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Styreleder har ordet

LISTER FRILUFTSRÅD

årsmeldingen, hvorav jeg nevner følgende:

• Skilting av nærmere 60 turløyper, samt produksjon av 
infotavler etter tildeling av over 1,4 mill. kroner fra Gjensi-
digeStiftelsen er snart gjennomført. Blant annet er Kyststien 
på Lista fullført med mer enn 30 km skiltet sti og 13 informa-
sjonstavler. 
• Kystled Lister er et enkelt overnattingstilbud langs den 
flotte kysten vår, der friluftsrådet samarbeider med flere 
andre organisasjoner.
• Friluftscamper for 5.–7. klassinger har vært et populært 
tilbud, der deltakerne har fått prøve seg på flere frilufts-
aktiviteter i flotte omgivelser. Arbeidet mot barn og unge er 
et prioritert område.
• Folkehelse, læring i friluft og friluftsliv for alle er sterke 
satsningsområder.
• Det er startet et 2-årig forprosjekt for Lister Regionalpark,
som er en samarbeidsmodell for regional utvikling og bære-
kraftig bruk av områder med særegne natur- og kulturverdier. 

Styret  har også vedtatt å jobbe for en sammenslåing av Skjær-
gårdstjenesten og Friluftsrådet, noe vi håper vi vil lykkes 
med.

2014 har vært et spesielt år for styret ved vår kjære leder, 
Torleiv Birkeland`s  plutselige bortgang. Torleiv var leder av 
Lister Friluftsråd siden oppstarten i 2006, og hadde god kjenn-
skap til organisasjonen. Vi takker for hans innsats gjennom 
årene, og lyser fred over hans minne.

Til slutt vil jeg  få takke de ansatte med Tina Bringslimark i 
spissen for den jobben som gjøres. Jeg er stolt av å være 
styreleder i en organisasjon som blir lagt merke til langt ut-
over vårt område, takket være våre ansattes høye kompetanse 
og «stå på vilje».

Med ønske om et godt friluftslivsår fra Ingeborg Haughom.

Lister Friluftsråd er et interkomm- 
unalt samarbeid mellom de 6 Lister-
kommunene.  Oppgavene  er å sikre 
friluftsområder og tilrettelegge om-
råder av forskjellige slag til allmenn 
bruk for kommunenes befolkning og 
besøkende. Styret består av en re-
presentant fra hver av kommunene. 
Det har vært 4 styremøter i 2014, et 
år med stor aktivitet på flere områ-
der som du kan lese mer om i denne 



Hva er et friluftsråd?
Per i dag er det 25 friluftsråd i Norge. I Vest-Agder er det tre friluftsråd; Midt-Agder Frilufts-
råd, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Lister Friluftsråd. Friluftsrådene er inter-
kommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I 
hovedsak arbeider friluftsrådene med områder og oppgaver av betydning for befolkningen 
i hele regionen, mens kommunene har ansvar for de helt lokale sakene. Friluftsrådene har 
hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet, som f.eks. nærturer og badeplasser, som i liten 
grad ivaretas av interesseorganisasjonene. 

                                                   

Om Lister Friluftsråd
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Friluftsrådene skal utvikle seg til å fungere som et kompetansesenter for friluftsliv i 
regionen.

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

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

Friluftsrådene skal ha konkrete planer for sikring av nye friluftsområder.

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

Friluftsrådene skal tilby barnehager og skoler i regionen hjelp til tilrettelegging for 
”Læring i friluft”.

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

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

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 fri-
luftsliv i Listerregionen. Den nasjonale paraplyorganisasjonen for alle friluftsrådene i 
Norge - Friluftsrådenes Landsforbund - har utarbeidet en arbeidsinstruks for frilufts-
rådene: 

Det er verdt å merke seg at det likevel er ønsker fra medlems-     
kommunene som vektlegges når handlingsplanen for Lister Fri-
luftsråd fastsettes. Friluftsrådene arbeider primært ut i fra regionale 
forhold, tilpasset den regionen og de kommunene de arbeider for. 

Les mer om 
formålet til Lister 
Friluftsråd under 

vedtektene.

                                                   



                                                   

Faglig støttegruppe
For å sikre best mulig samarbeid med den enkelte kommune, har det blitt dannet en faglig støtte-  
gruppe. Denne består av en representant fra hver av medlemskommunenes kommuneadministrasjon. 
Faglig støttegruppe består av: Alf Sveinung Haughom (Sirdal), Arne Johnsen (Kvinesdal), Odd Arve 
Kvinnesland (Hægebostad), Britt-Mari Langerud (Farsund), Jan Seland (Lyngdal) og Sverre Thele 
(Flekkefjord).   

Styret
Styret i Lister Friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyret i de seks medlems-     
kommunene. I perioden 2011-2015 består styret av følgende representanter:

Kommune Styret Varamedlemmer
Farsund Oskar Tveit Terje Briskelid
Flekkefjord Ingeborg Haughom (leder) Elisabeth Gausdal Grytten
Hægebostad Tor Arild Bakke Jarle Fidjeland
Kvinesdal Dag Fredriksen Elisabeth Urstad
Lyngdal Harald Søren Storaker (fra nov. 2014) Rolf Ytterdahl
Sirdal Solbjørg Tjørhom Monika Åsemoen

                                                   

Organisering
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Tilknytning
Lister Friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL er blant annet friluftsrådenes 
felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner.
 

Dresinsykling i Flekkefjord. Fellestur med styret og faglig støttegruppe. Fra bakerst: Britt-Mari Langerud, Jan Seland, 
Arne Johnsen, Ingeborg Haughom, Oskar Tveit, Dag Fredriksen og Torleiv Birkeland.



                                                   

Administrasjonen

Daglig leder er Tina Bringslimark som begynte i stillingen i september 
2011. Lister Friluftsråd har hele Lister som arbeidsplass, men med fast 
kontorplass ved Vest-Agder fylkeskommune sine lokaler på Nordberg 
Fort på Lista i Farsund. Farsund kommune fungerer som verts-
kommune i form av utbetaling av lønn og har ikke arbeidsgiveransvar.

 
  

5

LISTER FRILUFTSRÅD

I august 2013 begynte Christian Landmark som medarbeider i 
Lister Friluftsråd. Christian arbeider primært med bedre tilrettelegging 
for friluftsliv i Lister, samt informasjon om ulike friluftsmuligheter.
Skiltprosjektet har vært en av de største oppgavene til Christian i 
2014.

Trond Rafoss er prosjektleder for forprosjektet Lister Regionalpark. 
Han begynte i 80 % stilling 1. april 2014.

Karl Igland arbeider hovedsakelig med tilretteleggingstiltak i statlig 
sikra friluftsområder. Han begynte i 40 % stilling i oktober 2014 og 
har kontorplass i Lyngdal.

Tom K. Engan begynte i stillingen som webansvarlig i november 2014. 
Han har kontorplass ved Lister Nyskaping sine kontorer i Flekkefjord.

                                                   



                                                                                                      

Hva er en regionalpark?
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FORPROSJEKTET LISTER REGIONALPARK

Fakta
Ideen om regionalpark oppstod i flere europeiske land på 50- og 60-tallet. Drivkraften bak 
var et ønske om bærekraftig lokal samfunnsutvikling.

En regionalpark er en samarbeidsmodell for regional utvikling og bærekraftig bruk av om-
råder med særegne natur- og kulturverdier.

Det økte samarbeidet skal styrke næringsmuligheter, attraktiviteten og bolysten. På den 
måten ønsker parksamarbeidet å skape et levende lokalsamfunn.

I en regionalpark er målet både å ta vare på viktige natur- og kulturverdier, og å få til en 
utvikling basert på en fornuftig forvaltning av slike verdier.

Oversikt over regionalparker i Europa:
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Etablerte regionalparker i Norge

Telemarkskanalen Regionalpark
Formål:
•Øke områdets attraktivitet som reisemål og 
bosted.
•Få til vekst og utvikling i næringslivet 
gjennom å foredle de særegne ressursene 
knyttet til Telemarkskanalen og kanalland-
skapet.
•Samarbeid.

Nærøyfjorden Verdensarvpark
Formål:
•Å være pådriver for en natur- og kultur-
basert samfunnsutvikling.
•Skape møteplasser og utvikle partnerskap/
fellesskap mellom et vekslende mangfold av 
aktører og initiativ som fremmer parken sitt 
formål.

Valdres Natur- og Kulturpark
Formål:
•Gjennom langsiktig merkevarebygging 
knyttet til natur- og kulturverdier - og lokal 
styring - gi økt verdiskaping og livskraft i 
lokalsamfunnet. 
•Ta vare på og utvikle viktige verdier av 
lokal, nasjonal og internasjonal karakter, for 
fremtidige generasjoner.
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Om forprosjektet Lister Regionalpark

Fakta

Lister Regionalpark: 2-årig forprosjekt

Prosjektsøker: Lister Friluftsråd og 
Listerrådet

Prosjekteier: Lister Friluftsråd

Prosjektleder: Trond Rafoss

Finansiering: KMD (800.000),           
Vest-Agder fylkeskommune (400.000),
Listerfondet (200.000)

Formål

•Øke området sin attraktivitet som 
reisemål og bosted, og å få til vekst og 
utvikling i næringslivet gjennom å syn-
liggjøre de særpregede verdiene i Lister-
landskapet.
•Være en samarbeidsplattform og en 
organisatorisk "paraply" for ulike typer 
utviklingsprosjekter.
•Fylle et mellomrom i den lokale sam-
funnsutviklingen.

Begrepet Lister er ikke nytt. Allerede i 1638 var Lister tegnet inn på et hollandsk kart. En regional samarbeidsmodell - som 
er funksjonen til en regionalpark - vil likevel ikke nødvendigvis være begrenset til de kommunene som er med i dagens 
Listersamarbeid. 



                                                   

I en tid der landet er i strukturendring og nye kart skal tegnes, kan regionalparkarbeidet 
være en av flere metoder for samfunnsutvikling i områder med store natur- og kultur-
verdier. En regionalpark har et langvarig utviklingsperspektiv - noe som står i kontrast 
til mer kortvarige prosjekter med utløpstid. 
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Hvilken rolle skal Lister Regionalpark ha?

 

Flekkefjord

Farsund

Kvinesdal

Sirdal

Hægebostad

Lyngdal

Lister har mye å by på innen et lite geografisk område. Sett under ett kan synliggjøring og bevisst-
gjøring av de mangfoldige natur- og kulturverdiene være med på å skape mer positiv identitet til 
det unike landskapet og til naturen i regionen.

Foto: Elin Jerdal

Foto: Inger Merete Dugan Foto: Frank Haughom

                                                   



                                                                                                      

10

FORPROSJEKTET LISTER REGIONALPARK
Konkrete tiltak

Forprosjektet Lister Regionalpark blir fulgt opp av det treårige følgeforskningsprosjektet
BIOSREG; Bærekraftig Innovasjon i Offentlig Sektor - Nye samarbeidsmodeller for bærekraf-
tig forvaltning og verdiskaping i en REGionalpark på Agder. 

Det overordnede innovasjonsmålet i prosjektet er å etablere nye arbeidsprosesser og samar-
beidsmodeller i natur- og samfunnsforvaltningen, som kan ivareta både lokale, regionale og 
nasjonale interesser og verdier, og dermed bidra til å skape en bærekraftig regional utvikling. 
Prosjektets ide har både et anvendt og teoretisk mål:
a) Utvikle en innovativ form for samarbeidsmodell og arbeidsmåte for planlegging, utvikling 
og forvaltning av naturområder. Her settes bærekraftig bruk av natur i sammenheng med 
bærekraftig utvikling, samt verdiskaping i et steds- og bygdeutviklingsperspektiv.
b) Bidra inn i en generell praktisk-teoretisk debatt om utvikling og implementering av lokale 
og regionale plan- og utviklingspraksiser der lokal mobilisering, deltagelse og handling ses i 
en sammenheng med storsamfunnets perspektiver på naturforvaltning og samfunnsstyring.

Dette er et treårig (2014-2016) prosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder og Agderfors-
kning.

Følgeforskning

Lister regionalpark - et dynamisk samarbeidsorgan som arbeider kunnskapsbasert og mål-
rettet med å øke verdiskaping og attraktivitet i regionen. Regionalparken vil primært ta på 
seg og dra prosesser og initiativer som typisk havner mellom det offentlige og det private, og 
derigjennom skape ny utviklingskapasitet i regionen.

Forprosjektet og forutgående prosjekt har vist at det finnes et stort potensial for realisering av 
opplevelsesverdier og ny verdiskaping basert på naturverdiene i Listerlandskapet.

Gjennom å bygge ny kunnskaps-, forsknings- og formidlingsinstitusjon vil noen eksempler 
på konkrete tiltak være:
• Nasjonalt Laksesenter i Kvåsfossen.
• Autorisert Våtmarkssenter på Lista.
• Attraktive Hekkfjell - med økt tilgjengelighet deler av året.
• Utvikling av Brufjell for besøk og opplevelser.
• Opplevelser langs Lygna.
• Opplevelser fra hav til hei - knytte sammen kysten og fjellet.
• Helhetlig skiltplan for Lister til natur- og kulturopplevelser.

Eksempel på skilt til naturopplevelse. Det er ønskelig gjennom Lister Regionalpark å utarbeide en felles skiltplan 
for Lister. Skiltplanen vil være et innspill til Statens Vegvesen for å få skiltet til natur- og kulturopplevelser langs 
hovedveiene i regionen. 
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Innspill fra politikere
Høsten 2014 var Karl Igland (prosjektleder for Skjærgårdsparken Lister), Trond Rafoss (pro-
sjektleder for Sørnorsk Kystnatur), samt Tina Bringslimark (daglig leder i Lister Friluftsråd) 
og presenterte i kommunestyrene i Lister. Formålet med presentasjonen var å gjøre arbeidet 
kjent for kommunepolitikerne, samt presentere Lister Regionalpark med målsetning om å 
videreføre både de konkrete tiltakene, men også bygge videre på de erfaringer som er opp-
arbeidet gjennom prosjektarbeidet i Skjærgårdsparken og Sørnorsk Kystnatur. Det er gjort 
spesielt verdifulle erfaringer innenfor grunneiersamarbeid og arealforvaltning. Videre er det 
ønskelig gjennom arbeidet til Lister Friluftsråd å integrere innlandskommunene Sirdal og 
Hægebostad i dette arbeidet.

Politikerne fikk i etterkant utdelt et innspillskjema i forhold til utvikling av Lister Regional-
park og regionalt samarbeid på tilrettelegging og synliggjøring av natur- og kulturbaserte 
opplevelser.

Noen innspill fra politikerne i forhold til ideer eller forslag til nye satsinger innen natur-
baserte opplevelser:

"Informasjon og et 
godt nettverk."

"Skiløyper, turløyper 
og sykkelløyper."

"Markedsføring - 
må ut med det glade 
budskap til ønskede 
målgrupper."

"Koble naturbaserte 
opplevelser til lokal 
historie."

"Kart/bildepresen-
tasjon til utvalgte 
topper/turmål i 
distriktet."

"Synlighet, attrak-
tivitet nasjonalt og 
internasjonalt."

"Hogge skog, lage 
mer turveier."
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TILRETTELEGGING
Tilrettelegging i statlig sikra friluftsområder

Under oppføring av gapahuken i Laundal. Gapahuken har overnattingsplass til en hel skoleklasse. Den har også fått satt 
inn eget ildsted. Kjell Lundegaard fra Lista Ungdomsskole er prosjektleder. 

Laundal friluftsområde
Laundal er et statlig sikra friluftsområde som ligger midt i Lister, med kort avstand fra både 
Kvinesdal, Hægebostad, Farsund, Lyngdal og Flekkefjord. Det statlige sikra friluftsområdet 
ligger i naturskjønne omgivelser rett ved Opoftevannet og er utgangspunkt for en rekke 
fotturer (bl.a. til Poddeloptet). I tillegg har Farsund kommune i løpet av 2012 opparbeidet 
grusvei helt frem til området. Gapahuken er et ypperlig turmål for turgåere, samt over-      
nattingsted både for skoleklasser og andre lag og foreninger. På sikt er det også ønskelig å 
tilrettelegge med toalettfasiliteter på stedet.

I 2014 mottok Lister 
Friluftsråd kr. 132.000 
til tilretteleggingstiltak 

i Laundal.

  

Laundal ligger på 
Opofte i kort 

avstand til de fleste 
steder i Lister.

Stor og solid gapahuk med minst 30 overnattingsplasser.
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Kvavik 
Lister Friluftsråd har fått tilsagn om kr. 25.000,- fra Vest-Agder fylkeskommune til tilrette-  
legging i det statlige sikra friluftsområdet Kvavik i Lyngdal kommune. Midlene skal primært 
gå til oppgradering og opprydding av området, samt til restaurering av benker.

Odden
Lister Friluftsråd har fått tilsagn om kr. 75.000,- fra Vest-Agder fylkeskommune til tilrette-
legging i det statlige sikra friluftsområdet Odden i Lyngdal kommune. Midlene skal gå til 
følgende tiltak: 1) Tilrettelegge for bading, 2) opprydding av skog og utbedring av sti og 3) 
oppgradering av p-plass.

Lister Friluftsråd har i 2014 utredet behovet for opprustning av friluftsområdet Kvavik i Lyngdal.

Odden ved Augelandsvann i Lyngdal skal tilrettelegges som badeplass.
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Steinsvikabua

Steinsvikabua skal restureres til allment bruk. 

I 2014 mottok Lister Friluftsråd kr. 130.000 fra Flekkefjord Sparebank til restaurering av 
Steinsvikabua. Bua ligger langs kyststien på Lista. Kyststien går langs hele Listahalvøya fra 
Jøllestø i nord til Loshavn i sør. Total lengde på stien er over 30 km Bortsett fra Lista fyr er 
det ingen andre steder langs kyststien hvor man kan sitte inne for å raste eller sitte i ly for 
vær og vind. En rasteplass i Steinsvika vil derfor fungere som et svært godt turmål for 
vandrere langs kyststien. Mange trekkes også mot Listastrendene i dårlig vær og når det 
blåser mye. Å sitte inne i Steinsvikabua og se på bølgene og hvordan vinden tar tak i havet 
utenfor, vil være en stor naturopplevelse for mange. I og med at bua er plassert helt ned mot 
havet kommer man svært tett innpå naturelementene.

I 2014 mottok Lister 
Friluftsråd kr. 130.000 
fra Flekkefjord Spare-
bank til restaurering 
av Steinsvikabua for 

allment bruk

Steinsvikabua ligger langs kyststien på Lista.

Steinsvikabua
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NATURSKOLE OG KYSTLED
Epledal Naturskole og Kystled

Restaurering av Eplebua (til venstre i bildet) ble påbegynt i 2014. Bua er planlagt å brukes som kystledhytte. 

Lister Friluftsråd arbeider også med å skape gode tilbud til barn og unge. I samarbeid med 
Skogselskapet i Agder og Skjærgårdsparken ble tilrettelegging for Naturskole i Epledal i 
Lyngdal påbegynt i 2014. På Naturskolen tilbys det enkel overnatting, samt utlån av utstyr 
tilpasset kystbasert undervisning. I den planlagte utstyrsbasen vil det inngå blant annet 
robåter, samt utstyr til matlaging og annet leirutstyr. Både skoler og andre lag og foreninger 
får tilbud om å bruke Naturskolen. Videre tilrettelegges Naturskolen både for egen undervis-
ning, samt at det tilbys egne kurs for lærere og SFO-ansatte.

                                  Eplebua i Epledal tilrettelegges som kystledhytte. I tillegg er det ønskelig                           
                                        å leie ut Løa til andre brukergrupper i skolens ferier.  

Oppussing av 1. etasje i Løa. Rommet er planlagt brukt til 
undervisning, kurs og seminarer.

I 2. etasje i Løa er det god plass til overnatting.

I 2014 mottok Lister 
Friluftsråd kr. 200.000 
fra Sparebanken Sør 
for tilrettelegging for 

Naturskole og Kystled 
i Epledal
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TILRETTELEGGING
Tilrettelegging i statlige sikra friluftsområder

Foreløpig er det bare en forfallen steinbrygge på Berre-
fjords eiendom.

Berrefjords eiendom
I 2014 fikk Lister Friluftsråd Berrefjords eiendom statlig sikret. Videre fikk Friluftsrådet til-
sagn om kr. 425.000 fra Miljødirektoratet til tilrettelegging av området for friluftsliv. 
Berrefjords eiendom ligger i nærheten av friluftsområdet Grønnes i Flekkefjord. Det er 
ønskelig å opparbeide området i samarbeid med Skjærgårdstjenesten. I tillegg til Berrefjords 
eiendom, er også en frittliggende kommunal eiendom mellom Grønnes og Berrefjords eien-
dom blitt statlig sikret. Dette med tanke på å opparbeide en tilrettelagt tursti mellom de to 
friluftsområdene.

Berrefjords eiendom ligger svært idyllisk til mellom Grønnes og Raulibukta i Flekkefjord.

Det er ønskelig å opparbeide området i samarbeid med 
Skjærgårdstjenesten.

Foto: Svein Løvland, Agder Foto: Svein Løvland, Agder

Foto: Svein Løvland, Agder



Dagens organisering av Skjærgårdstjenesten Lister
Skjærgårdsparken Lister har vært et 5-årig prosjekt for tilrettelegging i skjærgården. Pro-
sjektet - som har vært ledet av Karl Igland - opphørte høsten 2014. Selve driften av tilrette-
leggingstiltakene skal imidlertid videreføres gjennom Skjærgårdstjenesten Lister som i dag 
ligger under teknisk avdeling i Farsund kommune. Etter at Skjærgårdsparkprosjektet var 
sluttført, var det meningen at videre organisering av Skjærgårdstjenesten skulle bli tatt opp 
til ny vurdering.

                                                   

17

KRAFTTAK FOR TILRETTELEGGING

Arbeider for mulig sammenslåing av Friluftsrådet og Skjærgårdstjenesten
Lister Friluftsråd har i løpet av 2014 arbeidet for å se på en mulig sammenslåing av Lister 
Friluftsråd og Skjærgårdstjenesten Lister. Bakgrunnen for dette er: 
• Ønske om mest mulig effektiv og helthetlig drift av friluftsområdene i Lister. I stedet for å   
arbeide parallelt, arbeider man sammen for å tilrettelegge for friluftsliv.
• Bedre utnyttelse av kommunale, fylkeskommunale og statlige midler til friluftsliv. Videre 
økes ikke kontingenten til de fire kystkommunene (Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekke-
fjord) til Skjærgårdstjenesten de nærmeste årene.
• Sluttbruker er felles mål. Både Skjærsgårdstjenesten og Friluftsrådet har samme målgruppe 
og samme målsetning gjennom tilrettelegging for friluftsliv.
• Videreutvikle Skjærgårdsparken med nye anlegg i friluftsområder (som f.eks. Berrefjords 
eiendom).
• Drift av landbaserte friluftsområder (som f.eks. Odden ved Augelandsvann i Lyngdal). 
Lister Friluftsråd har per i dag ingen egen driftsenhet.
• Være kompetansesenter for friluftsliv i regionen både på landbaserte og sjøbaserte frilufts-
områder.
• Samarbeid med friluftsrådene på Vestlandet (Vestkystparken) for kunnskapsutveksling 
bl.a. på driftsoppgaver. 
• Større faglig miljø innad i regionen på friluftsliv.
• Bedre muligheter for å søke eksterne midler til tilrettelegging i friluftsområder.
• Skjærgårdstjenesten Lister er per i dag kun operativ i syv av årets tolv måneder. Det er en 
målsetning at Skjærgårdstjenesten er operativ på helårlig basis, slik det er på Vestlandet.
• Videreutvikling av Kystled Lister, samt mer effektiv drift av kystledhyttene. 

Mulig sammenslåing av Lister Friluftsråd og Skjærgårds-
tjenesten Lister

Organisering av andre Skjærgårdstjenester
På Vestlandet er Friluftsrådene og Skjærgårdstjenesten en felles organisasjon. Her har det 
vært lang tradisjon for at Friluftsrådene tar seg av sikring, tilrettelegging, informasjon om og 
daglig drift av friluftsområdene.

Oslofjordens Friluftsråd har i mange år arbeidet for en sammenslåing av Skjærgårdstjenesten 
og Friluftsrådet. Dette på grunn av at å arbeide som to parallelle organisasjoner - mot felles 
mål - har vist seg å være tidkrevende og upraktisk.

            



                                                               

Hva er kystled?
Kystled er et nettverk av enkle overnattingstilbud langs kysten. Tanken er å gi flere  mulighet 
til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte, med både natur og kyst- kultur i fokus. 
Overnattingen er rimelig og må normalt forhåndsbestilles. Tilbudet skal stimulere til frilufts-
liv og ikke-motorisert ferdsel, og formidle kystkultur. Kystleden er åpen for allmennheten og 
alle kan ferdes langs kystleden etter reglene i Friluftsloven. Gjennom kystleden er det ønske-
lig å komme fram til en fornuftig bruk av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt 
opprinnelige bruk, som f.eks. fyrene, forsvarets eiendommer, samt andre kommunale eller 
statlige eiendommer.

Kystleden skal også tilrettelegge for vandring på kyststi, samt 
fremme ikke-motorisert ferdsel på sjøen gjennom utlån av 
tradisjonelle ro- eller seilbåter. Enkelte kystleder har også 
kajakker tilgjengelig for utlån. 

Enkel overnatting på      
Listers kystperler

Kystled Lister
I 2013 ble Kystled Lister godkjent som kystled 
av den sentrale arbeidsgruppen for kystleder. 
Gruppen består av representanter fra Forbundet Kysten, Friluftsråde-
nes Landsforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Fyrhistorisk 
Forening. Å være en del av dette nettverket innebærer at man kan 
markedsføre seg gjennom felles nettside for alle kyst-

ledene i Norge: kystled.no. Videre deltar man på samlinger, får nødvendig informasjon i for-
hold til kystledarbeidet, samt at man kan søke om støtte til kystledbåter. 
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Strandbu inngår som en del av Kystled Lister og er en 
liten koselig hytte som ligger ved Kirkhamn på Hidra. 
Hytten har to overnattingsplasser og driftes i samarbeid 
med Hidra Velforening,

Det er flotte utearealer ved Strandbu med blant annet    
badestrand og grillhus. I tilknytning til kystledhytten 
lånes det også ut to barnekajakker.

Hyttene bestilles 
gjennom 

listerbooking.no

KYSTLED LISTER



       KYSTLED LISTER      
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Haugelandstrandi Fedafjorden ble åpnet som Kystledhytte i 2014. På Hidra inngår Strandbu 
i Kirkhamn, samt en liten hytte i Rasvåg som en del av Kystleden. Gården Li som driftes av 
Flekkefjord og Oplands Turistforening (FOT) er også en kystledhytte. Lister Friluftsråd arbei-
der videre med å få relisert flere steder som kystledhytter. 

I 2014 ble Haugelandstrand i Fedafjorden åpnet som en del av Kystled Lister.

Liten kystledhytte i Rasvåg på Hidra Gården Li som ligger på Hidraheia i Flekkefjord kommune.

                                           SKILTING AV TURSTIER     
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Bakgrunn
De seks kommunene i Lister har et nært samarbeid på mange felt, hvorav satsing på frilufts-
liv gjenn-om Lister Friluftsråd er et av mange fellesprosjekt. Innad i kommunene har det 
vært ønskelig å satse på en enhetlig merking og skilting av turstier i hele regionen. Det ble 
derfor i 2013 søkt midler gjennom GjensidigeStiftelsen til et pilotprosjekt i Agder. Formålet 
med prosjektet var å innføre nye turskilt i Lister etter ny nasjonal standard. Turskiltene er 
basert på malen fra Innovativ Fjellturisme med gradering av turstier etter vanskelighetsgrad 
(fra grønn løype, som er den letteste, til sort som er den vanskeligste). Malen har senere blitt 
videreført av Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforeningen og er beskrevet 
i ny revidert utgave av «Merkehåndboka» (2014). I Listerregionen har det vært Lister Fri-
luftsråd som har koordinert arbeidet med å innføre nye turskilt. I Agder har Lister vært først 
ute med nye turskilt etter ny nasjonal standard. 

Målsetning med prosjektet
Målsetningen med pilotprosjektet har vært å skilte minimum 
10 turstier i hver av de seks kommunene i Lister (totalt 60 
løyper). Alle skiltene følger den nye standarden for turskilt. 
I tillegg har det blitt satt opp informasjonstavler ved inngan-
gen til turstiene eller turområdene. 
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Skilting av skiløype og turløype til Morsfjellet i Lyngdal.

Pilotprosjekt i Agder: Skilting av turstier

Lister Friluftsråd har       
mottatt kr. 1.418.925,-         

fra GjensidigeStiftelsen til 
skilting av turstier i Lister.



       SKILTING AV TURSTIER     
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Skilting 
Det som er mest nytt med den nye 
standaren på turskilt er at turløypene 
graderes etter vanskelighetsgrad : 

Merking 
Det stilles som krav fra GjensidigeStiftelsen at også merking av turstiene følger standarene 
gitt i ”Merkehåndboka”. I følge håndboka skal det merkes med blått (fargekode 1040B) i 
skogen og ved kysten, mens det merkes med rødt (fargekode RE30Rs50) på vinterruter og i 
fjellet. Det kan merkes enten med maling på trær eller med varder, trepåler eller malte tre-
brikker.  

Merking med påle på Lista,        Far-
sund.

Merking med trebrikke i Austad, 
Lyngdal.

Merking med maling på  Knaben, 
Kvinesdal.

Skilting ved Haugeland.Enkel

Middels

Krevende

Ekspert

                                           INFORMASJONSTAVLER
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Informasjonstavle til Brufjell og Brufjellhålene i Flekkefjord.

Brufjell Når du går på tur vil du
• Oppleve landskap med vernestatus
• Lukke igjen grinder etter deg
• Vise hensyn til dyr og fugler 
•  Respektere båndtvangen
• Være forsiktig med bruk av ild 
• Ta med deg avfall

When hiking you will
• Experience protected and invaluable nature
• Close the gates behind you
• Pay attention to animals and birds
•  Please keep your dog on a lead 
• Be careful with fire and disposable grills
• Take your litter with you

Beim Wandern bitten wir Sie darum 
•Die Weidegatter hinter sich zu schließen
•Rücksicht auf die Tiere und Vögel zu nehmen
•Ihren Hund unter Aufsicht zu halten, gege-
benenfalls an der Leine zu führen
•Beim Grillen große Vorsicht walten zu lassen
•Abfälle wieder mitzunehmen

Auf diese Weise können wir alle die Land-
schaft, die unter Naturschutz steht, erhalten 
und genießen!

Advarsel
 Vis forsiktighet i nærheten av havet og  
klatring på fjellet. Glatt stein og bølger kan 
være farlig. All ferdsel skjer på eget ansvar.

Caution
Exercise caution in the vicinity of the ocean 
and while climbing on rocks. Slippery rock 
and big waves can be dangerous. All  
passage is at your own risk.

Warnung 
Beim Bergsteigen – besonders am Meeresrand – 
können glitschige Oberflächen und überschwap-
pende Wellen eine Gefahr darstellen. Das Wandern 
erfolgt daher  immer auf eigene Gefahr!

Gradering / Classification Walks
Schwierigkeitsgrad Wanderung

Middels
Middels
Mitte

Lett
Easy
Leicht

Krevende
Challenging
Schwierig

Ekspert
Expert
Experte

Skilt og merking 
Stiene er skilta og merka med blått

Signs and marks
Blue marks and signs show the trails.

Schilder und Markierungen 
Die Pfade sind ausgeschildert und mit blau-

en Markierungen versehen

Driftsansvarlig/Maintenance
Betriebsverantwortlicher 

Flekkefjord kommune
Tlf 38 32 80 00

    Brufjell

Det er flere stier til Brufjell. Stiene skiltet 
med blått er lettere å gå enn de røde. 
Fra toppen 193 moh. får du en fantastisk 
utsikt over havet, kysten og fjellene. 

On your way to Brufjell, the paths with 
blue  colour on the map is easier to 
walk than the red. At the peak at 193 m, 
you have a magnificent view of the sea, 
coast and the inland mountains. 

Es gibt mehrere Pfade, die zum Berg 
Brufjell führen. Blaue Pfade haben ei-
nen leichten Schwierigkeitsgrad; rote 
Pfade sind schwieriger. Von der Berg-
spitze aus (193 m über Normalhöhen-
null) hat man eine herrliche Aussicht 
über das Meer, die Küste und die Berge.

Du er her  
You are here 
Sie sind hier

Brufjellshålene

  Von Brufjell aus geht ein Pfad zu den Gletscher- 
töpfen und  Höhlen hinab. Gletschertöpfe sind runde 
Löcher, die beim Rückzug der Gletscher nach der letzten 
Eiszeit vom Meer und Geröll ausgehöhlt worden sind. 
 Der Pfad dorthin ist steil und anspruchsvoll. 
Deshalb gibt es als Kletterhilfe Metallgriffe an der Berg-
wand. Wandern Sie nur wenn das Gestein trocken ist 
und tragen Sie gute Schuhe. Bei  Nässe ist der Pfad 
glitschig und gefährlich.

Ved ulykker ring 113 
Call 113 in emergency situations  

Bei Not, rufen 113 an

Brufjell

Roligheten

Brufjellshålene

Oddan

Sandvika

Flekkefjord 
Kommune

Vest-Agder
Fylkeskommune

  Fra Brufjell går en sti ned til jettegry-
tene og grottene. De ble trolig gravd ut av 
bølger og stein før lande steg etter istiden. 
Jettegrytene blir større jo lengre du kom-
mer, den største over 20 m dyp. 
 Stien ned er bratt og  krevende, det er 
metallhåndtak boltet i fjellet til å klatre i. 
Gå hit på tørt fjell og med gode sko, det blir 
svært glatt når fjellet er vått.

  A path from Brufjell leads down to 
several potholes and caves. Waves and 
rocks seems to have dug them out be-
fore the land rose after the ice age.
 The trail down is steep with bolted 
metal handles on the rock wall to climb 
in. Go here on dry mountain and with 
good shoes, the rock becomes very slip-
pery when wet.

Informasjonstavler
De aller fleste turstier som har blitt skiltet, har også fått informasjonstavler med beskriv-
else av turstien eller turområdet. Informasjonstavlene er i størrelse 70x50 eller 100x70 cm og 
er plassert ved stiens utgangspunkt, fortrinnsvis på parkeringsplass i tilknytning til stien. 
Dersom turstien har flere naturlige utgangspunkt med god adkomst, plasseres det en tavle 
ved hvert startpunkt. På noen turløyper vil det være ønskelig med informasjon underveis. 
Dette kan være informasjon om kulturminner, naturtyper eller lignende. Informasjons-
tavler langs stier er primært i størrelse A4.

Jøllestø

Jøllestø

P Verevågen

Stavstø

Varnes

Snekkestø

Sausebakk

Verevågen

   Langs kyststien vil du
oppleve spesielt verdifull natur med sjeldne  
planter, fugl og landskap. I tillegg vil du oppleve 
levende matproduksjon med produktive åkre, 
enger og beiter med husdyr. Vær med å ta vare på 
disse verdiene ved å:
 • Respektere båndtvang 
 • Lukke igjen grinder etter deg
 • Unngå bruk av engangsgrill

Fugle- og plantefredning
Lista er blant Norges viktigste trekk- og over- 
vintringsområder for fugler. Området er viktig i  
europeisk sammenheng. Flere områder langs  
kyststien er vernet for å bevare fuglelivet.  
Naturen kan være sårbar, ta vare på den!

 Along the coast trail you will
experience the exceptionally valuable nature with 
rare plants, birds and landscape. You will also  
experience live food production with crop fields, 
meadows and grazing livestock. Partake in  
preserving these values by: 
 • Keeping your dog on a lead
 • Close the gates to pastures behind you 
 • Avoid using disposable grills

Lista fyr

Jøllestø

Varnes

Stavstø
Verevågen

Snekkestø

LoshavnHavik
HusebysandenBorshavn

Bausje

Østhasselstrand

Du er her   
You are here

Lomsesanden

Jøllestø - Stavstø      1,8 km / 45 min

Stavstø - Verevågen      1 km /  30 min

Driftsansvarlig: 
Farsund Kommune

Tlf 38 38 20 00

          Aktiviteter / Activities
     Overnatting / Accomodation
NytLister.com / EnjoyLister.com

Du er her   
You are here

Bird and plant conservation
The Lista peninsula is among Norway’s 
most important migration and over-
wintering areas for birds. Several areas 
along the coast trail are protected to 
preserve the bird life. The  nature can 
be vulnerable, please take care of it!

Penne

  Kyststien på Listahalvøya
går gjennom Sørlandets rikeste kystnatur; 
fra bratte klipper og vestlandsnatur nord  
for Jøllestø til 15 km rullesteinstrender  
og 10 km sandstrender lenger sørøst. 

 The coast trail in the Lista peninsula 
is located in the most beautiful and diverse  
coastal scenery of southern Norway; from the 
steep cliffs north of Jøllestø to 15 km pebble  
beaches and 10 km sandy beaches further  
southeast. 

Lomsesanden

Lomsesanden

Einarsneset

Paradisbukta

Loshavn

Husebysanden

Kirkeskaret

SkjolnesvetenGeitefjellet

Du er her   
You are here

Lista fyr

Jøllestø

Varnes

Stavstø
Verevågen

Snekkestø

LoshavnHavik
HusebysandenBorshavn

Bausje

Østhasselstrand

Du er her   
You are here

Lomsesanden

Lomsesanden - Loshavn            1,6 km / 45 min

Lomsesanden - Husebysanden   1,5 km / 30 min

Lomsesanden - Skjolnesveten        1 km / 30 min

Rundtur/Roundtrip Skjolnesveten     4,2 km / 2 t

Enkel
Easy

Ekspert
Expert

Krevende
Challenging

Middels
Medium

Husebyparken

←

Lister Friluftsråd

  Kyststien på Listahalvøya
går gjennom Sørlandets rikeste kystnatur; 
fra bratte klipper og vestlandsnatur nord  
for Jøllestø til 15 km rullesteinstrender  
og 10 km sandstrender lenger sørøst. 

 The coast trail in the Lista peninsula 
is located in the most beautiful and diverse  
coastal scenery of Southern Norway; from the 
steep cliffs north of Jøllestø to 15 km pebble  
beaches and 10 km sandy beaches further  
southeast. 

   Langs kyststien vil du
oppleve spesielt verdifull natur med sjeldne  
planter, fugl og landskap. I tillegg vil du oppleve 
levende matproduksjon med produktive åkre, 
enger og beiter med husdyr. Vær med å ta vare 
på disse verdiene ved å:
 • Respektere båndtvang 
 • Lukke igjen grinder etter deg
 • Unngå bruk av engangsgrill

Fugle- og plantefredning
Lista er blant Norges viktigste trekk- og over- 
vintringsområder for fugler. Området er viktig i  
europeisk sammenheng. Flere områder langs  
kyststien er vernet for å bevare fuglelivet.  
Naturen kan være sårbar, ta vare på den!

 Along the coast trail you will
experience the exceptionally valuable nature with 
rare plants, birds and landscape. You will also  
experience live food production with crop fields, 
meadows and grazing livestock. Partake in  
preserving these values by: 
 • Keeping your dog on a lead
 • Close the gates to pastures behind you 
 • Avoid using disposable grills

Bird and plant conservation
The Lista peninsula is among Norway’s most  
important migration and overwintering areas  
for birds. Several areas along the coast trail are  
protected to preserve the bird life. The  nature 
can be vulnerable, please take care of it!

Driftsansvarlig:
Farsund kommune

Tlf 38 38 20 00

Totalt har det blitt produsert 13 informasjonstavler langs kyststien på Lista. Kyststien har en total lengde på rundt 30 km 
og skiltene er plassert på p-plasser i tilknytning til stien. 
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Skrelia
 Homsvann rundtur      4,6 km / 2 t

 Rassvæta rundtur         3,6 km / 1,5 t

 Sandvann rundtur   1,6 km / 0,5 t Gradering / Classification Walks
Lett
Easy

Middels
Medium

Krevende
Challenging

Ekspert
Expert

Driftsansvar:  
Lyngdal  kommune
Tlf. 38 33 40 00

Du er her  
You are here

© Kartverket

    Terrenget i Skrelia med  buede 
fjellsider, blankskurte berg og flytt- 
blokker spredt omkring gir både et 
inntrykk av høyfjell og viser tyde-
lige spor fra istida. Flyttblokkene 
ble ført med isen og ble liggende 
igjen da ismassene smeltet. 
 
Skrelifallan var fra gammelt av 
et landemerke for folk til havs. 
Rassvæta er en gammel boset-
ning under fjellveggen, med flott 
utsikt utover fjorden. Alle turene 
er merka, skilta, gir deg nydelig 
utsikt og gode bademuligheter. 

    The terrain in Skrelia with 
curved mountain sides and  rocks 
spread around is remainders of 
the ice age. When the ice melted 
the rocks were left behind.
 Rassvæta is an old settlement 
under a rock wall. All the hikes will 
give you a great view of the fjord, 
coast and Farsund.

Fantastisk utsikt ut Lyngdalsfjorden mot Farsund Skrelifallan Foto: Sidsel Tønnessen

2

1

3

3

2

1

Rasteplass
Picnic area

2

1

3

Turområder i Lyngdal

5

Kvåsfossen       2

Du er her   
You are here

Kaldåsknipa       1

Hausvik       Epledal      6

Driftsansvar:  
Lyngdal kommune

Tlf. 38 33 40 00

Middels 
Medium

 Krevende
 Challenging

 Ekspert
 Expert

 Enkel
Easy

         Turområder i Lyngdal
                Høyeste punkt i Lyngdal kommune   
             er Kaldåsknipa (504 moh.). Hele turen  
                         opp til toppen går på  grusvei.   
      Kvåsfossen har en spektakulær laksetrapp  
      innebygd i fjellet. Flott utsikt fra Neseknipen. 
        En tur til Skrelia anbefales på det sterkeste.  
       Vakkert høyfjellsterreng med stotslagen utsikt.  
        Austadområdet  har  mange  flotte  turstier  
      som går gjennom trolsk natur.     
    Hausvik er et spennende turområde ute i hav- 
         gapet. Her kan du gå på oppdagdagelsesferd i  
       ganger inne i fjellet fra 2. verdenskrig.
     Idylliske Epledal har både gapahuk, kystledhytte,  
        brygge, sandvolleyballbane og sandstrand. 
   Mange andre fine vandreturer er tegnet inn på kartet  
 og er lagt ut på turapper som UT.no og GodTur.no  
     Se mer på: www.listerfriluft.no

3

5

4

2

1

6

Skrelia       3

Austad       4

4

5

Informasjonstavle til turområdet Skrelia i Lyngdal. Informasjonstavle over turområder i Lyngdal. Tavlen hen-
ger i Rådhusparken i Lyngdal sentrum.

Lom
ses
and

en

Turen til Blomliknuten går langs Lokevannet og opp åsryggen. Toppen ligg 547 
moh. Varden som ligg der, vart mura opp av Norges geografiske oppmåling om-
kring 1850. 
Det er ingenting som tyder på at det har vore særleg mykje blomar rundt Blom-
liknuten. Ivar Aasen fann ordet blom i 1840-åra i Hordaland. Der tydde det breg-
ne, burkne. I lia nedanfor Blomliknuten veks det mykje slik «blom». Sjølv om 
ordet ikkje er i bruk med denne tydinga no, er det nok dette som har gitt Blomli 
og Blomliknuten namn.
Fram til siste verdskrig vart det arrangert kristelege stemne på Blomli. Handels-
mannen Ola Høyland (også kalla Dunk-Ola) køyrde med hest og slede til Blomli 
på stemnesundagen og selde piparkaker og anna som han hadde vore i Mandal 
og henta. Truleg var det stemne der sundag 22. juni 1941, dagen Tyskland gjekk 
til angrep på Sovjetunionen. Det flaug mange tyske fly austover, og desse gjekk 
lågt over Blomli.
5-600 meter søraust for toppen er det ei kjelde som blir kalla Olaskjelda. Det er 
eit hol i berget der der det brukar å stå vatn. Det blir fortalt at Heilag-Olav kom 
ridande her, og han var sveitt og varm. Det var ikkje vatn å finna, og han var 
harm for dette og slengde hatten sin ned på berget. Hatten laga hol i berget, og 
vatnet pipla fram.
Det var ein mann frå Kreklingeheia som skulle i barnedåp på Håland i Hæge-
bostad. Han gjekk seg ned i ei blautmyr nedanfor Blomliknuten og drukna. Til 
minne om hendinga vart det sett ned ein stokk der dei fann han. Denne segna 
er godt kjent i familien, og må ha blitt fortald i over 200 år.

Foto: 
Christian Landmark

SkomakertippenKyrefjell

Blomliknuten er et fint turmål sommer som vinter

Sandsheia

Driftsansvarlig: 
Hægebostad kommune 

Tlf 38 34 91 00
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”Ut på tur”
”Ut på tur” er et prosjekt i samarbeid med LHL Flekkefjord og Lund og Flekkefjord Frivil-
ligsentral. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Lister Friluftsråd. Dette er et ukentlig 
lavterskeltilbud hvor brukerne deltar på kortere eller lengre turer i nærområdet i Flekkefjord. 
Deltakerne har gitt uttrykk for at turene har hatt stor helsegevinst. De fleste i turgruppen 
har i utgangspunktet hatt svært dårlig helse - enkelte så dårlig at de knapt har kunnet gått i 
trapper før de ble med i prosjektet. Turgruppen er åpen for alle uansett alder og fysiske forut-
setninger. Totalt har det blitt arrangert 50 fellesturer - en hver uke - i løpet av 2014.

Ut på tur-gruppa tar en pust i bakken på Hardangervidda. I 2014 gikk de ”Dronningstien” fra Røte ved Kinsarvik til 
Lofthus.

Mål
Turgruppen har som målsetning å gå en lengre tur hvert år. 
I 2012 gikk turen til Gaustatoppen og alle kom seg opp til 
toppen! I 2013 fra Setesdal til Fyresdal og i 2014 gikk turen til 
”Dronningstien” på Hardangervidda. Nye deltakere som be-
gynte i januar 2014 satt alt inn for å komme i form til den svært 
utfordrende turen. 32 stykker fullførte den 8 timer lange turen, 
som gikk fra Røte ved Kinsarvik til Lofthus. I 2015 er målset-
ningen at alle turdeltakerne skal komme seg opp på Galdhø-
piggen!

Lister Friluftsråd 
har stort fokus på 
folkehelse og å få 
flere i aktivitet.
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Gapahuk i Svenevik 
Ytre Svenevik Velforening fikk i 2014 kr. 40 000 fra Lister Friluftsråd til bygging av gapahuk. 
Gapahuken er et tilbud både til barnehager, skoler og frivillige lag og foreninger. Svenevik 
ligger litt i overkant av 4 km fra Lyngdal sentrum. Fra sentrum til Svenevik er det lite 
traffikert og gode muligheter for sykling. Videre er gapahuken et flott turmål for lokalbefolk-
ningen i hele Lyngdal kommune og et fint nærmiljøtiltak for beboerne i Svenevik. Det er Ytre 
Svenevik Velforening som har bygd gapahuken på dugnad.

Koselig turmål eller overnattingsplass for liten og stor. 

Flott turmål i Svenevik Her smaker vaflene ekstra godt

Foto: Jan-Einar Sævik
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Friluftscamp Epledal 
22.- 24. juni arrangerte Lister Friluftsråd 
Friluftscamp Epledal som er et tilbud 
for 5.-7. klassinger i hele Lister. 
Campen fant sted i naturskjønne om-
givelser i Epledal ved Grønsfjorden i 
Lyngdal. 

Deltakerne fikk blant annet anledning 
til å lære om seiling i både A-joller og 
i Listerbåten "Prøven". Det var også 
tilbud om våtkortkurs i samarbeid med 
Farsund kajakklubb. I tillegg var det en 
rekke lagkonkurranser og aktiviteter 
relatert til friluftsliv. Totalt deltok 26 
barn på campen.

 

På friluftscampen var det ulike lagkonkurranser.

Alle deltakerne fikk tilbud om våtkortkurs.

Fra leirplassen i Epledal.
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        FRILUFTSCAMP BUSUND

Lister Friluftsråd vil         
arrangere to friluftscamper 
i løpet av sommeren  2015; 

en i Epledal og en på 
Gården Li i Flekkefjord. 

Campene er for barn i 
5.-7. klasse.

 

Leirsjef Dag Fredriksen med noen av campdeltakerne på vei for å prøve fiskelykken.

Fjellklatring og rappellering.

Kanopadling var også en av aktivitetene på campen.

Friluftscamp Busund 
I tillegg til Friluftscamp Epledal ble det i 2014 også arrangert en friluftscamp på Busund i 
Kvinesdal. Campen fant sted 20.-22. juni og var et tilbud for barn i 5.-7. klasse i hele List-
er. Aktivitetstilbudet besto blant annet av kanopadling, fisking, bading, stjerneorientering, 
fjellklatring, rappellering, natursti og diverse lagarbeid. 25 barn deltok på campen. Disse var 
primært fra Kvinesdal og Sirdal.
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                                                  SYNLIGGJØRING
Ny hjemmeside 

Lister Friluftsråd har i 
løpet av 2014 arbeidet 

med å utarbeide ny 
hjemmeside.

Hjemmesiden skal gi 
informasjon om ulike 

friluftsmuligheter i 
Lister.

Hjemmesiden er kom-
patibel til nettbrett og 

smarttelefoner.

Den nye nettsiden vil gi informasjon om de ulike friluftsmulighetene i hver av de seks Lister-
kommunene.



         

Driftsinntekter Note
Regnskap

2014
Budsjett

2014
Regnskap

2013
Kontingent kommuner 2 420 430 420 430 419 110
Adm. støtte Friluftsrådens Landsforbund (FL) 255 000 255 000 215 000
Kontingent Vest-Agder Fylkeskommune 125 948 125 947 125 538
Refusjoner (moms) 91 432 0 182 000
Diverse salgsinntekter 38 381 0 0
Videreføring Sørnorsk Kystnatur 1 971 764 290 000 0
Søkte midler 3 1 192 324 925 000 1 804 355
Sum driftsinntekter 4 4 095 279 2 016 377 2 746 003

Note 1 - Generelle regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp ihh til ”Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkom-
munale selskaper” fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 17. desember 1999 med hjemmel 
i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper §18 nr. 4 og §27 nr. 3”. Dette innebærer at 
alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er 
betalt eller ikke når årsregnskapet ble avsluttet. 

Note 2 - Overføringer mellom selskap og deltakere
De seks kommunene som er medlemmer av Lister Friluftsråd betaler årlig en kontingent på kr. 10 per 
innbygger, i tillegg til en grunnsum på kr. 10 000. Dette tilsvarer følgende kontingent per kommune:   
Farsund kr. 105 160; Flekkefjord kr. 100 130; Hægebostad kr. 26 900; Kvinesdal kr. 68 910; Lyngdal 
kr. 91 020 og Sirdal kr. 28 310.

Note 3 - Inntekter gjennom søkte midler og eksterne tilskudd
I tillegg til faste inntekter gjennom kontingenter fra medlemskommunene og Vest-Agder Fylkes-
kommune, samt administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund, finansieres tiltak i Lister 
Friluftsråd gjennom søkte midler. I løpet av 2014 har Lister Friluftsråd mottatt følgende midler utbetalt 
gjennom Vest-Agder Fylkeskommune: 1) Friluftscamp kr. 40 000 og 2) Tiltak i statlig sikra frilufts-
område (Laundal) kr. 132 000. Lister Friluftsråd har mottatt følgende midler gjennom Friluftsrådens 
Landsforbund: 1) Folkehelsemidler kr. 20 000,  2) Gapahuk Svenevik kr. 40 000 og 3) kr. 40 000 til 
Friluftscamp. Videre har Lister Friluftsråd mottatt kr. 200 000 fra Sparebanken Sør til Naturskole/Kyst-
led Epledal, kr. 130 000 fra Flekkefjord Sparebank til Steinsvikabua og kr. 543 752 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Vest-Agder fylkeskommune til forprosjektet Lister Regionalpark.  
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Driftsutgifter
Regnskap

2014
Budsjett

2014
Regnskap

2013
Lønnskostnader og reiseutgifter 1 847 036 1 926 296 917 112
Kjøp av varer og tjenester 587 255 1 485 261 422 590
Overføringer 371 433 20 000 166 230
Sum driftsutgifter 2 805 724 3 431 557 1 505 932

Driftsresultat 1 289 555 -1 415 180 1 058 071

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger 1 874 199 39 219 1 390 632
Bruk av tidligere års overskudd 39 219 39 219 264 264
Bruk av tidligere avsetninger 768 906 1 410 132 102 975

Regnskapsmessig resultat 226 208 0 39 219
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Avslutte skiltprosjekt GjensidigeStiftelsen
Lister Friluftsråd mottok i 2013 kr. 1.418.925,- fra GjensidigeStiftelsen. Målsetningen 
for skiltprosjektet har vært å skilte minimum 10 turstier i hver av de seks kommunene i 
Lister (totalt 60 løyper). I tillegg skal det settes opp informasjonstavler ved inngangen til 
turstiene/turområdene. Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2015.

Forprosjektet Lister Regionalpark: Fra hav til hei
Få etablert Lister Regionalpark som et varig tiltak i Lister.

Forskningssamarbeid med Agder Forskning og UiA
Følgeforskning til forprosjektet «Lister Regionalpark: Fra hav til hei» hvor det blant 
annet vil bli sett på hvordan lokale holdninger til natur og kultur kan påvirke en park-
prosess, og hvilke konflikter eller spenninger som kan oppstå. Videre vil det undersøkes 
nærmere hvordan det kan etableres nye samarbeidsstrukturer i regionen på tvers av 
eksisterende institusjoner og forvaltningsenheter. Prosjektet har mottatt kr. 3.000.000 
fra Regionalt Forskningsfond Agder gjeldene for 2014-2016. 

Utvikle ny nettside 
Lister Friluftsråd har ansatt en webansvarlig for å lage ny nettside med informasjon om 
alle friluftsmuligheter i Lister.

Videreføre arbeid med Kystled Lister
Fortsette arbeidet med Kystled Lister. Kystled er et nettverk av enkle overnattingstilbud 
langs kysten. Tanken er å gi mulighet til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte, 
med både natur og kystkultur i fokus. 

Berrefjords Eiendom
Lister Friluftsråd har mottatt kr. 425 000 til tilretteleggingstiltak på Berrefjord eiendom 
i Flekkefjord.

Friluftscamp Gården Li
Tilbud til barn i 5.-7. klasse om friluftscamp på Gården Li i Flekkefjord kommune.

Friluftscamp Epledal
Tilbud om friluftscamp for barn i 5.-7. klasse om friluftscamp i Epledal i Lyngdal kom-
mune.

Naturskole og kystled Epledal
Tilrettelegge for naturskole og kystled i Epledal.

Kvaviksanden
Lister Friluftsråd har fått tilsagn om midler på kr. 25.000,- fra Vest-Agder fylkes-
kommune for tilrettelegging i det statlige sikra friluftsområdet Kvavik i Lyngdal kom-
mune. Midlene skal gå til følgende tiltak:

Odden
Lister Friluftsråd har fått tilsagn på kr. 75.000,- fra Vest-Agder fylkeskommune for til-
rettelegging i det statlig sikra friluftsområdet Odden i Lyngdal kommune. Midlene skal 
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gå til følgende tiltak: 1) Opprydding av skog og utbedring av sti, 2) skilting og oppgrade-
ring av stupebrett, 3) oppgradering av p-plass, og 4) ny benk.

Markering av Friluftslivets År 2015
Lister Friluftsråd vil markere Friluftslivets År 2015 med offisiell åpning av 6 turstier i 
Lister - en i hver kommune.

Sammenslåing av Skjærgårdstjenesten og Lister Friluftsråd 
Lister Friluftsråd vil i 2015 arbeide videre for en sammenslåing av Skjærgårdstjenesten 
og Friluftsrådet.

Kajakklagring
Tilrettelegge for kajakklagring i Lauervika i Farsund kommune. Lister Friluftsråd har 
inngått avtale med Farsund Havnevesen om leie av 200 m2 landareal til kajakkvirk-
somhet/sjørelatert friluftsvirksomhet. Byggging av kajakkstativ i samarbeid med Lister 
Vidergående skole. Behov for kajakklagring også andre steder vil bli vurdert.

Aktivitet på resept
Samarbeid med LHL Flekkefjord og Flekkefjord Frivilligsentral. Arrangere ukentlige 
lavterskelturer, samt en lengre tur en gang i året. I løpet av 2015 er det ønskelig å utvide 
tilbudet til andre kommuner.

Styrets underskrift til årsmeldingen 2015:
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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 regn-
skapsprinsipper.
  

§ 2 Formål 
I samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige organer skal LF arbeide for å ivareta og øke in-
teresse, 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 regio-
nens befolkning og besøkende. Herunder ta ansvar for utpeking av regionale friluftsområder i tett samarbeid med grunnei-
ere 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 hensikts-
messig ansvars- og arbeidsfordeling mellom LF, den enkelte kommune og mellom de samarbeidende kommuner for gjen-
nomføring 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. 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 kom-
petanse 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/rådmann 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 retnings-
givende langtidsprogram; Budsjett for kommende arbeidsår; Fastsetting av kontingent; Valg av leder og nestleder.
 
d) Møter i arbeidsutvalget 
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 opp-
nevnte 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 almin-
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nelig 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 møte-
bok 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 kontin-
gent 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 
m.v. 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 sam-
svar 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 kom-
munene fordelt etter folketallet.
 
 Vedtektene er oppdatert pr 26. mai 2014.
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