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Friluftsliv og fysisk aktivitet er
særdeles viktig for folkehelsa, det vil
si for alle. Det er viktig at alle får
mulighet til å bruke de forutsetninger
en har både fysisk og mentalt. Tiltak
og aktivitetstilbud må derfor finnes,
og være attraktive og tilgjengelige for
hele spekteret av folks evner og
kapasitet, for de spreke, de mindre
spreke, funksjonshemmede, barn, voksne og gamle. Det er stor forståelse for dette i samfunnet, og både staten, fylkene, kommunene,
en rekke institusjoner, organisasjoner og frivillige yter viktige bidrag
i arbeidet.
Lister Friluftsråd har en viktig rolle i dette arbeidet ved å støtte
kommunene og andre aktører med kompetanse, gi inspirasjon og
formidle informasjon om muligheter, ikke minst om muligheter for
finansiell støtte.
Til tross for at 2021 også ble sterkt preget av pandemien, med dens
begrensninger, viser denne årsrapporten at Lister friluftsråd har hatt
et aktivt år, fått videreført viktige kontinuerlige tiltak og realisert en
rekke nye. Det er imponerende!
Stor takk til alle 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 mange ulike økonomiske bidragsyterne
• Styremedlemmene
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Styrets arbeid
Dette har også i år 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 ha stor overføringsverdi når det gjelder ideer og
erfaring mellom kommunene. Fysiske styremøter med befaring av
aktuelle tiltak, har derfor hatt høy prioritet, og vi har sett det så
viktig at vi har flyttet styremøter til perioder da dette har vært
mulig. Pandemien har også medført begrensinger i informasjonsflyten til oss fra sentrale organer som Friluftsrådenes landsforbund,
ved at en ikke har kunnet avholde fysiske konferanser.
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.
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Kjønnslikestilling

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.
Kommune
Farsund
Flekkefjord
Hægebostad
Kvinesdal
Lyngdal
Sirdal

Styremedlemmer
Ernst A. Mathiassen
Ole Roald Danielsen
Tom Eiken
Anne Grethe Hoveland (nestleder)
Trond Mossmann
Lars Audun Fodstad (styreleder)

Varamedlemmer
Anne Svendsvoll
Anne Bystadhagen
Inger Åshild Gardøl Klungland
Dag Fredriksen
Siv Terese Omland
Anne Karin Liland

Det er avholdt fire styremøter, i Sirdal i mai, i Flekkefjord i september, i Farsund i oktober og i Lyngdal i desember.
32 saker ble behandlet. Styremøtene er lagt til steder der møtet kombineres med befaring. Årsmøtets vedtak om ny
samarbeidsavtale er godkjent av fem av medlemskommunene.

I staben var det en fast mannlig ansatt. Fire mannlige prosjektmedarbeidere har vært midlertidig ansatt deler av
året i varierende stillingsstørrelser. To sommervikarer var ansatt, en kvinne og en mann. Styret hadde en kvinne og
fem menn. Vararepresentantene til styret bestod av 5 kvinner og 1 mann.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.
Den faste stillingen i friluftsrådet er en full stilling, ansatt etter ordinært offentliggjort utlysning. De midlertidige
ansatte ble 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.
Det har blitt jobbet med å oppnå likestilling i styret. Ved sist valg av styre utnevnte medlemskommunene en
mannlig og en kvinnelig representant som enten styremedlem eller vara. I årsmøtets godkjente forslag til ny
samarbeidsavtale sikres at kjønnsmessig likestilling i styret oppnås ved at generalforsamlingen etter hvert kommunevalg vedtar den endelige fordeling av styrerepresentanter og varamedlemmer slik at likestilling kan oppnås.

Administrasjonen
Lister friluftsråd har hele Lister som arbeidsplass, men med fast kontorplass ved Agder fylkeskommune sine
lokaler på Nordberg Fort på Lista i Farsund. I desember flyttet friluftsrådet administrasjonen til Torvgaten 2
i Farsund sentrum etter å holdt til i 15 år på Nordberg.

Høringsuttalelser

Daglig leders
oppsummering
av året

Friluftsrådet er medlem av Forum for natur og friluftsliv Agder, og har støttet tre høringsuttalelser fra Agder FNF
i 2021.

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).

prosjekter, blant annet er det satt
opp tre gapahuker og vi har overtatt driftsansvar for Laundal.
Mange prosjekter er etter hvert
godt innarbeidede.

Lister friluftsråd hadde med nye
aktiviteter flere ansatte enn
tidligere. Vi hadde flere friluftsskoler
og camper enn tidligere, prosjektet
Ung Ut for ungdom og oppstart av
utleie av overnattingshytter på
Laundal. Totalt har vi hatt 21 aktive

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.

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 medarbeidersamtaler er på administrasjonens kontor. Det er ikke registrert avvik i 2020. Daglig leder har gjennomgått
kurs i HMS for ledere.

Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold av vesentlig betydning
Friluftsrådet jobber etter en årlig handlingsplan som er behandlet av både styre og årsmøte. Handlingsplanen er
basert på friluftsrådets vedtekter, der formålet er beskrevet som å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter
for friluftsliv i Listerregionen. I forhold til handlingsplanen er 21 av de 26 planlagte konkrete tiltak utført helt eller
tilnærmet helt. De siste fem er fysiske tilretteleggingstiltak som enten er utsatt eller vist seg ikke gjennomførbare.

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 HMS, arbeidsmiljø og ansettelser, retningslinjer for
naturtilpassede tiltak som gjøres i utmark, krav om anbud og innhenting av tilbud ved innkjøp mv.
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ANSATTE

Internkontroll

Christian Landmark

Sten Frøitland

Øyvind Hiorth Lid

Karl Adam Kihlberg

Bjarne Høgelid

Daglig leder

Grafisk og fysisk
tilrettelegging, mv.

Turregisterering,
turforslag mv.
Deltidsstilling

Prosjektleder.
Midlertidig engansjement

Friluftsveileder.
Rammeavtale
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Klopping
av turstier

Regionalt
sykkelkart

I år har vi bidratt med
finansiering av klopper
på våte partier av stier
på Naglestad i Hægebostad med restmidler fra
en tidligere tildeling.

Sykkelkartet for Lister som
ble laget i 2019 er fortsatt til
salgs flere steder, og har blitt
distribuert til aktuelle utsalgssteder i regionen.

Hægebostad
Utstyrsbasen på Eiken har nå kommet i god gjenge og vårt
bidrag i år har vært innkjøp av vinterutstyr med tilskudd
fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Farsund
Kommunen opprettet sin utstyrsbase BUA i år.
Friluftsrådet har bidratt med en del utstyr,
både det vi har kjøpt inn til bruk i våre aktiviteter
og dessuten innkjøp av noe mer utstyr.
Orienteringen mot sjøbasert utlånsordninger
resulterte i åpningen av Norges første SjøBUA i

Farsund rett før sommerferien, med utlån av
SUP-brett, kajakker, kanoer, joller, fiskeutstyr,
våtdrakter, snorkleutstyr og annet sjørelatert
friluftsutstyr. Et godt samarbeid med Frivilligsentralen i Farsund om å øke bruken av utstyr
vi allerede har, er meget nyttig.

Med god dugnadsånd
fra gjengen i Bakka
kulturhistorisk forening
blir turstiene i nærområdet
ryddet, merket og skiltet.

Turstier på Sira og Åna Sira
Bakke kulturhistoriske forening har gjort en
formidabel innsats for turstiene rundt Sira.
De har ryddet, merket og skiltet sti til
Pederåsen, satt opp gjerdeklyv og informasjonsskilt. Ryddet, merket, og skiltet til ved Støvlåsen
samt utplassert 2 kanoer og satt opp gapahuk
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og redskapsbod i tilknytning til stien. Dessuten
har de ryddet, merket og skiltet til Høgås ved
Ersdal og Skjeggestadåsen.
Dette har blitt delfinansiert med et tilskudd
fra Friluftsrådenes Landsforbund.

Plan for friluftslivets ferdselsårer
Ut fra regjeringens Handlingsplan for friluftsliv
(2018), har Miljødirektoratet satt fokus på gode
planer for sti- og løypenett i alle kommuner
gjennom prosjektet Plan for friluftslivets ferdselsårer, «et virkemiddel for å identifisere, ivareta
og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er
viktige for vår utøvelse av friluftsliv.»
Lyngdal kommune har, som første kommune i
Lister, vedtatt i Utvalg for kultur og samskaping å

utarbeide en slik plan, med friluftsrådet som
prosjektleder og kommunalt ansatte som deltagere
i en prosjektgruppe. Prosjektet skal kartlegge
kommunens merka stier og turløyper, om
befolkningens tilgang til turmuligheter er ivaretatt
og lage en handlingsplan for å videreutvikle
turstinettet. Kartleggingen er godt i gang, og
prosjektet fortsetter i 2022.
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Gapahuk på Ørnemyrfjell

Gapahuken er forhåndsbygget i muduler
og fraktes med helikopter til plasseringen
på Lyngdals høyeste punkt, 578 moh.

På initiativ fra grunneier
på Ørnemyrfjell ved Øvre
Flottorp og Lyngdals
ordfører, har byggfaglinja
på Byremo VGS bygd en
gapahuk, tegnet av Drag
arkitektkontor på Byremo.
Finansiering via friluftsrådet med tilskudd fra
Flekkefjord Sparebank
og Friluftsrådenes
Landsforbund.

Illustrasjon av ferdig gapahuken,
tegnet av Drag arkitektkontor
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Turskiltprosjekter
Selv om det nasjonale turskiltprosjektet er
ferdig, bidrar vi fortsatt til skilting og merking
av turstier i Lister. De fleste tiltak er finansiert
med prosjektmidler, men enkelte turstier
trenger kun et fåtall skilt eller litt maling til å
merke stier, og vi har derfor valgt å bidra til
skilting og merking av mindre tiltak uten

prosjekttilskudd. Dette gjelder noen stier i
Spind, både på Lyngdals- og Farsundssiden,
i samarbeid med Kollevoll grendelag, til
Ramsdaltoppen, Trebakkfjellet og Skådeland,
samt Rødlandsvannsrunden ved Kongeveien
i Lyngdal og merking av eksisterende turstier
i Kvås.

Rundløyp
e Sveinda
l
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2
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Vedlikehold:

01.04 20.08

Tilrettelegging av turstier
med tilhørende informasjonstavler gir turgåere
ofte «det lille ekstra».

Skopteland friluftsområdet
I det offentlige friluftsområdet på heia mellom
Kvås og Konsmo har friluftsrådet satt opp
retningsskilt og kloppet fuktige partier av
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stien inn til dagstyrhytta, som også har fått litt
stell og vedlikehold. Tiltaket er finansiert av et
kommunalt tilskudd.

På Sveindal helt nord i Lyngdal
kommune har elvestien blitt opparbeidet. Rundturen som går langs
elva har blitt skilta med informasjonsskilt fra friluftsrådet.
Tilskudd har man fått kommet fra
kommunen. Av spesiell kulturhistorisk interesse langs denne stien
er den gamle ferjeleiet for kryssing
av Mandalselva sør for brua.

Fint turterreng langs elvestien.
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Plasseringen, med nær tilknyttning til bebeyggelsen
øker bruken av den flotte
gapahuken.

Boden stod klar til bruk i juni 2021.

Botnan friluftsport
I friluftsporten Botnan ved foten av Hamreheia i
Kvinesdal har vi i år bidratt med å sette opp en redskapsbod, med tilskudd fra Agder fylkeskommune,
samt kommunale midler.

Det er gledelig å se den store bruken av området,
både av barnehagen og andre som bor i eller besøker
Kvinesdal.

Gapahuk på Snartemo
Ved Snartemos gamle skolehus, rett
vet Kvitbrua og Barnevandrerstien
har Snartemo Vel satt opp en gapahuk

med tilskudd friluftsrådet mottok fra
Agder fylkeskommune.

Bilder fra oppføringen av redskapsboden.
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Området ved gapahuken ble opparbeidet med ny grillplass.

Gapahuk
i populært
turområde
I heia bak Liknes skole ligger et
område både skolen og barnehagen
har brukt mye til uteaktivitet. Her
ble det satt opp en klatrejungel for
noen år siden, og i år fikk vi bygd
en gapahuk med bålplass på
området, til stor glede for barn og
unge, lærere og barnehageansatte.

Den nye arbeidsbilen til friluftsrådet var til stor nytte når
materialer til reisverk ble fraktet direkte fra sagbruket til Medåsen.
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22. november var
det offisiell åpning
av gapahuken med
ordfører Per Sverre
Kvinlog og representanter fra
Flekkefjord
Sparebank og
Banken Kvinesdal.

Gapahuken forankres i fjellet og reisverket tar form.

Taket ferdig tekket og vegger bygges opp.

Gapahuken er innredet med plassbygde benker og bord.
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Ved hjelp av fjernstyrt
ROV lokalisieres
teinene og kan hentes
opp fra dypet.

Forsøpling i skjærgården
Siden 2017 har vi arrangert
Kystlotteri i Lister i meget
godt samarbeid med
Skjærgårdstjenesten,
som den egenorganiserte
strandryddingen langs
kysten av Lister.

I

år fikk vi satt opp en utdelingsstasjon med infotavle ved
Kvaviksanden, slik at man kan
hente ut en sekk og samle marint
avfall i det området.
Det ble dessuten arrangert ti
ryddeaksjoner i regionen som vi
støttet med motivasjonsmidler.
Prosjektet Teinejakta, en panteordning for å motivere til berging
av tapte fiskeredskaper har vi holdt
på med siden 2019. Til nå er det
rapportert inn over tusen teiner
garn eller ruser som er hentet opp
fra havbunnen i vårt ditrikt.
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Teiner og fiskeredskaper samlet etter en
ryddeaksjoner i skjærgården.

En fornøyd ungdomsgjeng har samlet store
mengder søppel i Epledalen.

Havmonsteruka, Farsund
Ungdomsskoles ukesprosjekt for
9-klassinger, måtte avlyses på grunn
av koronapandemien. Det ble
gjennomført noen aktiviteter, og

tilskuddet fra Miljødirektoratet
dekket også utgifter til det delprosjektet av tiltak mot marin
forsøpling.
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Skogselskapet i Agder har åpnet Huset i Epledal for utleie.

Våningshuset på Gården Lie er også en del av Kystled Lister.

Stegeløa på Gården Li kan også leies. Den har ett soverom med
køyseng og hems som gir plass til 14 personer.

Svendsvikabua på Varnes er enkelt innredet og gir mulighet for
overnatting.

Strandbu i Kirkehamn på Hidra er beregnet for to personer og kan
leies hele året.

Kystnære overnattingstilbud
Vi har fortsatt med utleie av kystledhyttene
på Haugelandstrand og bidrar til bruk
av kystledhyttene i Kirkehamn på Hidra,
i Dåtlandstrand nedenfor Gården Li i
Hidreheia og Epledal i Lyngdal med
informasjon om disse mulighetene på
våre hjemmesider. Tilbudet om rimelig
overnatting i enkle hytter ved kysten er
attraktivt, spesielt om sommeren og i et år
der de fleste ferierte i eget hjemland.

Løa i Epledal er innredet for kombinert
bruk som selskapslokale og kystledhytte.
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Ved Haugelandstrand i Fedafjorden er det tilrettelaget to uisolerte utleiehytter med enkel standard.
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Friluftsskoler- og camper
I år var første gang vi
arrangerte friluftsskoler
i alle seks medlemskommuner og friluftscamp i fire av dem.

E

n søknad til Gjensidigestiftelsens ekstra tilskuddsordning «Noe å glede seg til i
sommer» gav full uttelling til å gi
barn og unge i alderen 10-14 år et
aktivitetstilbud i løpet av sommerferien.
Med et godt samarbeid med
regionens fem frivilligsentraler og
folkehelsekoordinator i Sirdal,
fikk vi hyret inn ledere til å gjennomføre alle arrangmentene og
avholdt både livrednings- og
førstehjelpskurs.
I løpet av fem av sommerferiens
sju hele ferieuker gjennomførte vi
de seks friluftsskolene, som har
fire dages varighet og frivillig
overnatting siste natta.
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De fire friluftscampene er to
døgns sammenhengende opphold
på ulike friluftsområder for hver
sin kommune, tre i Epledal og en
på Laundal. En betingelse i tilskuddet fra Gjensidigestiftelsen
var at all detakelse skulle være
gratis, slik at økonomi ikke skulle
være en hindring for deltakelse.
Dette gav fulle påmeldingslister, ventelister og enkelte avbestillinger i siste liten.
Deltakerantall var i tråd med
smittevernhensyn begrenset til 20,
slik at det samlet sett var nærmere
200 deltakere på disse arrangementene.
Vi gjorde oss mange nyttige
erfaringer med et slikt hektisk
program og har fått både gode og
konstruktive tilbakemeldinger fra
deltagere og foreldre, som vi tar
med oss i planleggingen av nye år
med sommeraktiviteter for barn
og unge.
Kreativ hengekøyeoppheng på
Hadelandsheia i Hægebostad.

Bla om
Første og andre dag på friluftsskolen i Hægebostad ble arrangert med aktiviteter på Skeie i Eiken.
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En grotte i nærheten til
campområdet er selvsagt
spennende og utforske.

Deltakerne fikk grunnleggende innføring i bruk av kart og
kompass.

l
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r
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Her trenes det på livredning ved hjelp av kasteline.

Kanopadling hører med på Friluftsskolen.

Bla om
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Kakjakkpadling med grunnleggende innføring i padleteknikk får deltakerne mulighet til å prøve seg på.

Sandvollyball er et populært og i Epledal er banen fint opparbeidet.
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Bilder fra friluftsskolen med overnatting på Laundal.
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Bla om

SUP-brett klargjøres.

Deltakerne får utfolle seg med variert lek.
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Friluftscampen
som ble
arrangert for
skoler i Kvinsdal
ble medieomtalt i
avisen Lister.
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Ung Ut
Et spesielt prosjekt for 2021 var å
videreutvikle ideen om å aktivisere
ungdom til å drive med mer friluftsliv. Vi fikk tildelt ekstraordinært en
restpott fra Listersamarbeidets
prosjekt «Ung i Lister» rett før
sommerferien. Dette gjorde at vi
kunne ansatte friluftsveileder Karl
Adam Kihlberg som prosjektleder
for Ung Ut fra skolestart og ut året.
Han brukte høsten til å komme i
kontakt med ungdom gjennom
skolebesøk og arrangerte en konkurranse med app’en vår turLister,
der alle som deltok med å besøke ti
turmål i løpet av høsten var med i
trekningen om en guidet overnattingstur til Laundal med alt
inkludert. Karl Adam gjorde en
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Læring i friluft

Tur for alle

Å lære barn og unge til å bli kjent med
naturen og bruke den både i fritid og
skolesammenheng, er noe av det viktigste
vi kan gjøre. Vi har også i år tilbudt skoler
og alle barnehager i Lister kurs i å bruke
naturen i pedagogisk sammenheng.
Bjarne Høgelid har vært ansatt for å kurse
de som ønsker det, kursene er gratis med
støtte fra Friluftsrådenes Lansforbund.
Vi har også møtt rådgivere fra ungdomsskolene i Lister på Laundal, der de har f
ått orientering om tilbudet der.

Også i år gjennomførte vi turserien
Kyststien for alle. Den ble startet opp etter
sommerferien, da smittetrykket var
mindre. Det ble ni etapper av kyststien fra
Loshavn til Varnes med guide og turleder.
I samarbeid med Frivilligsentralen
Frisklivssentralen i Hægebostad ble det
arrangert fire lavterkselturer med guiding
og matservering. LHL Flekkefjord
arrangerer ukentlige turer og vi bidrar
også her med tilskudd til den årlige
turkalenderen de lager til deltakerne.

Har du spørsmål?
Kontakt;
adam@friluftsrad.no

iherdig innsats med å komme på
besøk til alle regionens ungdomsskoler og fikk både bidratt til undervisning om friluftsliv, vært med

skoleklasser på tur, reklamert for
appen og engasjert ungdom til å
delta i konkurransen.

Turregistrering – postkassetrim
og turLister
Siden friluftsrådets spede begynnelse i
2007, og helt sikkert før det, har det blitt
arrangert postkassetrim rundt om i
Lister.
Vårt bidrag er utdeling av nye, gratis
turpostkasser som er både holdbare
uansett vær og fuktmotstandige og
spesiallagede turbøker. Alle som vil bytte
ut en gammel postkasse eller vil sette
opp en ny får gratis av oss og bøker til,
med støtte fra fylkeskommunen og
Friluftsrådenes Landsforbund.
Vi har engasjert Øyvind Lid til å følge
opp dette prosjektet, samt å legge inn
flere turmål i app’en vår. TurLister har nå
over 500 ulike turforslag i 14 kategorier.
I år har vi hatt fokus på å publisere
fotturer i Kvinesdal. Dessuten har
Øyvind lagt ut et turforslag for en fottur
hver uke fra april til oktober på våre
flater på sosiale medier, Facebook og
Instagram. Der har forslagene rullert
mellom medlemskommunene.
28

Laundal naturskole
Endelig var overnattingshyttene på
Laundal ferdige og ble begynt leid
ut før sommeren.
Vi har fått meget positiv respons
fra mange av de som har prøvd ut
hyttene. Tilbudet har i begrenset
grad blitt markesført, slik at vi
kunne få et innkjøringsår med utleie, og gjøre oss erfaringer og ha
kapasitet til eventuelle tilpasninger.

Vi opplever et markant økning i
bruken av hele området på Laundal,
både det store ildstedet på leirplassen og bålhytta er mye brukt.
Vi inngikk avtale med Farsund
kommune om å ta driftsansvaret for
området, mot et årlig tilskudd. Vi
jobber for at området skal bli mest
mulig brukt av skoler og andre
grupper. De 8 kanoene på Svindal er

til gratis utlån for skoleklasser, lag
og foreninger, og en padletur inn
Oppoftsvannet er en ypperlig start
på en tur til det kommunens skogbrukssjef har kalt «Farsunds siste
villmark».
Bålhytta kan reserveres for overnatting og overnattingshyttene kan
leies for en rimelig penge.
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Økonomisk oversikt
Tall i 1 kroner

Regnskap
2021

Regulert
budsjett
2021

Regnskap
2020

Driftsinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

-650.000
-3273.863
0
-48.952
-3.972.815

-650.000
-3.087.000
0
-50.000
-3.787.000

-500.000
-3.789.326
-21.405
-47.678
-4.368.409

1.419.704
393.200
1.33.349
761.501
3.904.754
-68.061

1.363.000
462.000
1.544.000
671.000
4.040.000
253.000

1.330.172
355.816
1.517.122
886.107
4.089.217
-269.192

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Renteutgifter
Netto finansutgifter
Netto driftsresultat

-875
133
-742
-68.803

-1.000
0
-1.000
252.000

-745
0
-745
-269.937

Disp. eller dekning av netto driftsresultat
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat

-98.493
167.297
0
68.803

-252.000
0
0
-252.000

-425
389.372
-119.010
269.937

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Toppturer med Grindheim IL
I samarbeid med turgruppa i
Grindheim IL utarbeida vi et
topptur hefte med tolv turer i
Byremo-området. Turgruppa
valgte ut turer og laget beskrivelser, friluftsrådet hadde bilder,
laget kart og satt det opp grafisk.
Turgruppa selv stod for salg av
hefter og organisering av konkurransen med klippetenger på
turmålene og premiering. Dette
blei populært, for vi måtte doble
opplaget litt utpå vårparten.

Bilde viser de tolv forskjellige
turmålene som var en
del av konkurransen.
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Kommentarer til regnskapet
Til prosjektet friluftsskoler og friluftsscamper – i regnskapet ført under prosjektet «På naturlig vis»–, ble det
tildelt kr 119 500 mer enn budsjettert fra Friluftsrådenes
Landsforbund og Gjensidigstifeltsen, dessuten tildelte
Agder fylkeskommune kr 40 000 mer enn budsjettert.
Til prosjektet Ung Ut – i regnskapet ført under regnskapsfunksjonen «Folkehelsemidler» – ble det tildelt
kr 300 000 fra Listersamarbeidet via Lyngdal kommune
som ikke var budsjettert med da tilksuddet ble gitt
i juni.

I prosjektet «Friluftscamp Epledal» ble kun friluftscampen for Kvinesdal regnskapsført, de øvrige ble
regnskapsført sammen med de resterende friluftsskolerog camper under regnskapsfunksjonen «På naturlig
vis». Dermed ble det ført kr 70 000 mindre i tilskudd
under denne regnskapsfunksjonen, som i stedet ble ført
som inntekt for de øvrige friluftscampene.
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Handlingsplan 2022
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Informasjon
• Listerfriluft.no – oppdatering med nye turfoslag og rettelser på gamle ved behov.
Annen informasjon om friluftsrådets prosjekter.
• Nytt friluftsmagasin, (jf. tidligere utgitte «4 årstider» i 2018/19).
• Kulturhistoriske turer. Hefte. Ett pr. år. Start i Farsund, da Vest-Agdermuseet avd. Lista
ønsker å samarbeide om dette og prosjektleder har god oversikt her.

Aktivitet
• Turregistrering – både på appen turLister og utdeling av postkasser og bøker til lokale
lag/foreninger/frivillige.
• Ukentlige turforslag på Facebook april-oktober.
• Tur sammen, lavterskeltur på dagtid i flere kommuner.
• Marin forsøpling – som tidligere: Kystlotteriet, støtte til organiserte aksjoner og teinejakta.
• 6-7 friluftsskoler og 4 -camper.
• Læring i friluft. Kurs i friluftsliv for ansatte i barnehage og skole.

Bilde av styret

Tilrettelegging og drift
• Laundal: Drift og utleie. Opparbeiding av tilgang til godkjent drikkevann med brønn,
utedo for utleiehyttene, kroker for hengekøyer i bålhytta, mv.
• Haugelandstrand: Utleie.
• Nye tilretteleggingsprosjekter:
• Tarmevika. Kystledhytte med toalett og adkomst.
• 12 nye turstoler, 2 i hver kommune.
• Gapahuk på Skistad, i Farsund/Lista.
• Utbedring av kryssing av bekk i Skrelia.
• Feda: Naturbase-område for skolen og barnehagen. Vi bidrar til å søke tilskudd og planlegge
for et område skolen kan bruke til uteundervisning.
• Gapahuk på Storestøa, Vanse.
• Vestre Langøy, Farsund: Opprusting av brygge og renovering av sjøbu til kystledhytte.
Bygget er kommunalt eid og er søkt om statlig sikring.
• Ullerøy, Farsund: Renovering av kommunalt eid hus til kystledhytte.

Styrets medlemmer samlet på Medåsen i Kvinesdal. Fra venstre; Trond Mossmann, Tom Eiken, Ole Roald Danielsen, Anne Grethe Hoveland,
Ernst Mathiassen og Lars Audun Fodstad.

Styrets signatur til årsmeldingen 2021:

Lars Audun Fodstad (leder)

Anne Grethe Hoveland (nestleder)

Ernst Mathiassen

Ole Roald Danielsen

Tom Eiken

Trond Mossmann

Planarbeid og høringsuttalelser
• Friluftslivets ferdselsårer: Sti- og løypeplan for Lyngdal videreføres med mål om
ferdigstilling i 2022. Oppstart og prosjektledelse for sti- og løypeplan for Farsund.
• Høringsuttalelser: Fortsatt medlemskap i FNF og vurdering av støtte til relevante
høringsuttalelser.
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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, 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 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.

