ei hytte og en enklere bu som står åpen og er offentlig  
tilgjengelig på Kjøpsøy i Lyngdal som det kan overnattes i.   

Dermed begynner drømmen om en sammenhengende kystled 
gjennom Lister å ta form. Flere muligheter til enkle og rimelige 
hytter langs kysten er til vurdering, blant annet på Sælør.

Haugelandstrand

Epledal

Svendsvikabua på Varnes står åpen for 
alle og er et gratis tilbud som man også 

har mulighet til å overnatte i.
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Over tid har det blitt  
kjøpt inn litt forskjellig 
friluftsutstyr i forbind-

else med friluftsaktiviteter som 
fiskestenger og truger, og i til-
legg var det et ønske om å gjøre 
utlån av kanoer ved Lygne ak-
tivitetspark lettere tilgjengelig.  

Etter en søknad til 
Gjensidigsetiftelsens ekstra-
ordinære utlysning for 
sommeren 2020, fikk vil til-
skudd til å kjøpe inn frilufts-  
og sportsutstyr først og fremst 
rettet mot barn og ungdom,  
og dessuten lønne noen ung-
dommer til å holde BUA 
Hægebostad åpent gjennom 
sommeren. Hægebostad kom-
mune stilte opp med gratis 
lokaler i helsehuset på Skeie, og 

Frivilligsentralens leder Katrine 
R. Vatne gjorde en avgjørende 
innsats med både planlegging, 
oppstart og oppfølging av de 
unge som var med å etablere  
utstyrsbasen. 

Utover høsten ble det sendt 
en søknad til Sparebankstift-
elsen SR-Bank om midler til 
vinterutstyr, som også ble 
positivt besvart, sik at det vil bli 
kjøpt inn skøyter og langrenns-
ski og annet vinterutstyr til barn 
og unge tidlig i 2021.  

Frivilligsentralen har sagt seg 
villig til å overta driftsansvaret, 
slik at friluftsrådets rolle har 
vært å bidra til etablering og 
oppstart av denne utstyrsbasen, 
og at videre drift og utvikling 
vil bli ivaretatt lokalt.

Hægebostad
I samarbeid med Frivilligsentralen i 
Hægebostad ble en lenge planlagt drøm 
realisert våren og sommeren i Eiken og 
Hægebostad – å opprette en utstyrsbase. 

Stor stas når friluftsrådets representant, Christian 
Landmark klippet snoren for å markere at BUA 

Hægebostad offisielt kunne åpnes.

Mye utstyr har blitt kjøpt inn. 
Deriblant en flott BMX-sykkel.

Padling er et ypperlig rekreasjonstilbud og BUA Hægebostad kan nå tilby flere kanoer for utlån.
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Note 3 – Samlede avsetninger og bruk av avsetninger pr. fondstype
                                                             Saldo 01.01                      Bruk                      Avsetning                 Saldo 31.12 

Disposisjonsfond                                  723.746                                   0                           389.372                  1.113.118 

Bundne driftsfond                               254.455                         47.025                             46.600                     254.030

Note 4 – Eksterne og interne innt. og utgifter
 Sum inntekter                          kr 4.358.409  
herav interne                             kr    613.522  
herav eksterne                           kr 3.744.887 

 Sum utgifter                              kr 4.089.217  
herav interne                             kr    515.050  
herav eksterne                           kr 3.574.167 

Note 5 – Endring i arbeidskapital

Note 8 – Pensjoner
    Balanseregnskapet      31.12            01.01        Endring  

2.1 Omløpsmidler.      1.739.873     1.472.260 

2.3 Kortsiktig gjeld      -372.725      -375.049  

Arbeidskapital           1.367.148     1.097.211    269.937

 Drift- og investeringsregnskapet                     Beløp                                                                                                                        Driftsregnskapet 

Sum driftsutgifter                                            4.089.217 

Sum driftinntekter                                         -4.358.409 

Netto finansutgifter                                                 -745  

Netto driftsresultat                                          -269.937 

Netto tilgang/bruk i driftsregnskap             -269.937 

Differanse                                                                      0

 Pensjonsforpl. er dekket gjennom KLP        Beløp                                                                                                    Premieoversikt 2020 

Premie kollektiv pensjonsforsikring               131.372 

Reguleringspremie                                                6.490 

Tilskudd AFP 62-64 – utjevning                        12.036 

Tilskudd tidligpensjon – utjevning                   14.042 

Tilskudd bruttogaranti – utjevning                  23.747 

Overføring fra premiefond                                      -20 

Rentegarantipremie                                                 771  

Sum innbetalt premie/tilskudd                     188.438 

Innestående på premiefond 31.12                       6.931

Note 6 – Ytelser til ledende personer
 Årslønn                                                                    2020                                                                                                       

Daglig leder                                                        664.427 

Annet                                                                        2.933

Note 7 – Godtgjørelse til revisor
 Godtgjørelse                                                           2020                                                                                                       

Regnskapsrevisjon                                               33.516

Note 1 – Generelle regnskapsprinsipper  
Årsregnskapet er satt opp i ihh til «Forskrift 
om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap  
og årsberetning for kommuner og fylkes- 
kommuner mv. Fastsatt av Kommunal- 
moderniseringsdepartementet 7. juni 2019 
med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om 
kommuner og fylkeskommuner (kom-
muneloven §14-3, §14-4, §14-6, §14-8 og §14-9. 
Endret ved F27.06.2019 nr. 929 i kraft straks, 
F23.06.2020 nr. 1354 i kraft straks. 
 

 
Økonomisk oversikt – drift – Lister Friluftsråd                                                                                                                                               
                                                                                     Note       Regnskap       Regulert     Opprinnelig      Regnskap 
Tall i 1 kroner                                                                                    2020       budsjett              budsjett                2019 
                                                                                                                                     2020                     2020                         
 
Driftsinntekter 
Andre overføringer og tilskudd fra staten                               -500.000        -450.000              -430.000         -949.000 
Overføringer og tilskudd fra andre                               2       -3.789.326     -2.729.000           -1.850.000      -2.751.533 
Brukerbetalinger                                                                             -21.405          -15.000                          0           -10.800 
Salgs- og leieinntekter                                                                    -47.678          -50.000                -27.000           -13.790 
Sum driftsinntekter                                                       4       -4.358.409     -3.244.000           -2.307.000      -3.725.123 
 
Driftsutgifter 
Lønnsutgifter                                                                              1.330.172      1.220.000               943.000       1.121.402 
Sosiale utgifter                                                                               355.816         407.000               323.000          286.962 
Kjøp av varer og tjenester                                                         1.517.122      1.434.000               701.000       1.536.581 
Overføringer og tilskudd til andre                                              886.107         425.000               340.000          584.212 
Sum driftsutgifter                                                          4        4.089.217      3.486.000            2.307.000       3.529.157 
Brutto driftsresultat                                                                    -269.192         242.000                          0         -195.966 
 
Finansinntekter/Finansutgifter 
Renteinntekter                                                                                     -745                    0                          0                -700 
Renteutgifter                                                                                             0                    0                          0                 160 
Netto finansutgifter                                                                            -745                    0                          0                -540 
Netto driftsresultat                                                                       -269.937         242.000                          0         -196.506 
 
Disp. eller dekning av netto driftsresultat 
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond            3                 -425        -242.000                          0            77.496 
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond               3           389.372         119.010                          0          171.079 
Dekning av tidligere års merforbruk                                         -119.010        -119.010                          0         -171.079 
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat                        269.937        -242.000                          0            77.496 
 
Fremført til innd. i senere år (merforbruk)                                       0                    0                          0         -119.010

Note 2 – Overf. mellom selskap og deltakere
 
Farsund kommune                                         145.674 

Lyngdal kommune                                         155.110 

Hægebostad kommune                                   33.520 

Kvinesdal kommune                                        93.818 

Flekkefjord kommune                                   136.392 

Sirdal kommune                                               35.508 

Sum                                                                  600.022

Kommentarer til regnskapet 
 
Friluftsrådets økonomiske stilling har hatt en jevnt positiv 
utvikling de siste årene, med årlige driftsmessige over-
skudd som har gitt en gradvis økning i disposisjonsfondet. 
Dette gir større mulighet til å kunne forskuttere utgifter til 
prosjekter med tilskudd som utbetales etterskuddsvis,  
slik tilfellet er for eksempel for de fleste fylkeskommunale 
prosjekttilskudd. Videre gir en god likviditet sikkerhet i  
forhold til andre strategiske valg, som å ta på seg større 
oppgaver, tilsette flere i faste stillinger og motvirker 
generelt usikkerheten i forhold til store deler av vår  
aktivitet, som baseres på årlige prosjekttilskudd.  

Sammen med de årlige faste tilskudd til friluftsrådets 
drift gir dette grunnlag for en økonomi som kan motvirke 
varierende og noe uforutsigbare tildelinger etter søknader 
fra de mange ulike offentlige og private tilskuddordninger, 
som mye av friluftsrådets aktiviteter og tiltak er basert på. 

Differansene mellom regnskap og regulert budsjett for 
2020 viser noe av denne uforutsigbarheten. Da budsjettet i 
styremøtet d. 6. mai ble vedtatt som forslag til årsmøtets 
godkjennelse, var det flere tilsagn som ikke var besvart.  
Det regulerte budsjettet inneholdt kun gitte tilsagn og ikke 
ubesvarte prosjektsøknader. Det største ubudsjetterte  
prosjekttilskuddet var fra regjeringens krisepakke 3,  
som blant annet var tilskudd til tiltak i statlig sikra frilufts-
områder, fordelt av Friluftsrådenes Landsforbund, der 
Lister friluftsråd d. 6. juni ble tildelt kr 550 000 til tiltak på 
Laundal. Dessuten fikk vi utbetalt et tilskudd på kr 50 000 

til regionalt sykkelkart av Agder fylkeskommune i juli 2020, 
selv om det ble sluttrapportert i 2019. Videre var opp-
rettelsen av BUA Hægebostad et prosjekt det ikke var  
budsjettert med overhodet, da utlysningen kom i mai og 
tilsagnet fra Gjensidigestiftelsen på kr 164 000 først kom 
etter budsjettvedtaket. Til prosjektet turregistrering fikk vi 
et ubudsjettert tilskudd på kr 50 000 fra Lyngdal kommune 
i forbindelse med kommunesammenslåingen med 
Audnedal for å innhente og publisere informasjon om 
turmål og turstier i vår turregistrerings-app og på 
hjemmesiden om turmulighetene i gamle Audnedal  
kommune. Miljødirektoratet tildelte kr 50 000 mer enn  
budsjettert til tiltak mot marin forsøpling. Sammen med 
ubudsjettert mva.-kompensasjon utgjør disse tilskuddene 
det meste av årsaken til at friluftsrådets samlede driftsinn-
tekter økte med 1,1 mill. jf. budsjett. De økte tilskuddene 
gav tilsvarende en økning i driftsutgifter med 0,6 mill. i for-
hold til budsjett. Det gjorde året mer travelt for de ansatte, 
bidro til økt bemanning og ditto lønnsutgifter, samt senket 
lønnsutgiftene til administrasjon, da daglig leder i større 
grad bidro i prosjekter og kunne dekke inn større andel  
av sin lønn fra prosjektene enn budsjettert.  

Den regnskapsmessige økningen i overføringer til andre 
på ca. 460 000 i forhold til budsjettet, skyldes at det ikke var 
budsjettert med mva. på 324 000, som riktignok blir ref-
undert, samt at tilskudd til prosjektene ved Søylandstjernet 
på 100 000, Botnan (41 000) og Steinsvikabua (35 000) ble 
budsjettert som direkte utgifter for friluftsrådet, men ble  
utgiftsført hos de respektive kommuner.

Dette innebærer at alle kjente utgifter/utbe-
talinger og inntekter/innbetalinger i året er 
tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt 
eller ikke når årsregnskapet ble avsluttet. 



Styrets signatur til årsmeldingen 2020:  
 

 
 
Lars Audun Fodstad (leder)                    Anne Grethe Hoveland (nestleder) 
 
 
 
Ernst Mathiassen                                        Ole Roald Danielsen 
 
 
 
Tom Eiken                                                   Trond Mossmann
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Generelt skal Lister friluftsråd arbeide for: 
 
•   Å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Listerregionen,  
     i samarbeid med medlemskommunene, samt fylkeskommunale og statlige organer. 
•   Gi råd, samkjøre og bidra til friluftslivsrelaterte prosjekter i kommunene. 
•   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. 
•   Bidra til lokal utvikling og regionalt samarbeid om naturbaserte aktiviteter. 
•   Bistå kommunene i å revidere forvaltningsplaner for statlig sikra friluftsområder. 
 
Informasjon 
 
•   Fortsette å utvikle hjemmesida med nye turforslag og kvalitetssikring, herunder informasjon  
     om friluftsmulighetene i regionen.  
•   Friluftslivets ferdselsårer: Bistå kommunene med å utarbeide plan for friluftslivets  
     ferdselsårer, forutsatt ønske om dette fra kommunen og tilskudd fra fylkeskommunen.  
     I 2021-22: Lyngdal kommune. 
 
Aktivitet 
 
•   Friluftscamper: Fire camper gjennomføres, en for hver av de største kommunene. 
•   Friluftsskoler: Tilby 6 friluftsskoler i sommerferien, en i hver medlemskommune. 
•   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 skoler, barnehager og SFO for å øke kompetanse på friluftsliv. 
•   Stimulere til økt bruk av Laundal som naturskole. 
•   Marin forsøpling: Videreføre Kystlotteriet, støtte til organiserte strandryddeaksjoner  
     og videreføring av Teinejakta. 
 
Tilrettelegging 
 
•   Bidra til fylkeskommunens prosjekt om etablering av dagsturhytter i alle kommuner. 
•   Kystled Lister – organisere utleie, bidra til bedre samordning og evt. opprettelse av flere  
     kystledhytter.  
•   Utstyrsbaser –bidra til å opprette i de kommunene som ikke har. 
 
Kvinesdal: 
•   Bidra til å videreutvikle Botnan som Friluftsport til Hamreheia. 
•   Bidra til å videreutvikle et friluftsområde nær Liknes i Medåsen. 
 
 
 

Hægebostad: 
•   Jokumsøya i Lygne: Arbeide for tilrettelegging av adkomst og opphold på øya. 
•   Bidra til etablering av gapahuk ved Snartemo grendehus. 
 
 
Lyngdal: 
•   Utdelingsstasjon på Kvavik for Kystlotteriet for egenorganisert strandrydding. 
•   Bidra til etablering av gapahuk på Ørnemyrfjell. 
•   Bidra til skilting av rundtur/elvesti på Sveindal. 
•   Utbedre sti i Skofteland offentlige friluftsområde. 
 
Farsund: 
•   Følge opp arbeid med tilrettelegging og drift av Laundal som naturskoleområde og utleie  
     av overnattingshytter. Lister friluftsråd skal bidra til økt bruk av det offentlige  
     friluftsområdet på Laundal som naturskoleområde for hele regionen ved å inngå avtale  
     om driftsansvar med Farsund kommune. 
 
Flekkefjord: 
•   Bidra til finansiering av toalett ved badeplass på Sira. 
 
Sirdal: 
•   Bidra til opparbeiding av sammenhengende turvei fra Finså ved YX-stasjonen til Feed. 
•   Bidra til tursti på østsiden av Sira i forbindelse med etablering av flomsikring. 
•   Skilting av og/eller informasjonstavle(r) for turstier i Sirdal. 
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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. 
 
 

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 23. august 2006 og er et interkommunalt samarbeid  
mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og 
Sirdal. De seks kommunene utgjør Listerregionen, som ligger vest i Agder, med  

et totalt areal på over 4175 km2 og et samlet innbyggertall på rundt 38.500. 
 

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.


