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Styreleder har ordet
   Det har skjedd mye positivt i 2016, se  
   innholdet i årsrapporten. Jeg vil først  
   takke administrasjonen, styret og alle  
   andre som har bidratt til et godt år for  
   Lister friluftsråd.
   

   Det har vært et noe «uvanlig» år for   
   styret. Høsten 2015 valgte de 6 kom- 
   munestyrene styremedlemmer. Års-
møtet velger leder og nestleder og årsmøtet var 11.05.16. Det 
var ingen styremøter høsten 2015. Første møte etter valget, 
var10.02.16 på Nordberg Fort med informasjon, opplæring og 
om veien videre. Oskar Tveit var en av to «gamle» styremed-
lemmer. Han var valgt til nestleder av det forrige styret. Han 
tok over som leder fram til årsmøtet. Han ledet fellesmøte i 
Kvinesdal 09.03.16 og møte 25.04.16 på Hidra. Oskar gjorde 
en utmerket jobb, men han ønsket ikke å være leder lenger 
enn til årsmøtet hvor undertegnede ble valgt til ny leder med 
Oskar som nestleder. Kreative styremedlemmer har sammen 
med administrasjonen loset i land mange gode prosjekter.

På årsmøtet 2016 ble vedtektene endret slik at de som velges 
til styre i Lister friluftsråd fungerer fram til årsmøtet året etter 
kommunestyrevalg.

Også innen administrasjonen har det vært spesielt. Vår dyk-
tige leder Tina Bringslimark fikk innvilget 70 % permisjon. 
Prosjektmedarbeider Christian Landmark ble konstituert 
som midlertidig leder på vårt kontor på Nordberg Fort fra 
01.09.16. Det har vært utfordrende og spennende. Styret har 
vært med på å prege og legge om måten å jobbe sammen på, 
bl.a. ved utarbeiding av handlingsplaner og forholdet til øko-
nomisk styring. Jeg tror dette har vært en styrke for frilufts-
rådet.

Jeg kunne ha sagt mye om alle de gode prosjekter som er 
gjennomført i 2016, men viser til presentasjonen i årsmeldin-
gen. Et prosjekt finner jeg det likevel naturlig å nevne.
Forprosjektet «Lister Regionalpark» ble avsluttet desember 
2015. Noe omtale ble gitt i årsrapport for 2015, men det var i 
2016 at styret ble nærmere kjent med prosjektet. Presentasjon 
av prosjektet ble også gjort i eget møte 13.06.16 – se omtale i 
Farsunds Avis nedenfor. «Forprosjektet har prioritert å bistå i 
etableringen av to nye kunnskaps og formidlingsinstitusjoner, 
henholdsvis Lista våtmarksenter og Sørnorsk laksesenter.» 
(sitat av Trond Rafoss prosjektleder)

Ordførerne i Lister har bestemt at de i denne omgang vil søke 
å bruke prosjektet som interkommunalt verktøy for utvik-
ling av Lister regionen. Prosjekter som naturlig kan legges til 
friluftsrådet vil friluftsrådet få ansvar for og det er vi rede til, 
men det må følge med midler til å utføre aktuelle oppgaver.

Jeg tror 2017 kan bli nok et spennende år for Lister friluftsråd!

Tor Arild Bakke (leder)



Hva er et friluftsråd?
Per i dag er det 27 friluftsråd i Norge, med over 220 medlemskommuner. I Vest-Agder er det 
tre friluftsråd; Midt-Agder Friluftsråd, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Lister Fri-
luftsråd. Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver 
for medlemskommunene. I hovedsak arbeider friluftsrådene med områder og oppgaver av 
betydning for befolkningen i hele regionen, mens kommunene har ansvar for de helt lokale 
sakene. Friluftsrådene har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet, som f.eks. nærturer 
og badeplasser, som i liten grad ivaretas av interesseorganisasjonene. 

                                                   

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,  
turstier 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 stat-
lige organer arbeide for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i 
Listerregionen. Den nasjonale paraplyorganisasjonen for alle friluftsrådene i Norge - Frilufts-
rådenes Landsforbund - har utarbeidet en arbeidsinstruks for friluftsrådene: 

Det er likevel ønsker og behov fra medlemskommunene som vekt-
legges når handlingsplanen for Lister Friluftsråd fastsettes. Frilufts-
rådene 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 friluftsrådet en faglig støt-
tegruppe. Denne består av en representant fra hver av medlemskommunenes kommune- 
administrasjon. Faglig støttegruppe består av: Alf Sveinung Haughom (Sirdal), Arne Johnsen 
(Kvinesdal), Britt-Mari Langerud (Farsund), Jan Seland (Lyngdal), Ståle Olsen (Hægebostad) 
og Sverre Thele (Flekkefjord).

Styret
Styret i Lister Friluftsråd består av en representant valgt av kommunestyret i de seks  
medlemskommunene. I perioden 2015-2019 har styret følgende representanter:

Kommune Styret Varamedlemmer
Farsund Oskar Tveit (nestleder) Ernst Mathiassen
Flekkefjord Egil Norman Eek Sven Hogstad
Hægebostad Tor Arild Bakke (leder) Mona Flottorp
Kvinesdal Cathrine V. Rafoss Aagedal Olav Aase
Lyngdal Johnny Djupvik Rolf Ytterdahl
Sirdal Laila Helleberg Anne Karin Liland

                                                   

Organisering
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ORGANISERING

Tilknytning
Lister Friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL er blant annet frilufts-
rådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Lister friluftsråd er 
også medlem av Forum for Natur og Frilufstliv i Agder. FNF er et samarbeidsnettverk mel-
lom natur- og friluftslivsorganisasjoner med formål er å styrke samarbeidet mellom organi-
sasjonene, og å jobbe for økt fokus på saker innen foreningenes interesseområder. 

Styret i friluftsrådet fra 2016: Bak fra v.: Oskar Tveit, Laila Helleberg og Egil Normann Eek,  
Foran fra v.: Jonny Djupvik Olav Aase (vara for Cathrine V. Rafoss Aagedal) og Tor Arild Bakke.



                                                   

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

Daglig leder Tina Bringslimark begynte i stillingen 
i september 2011. Under hennes ledelse har frilufts-
rådet hatt både økt bemanning og gjennomført flere 
større prosjekter. Tina har 70 % permisjon  i ett år fra 
1. juli 2016.
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I august 2013 begynte Christian Landmark som medarbeider 
i Lister Friluftsråd. Christian arbeider primært med til-
rettelegging for friluftsliv, samt informasjon om ulike fri-
luftsmuligheter. Han har jobbet med informasjonsarbeid for 
Beøskssenter våtmark Lista, skilting på Hidra med Turskilt-
prosjektet og videreutvikling av friluftsrådets hjemmesider. 
Christian er fungerende daglig leder i Tinas permisjonstid. 

Fra åpningen av Berrefjords Eiendom i FlekkefjordFoto: Christian Landmark
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Nærturer i Kvinesdal

NÆRTURER I KVINESDAL

Turforslag for fire nærturer i Kvinesdal ble utarbeidet til sommeren 2016 i samarbeid med 
kommunens faglige støtteperson Arne Johnsen og lagt ut til utdeling på kommunehuset i 
Kvinesdal.

Rundløype Gullestad

Frodig natur i rundløypa

Bro i rundløypa på Gullestad

Stien går gjennom blandingsskog

Lengde: 3,3 km 
Varighet: ca. 1 time. 
        Gradering: Lett, passer for barn.

Turen starter i Liknes sentrum.  
Gå over gangbrua over elva og  
ta til høyre ved Kvinabadet.  
Fortsett noen hundre meter inn 
Gullestadvegen til du kommer  
til et postkassestativ. Ta til venstre 
og følg “rundløype”-skilt tilbake  
til veien du kom opp.

Liknes

Gullestad

Gullestadheia

Rundløype Gullestadhei om Stampebekken

Frodig natur i rundløypa

Badeplass i Fossan 

Flesebekken

Liknes

Gullestad

Gul
les

ta
dheia

Ved inntakskummen Tilbake mot sentrum

Lengde: 8 km 
Varighet: ca. 2,5 time. 
Høydeforskjell: 360 m
        Gradering: Middels 

Turen starter i Liknes 
sentrum. Følg gangbrua 
over elva og ta til høyre 

ved Kvinabadet inn på 
Gullestadvegen. Følg 
Gullestadvegen til Stam-
pebekken. Stampebekken 
er en nedlagt kraft- 
stasjon. Rørgata brukes 
fortsatt, og går nå til en 
nyere kraftstasjon litt  

lengre nede.  Fra Stampe-
bekken er det sti på ven-
stre side av rørgaten som 
går helt opp til Gulle- 
stadhei og inntakskum-
men. Herfra kan du gå til 
venstre og følge grusvei 
tilbake mot sentrum. 

Stampebekken

Fossan

Fl
es

eb
ek

ke
n

Rundtur til Nonskarknuden 456 moh.

Kleiven

Utsikt mot sentrum fra Nonskarknuden

Gammel vei tilbake mot sentrum

Lengde: 10,7 km 
Varighet: ca 3 timer. 
Høydeforskjell: 420 m.
        Gradering: Krevende pga. lengden.

Turen starter i Liknes sentrum. Gå over 
gangbrua over elva og ta til høyre ved Kvina-
badet. Fortsett noen hunder meter inn Gull-
estadvegen til du kommer til et postkasse- 
stativ. Her tar du veien til venstre. Derfra 
fortsetter turen på grusvei til du nærmer 
deg toppen av Gullestadheia. Følg merket sti 
videre til Nonskarknuden. Når du kommer til 
turpostkassa, følg skilt til utsiktspunkt for å 
komme ut på Nonskarknuden. Her er fantas-
tisk utsikt over sentrum og områdene rundt.
 Turen fortsetter fra turpostkassa ned 
mot Kleiven på sti og over beitemark. Når 
du kommer ned på grusvei, følg denne til 
venstre ned mot Ytre Egeland, ca 3 km. 
Her kommer du inn på Steindørveien. Følg 
denne til endes og fortsett på den gamle 
veien tilbake til sentrum. 

Nonskarknuden

Liknes
Gullestad

Kleiven

Ytre
 Egeland

Gullestadheia

Rundløype Steindør-Ytre Egeland

Nærmere Steindør

Stien fra Gullestad mot Steindør

Ytre Egeland

Lengde: 4,5 km 
Varighet: ca. 1,5 time. 
        Gradering: Lett, passer for barn.

Turen starter i Liknes sentrum. Gå over 
gangbrua over elva og ta til høyre ved 
Kvinabadet. Fortsett ca 200 meter inn  
Gullestadvegen og ta til venstre inn på 
turvei ved turskilt mot Steindør og Ytre 
Egeland. Når du kommer til bebyggelsen 
i Steindør, fortsett rett fram ca 300 m på 
asfaltert vei og ta til venstre ved post- 
kassestativet inn på grusvei. Ved enden av 
grusveien, ta til venstre på asfaltert vei ut 
mot hovedveien. Her tar du til venstre inn 
på gang- og sykkelveien tilbake til sen-
trum. 

LiknesGullestad

Ytre Egeland

Gullestadheia

Steindør
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Naturskole på Laundal

                                                   

Ved Opofte er det statlig sikra friluftsområdet Laundal tilrettelagt over flere år. Grillhytta ble  
ferdigstilt i 2016 og er nå klar til bruk for skoleklasser, turfolk, jegere og andre brukere av 
den flotte naturen lengst nordvest i Farsund. Lærere og elever ved Lista ungdomsskole har 
gjort en betydelig dugnadsinnsats med skjøtselstiltak og bygging av grillhytta. 

Høsten 2016 fikk friluftsrådet tildelt 150.000 kr til bygging av toalett- og redskapsbygg fra 
Sparebankstiftelsen SR-bank. Toalettet vil bli bygd våren 2017, redskapsbygget planlegges 
også bygd i 2017. I samarbeid med kommunen og lærerne ved ungdomsskolen søkes det om 
ytterligere tilretteleggingstiltak i området i 2017 for å videreutvikle tilbudet. Målet er at dette 
området blir et attraktivt friluftsområde å dra på overnattingstur også for for skoleklasser i 
alle de omkringliggende kommunene.

Elever ved Lista ungdomsskole har vært på mange turer til Laundal. De padler i kano inn Oppoftevannet, går 
på turer, overnatter og lærer om friluftsliv.

Laundal ligger noen kilometer sør for Opoftekrysset på E39, sentralt i Lister-regionen.
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LAUNDAL

Grillhytta på Laundal er bygd med materialer skåret av trær felt i området under skjøtselsarbeidet.

Inne i grillhytta er det en stor bålplass med 
sitteplasser rundt og gulvplass nok til en 
hel skoleklasse.

Tilretteleggingstiltak med dugnad fra lærere og elever
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Besøkssenter våtmark Lista

Besøkssenter våtmark Lista ble Sørlandets første autoriserte naturinformasjonssenter i 
2015 og hadde sitt første driftsår i 2016. Friluftsrådet har søkt 
midler og utfører prosjekt med utrabeiding av informasjons-
tavler om våtmrksområder, brosjyremateriell og nyhets- 
skjerm for fuglelivet på Lista. 

Miljødirektoratet lanserte en ny designmanual for 
informasjonsmateriell for nasjonalparker og alle 
verneområder. Informasjonstiltakene har bidratt til å 
gi besøkssenteret fått en god start på deres informa-
sjonsarbeid og bruk av den nye designmanualen. 

Besøkssenterets formål er å bidra til økt forståelse og 
allmenn insikt i våtmarkenes funksjon som økosystem 
og verdi for mennesker. Senteret skal presentere Lista 
våtmarksystems internasjonale verneverdier, verneområdene 
rundt Lista fyr, Slevdalsvann naturreservat og fugletrekket på Lista.

Lista i fugleperspektiv

                                                   

Informasjonsprosjektet har vært å produsjere både brosjyre, informasjonstavler og plan-
legging av en rundløype ved Lista fyr. Brosjyren over ble utgangspunkt for Miljødirekto-
ratets nye brosjyremal på neste side.



                                                                                                      

Temabrosjyre
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BESØKSSENTER VÅTMARK LISTA

Designmanualen for nasjonalparker, nasjonalparkbyer og verneområder er utarbeidet av 
Miljødirketoratet i samarbeid med designbyrået Snøhetta. Brosjyren for Lista er blitt deres 
mal for temabrosjyrer..
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Informasjonstavler om våtmark
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BESØKSSENTER VÅTMARK LISTA

Informasjonstavler om våtmarksområder med internasjonal vernestatus lokalt, nasjonalt og internasjonalt utarbeidet av fri-
luftsrådet ble utarbeidet i 2016 og vil bli satt opp i 2017. 

Nyhetsskjerm med fuglelivet på Lista

Nyhetsskjerm om fuglelivet på Lista, utarbeidet av Norsk Ornitologisk Forening  
med støtte fra Miljødirektoratet. Prosjektet ble ledet av friluftsrådet. 

Gjerding inn til friluftsamfiet ved 
Slevdalsvann i 2016.

Slevdalsvann
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Temamøte om Lister Regionalpark
I perioden 2014-2015 har Lister Friluftsråd i, samarbeid med Listerrådet, hatt ett toårig 
forprosjekt på en mulig etablering av en regionalpark i Lister. Regionalpark handler om 
folk, natur og landskap. Det handler om en samarbeidsmåte som folk i andre regioner, 
både i Norge og i Europa, har valgt å bruke til regional utvikling i nyere tid.

Konklusjonen fra forprosjektet var blant annet at Lister har et meget stort omfang av 
særegne natur- og kulturverdier. Lister utgjør også et felles identitetsområde med øken-
de oppslutning. Til sammen danner dette et godt grunnlag for å bygge en ny regional-
park. På grunnlag av dette kom etablering av Lister Regionalpark som permanent sam-
arbeidsplattform i Lister inn som et tiltak i Strategisk næringsplan for Lister (SNP-Lister) 
2015-2017. 

I juni 2016 ble det avholdt et temamøte eller fokusprogram i forhold til veien videre for 
en mulig etablering. Fokusprogram er en tematisk oppfølging av vedtatte planer og 
fungerer som en arena for Listerrådet og Listerrådets møter. Fokusprogrammene vil i 
hovedsak ha sitt utspring i SNP-Lister. 

På fokusmøtet var det invitert flere gjester med lang og god erfaring med regionalpark 
som regional utvikling. Programmet hadde følgende tema og foredragsholdere:
   • Bakgrunn for forprosjektet Lister Regionalpark,  
     v/Tina Bringslimark, daglig leder i Lister Friluftsråd
 • Parkarbeid i Europa, v/Kristian Bjørnstad, sekretær Norske Parker
 • Om etablerte regionalparker i Norge,  
     v/Eivind Brenna, styreleder Norske Parker og ordfører i Vestre Slidre
 • Tillit og samarbeid i Lister basert på natur- og kulturressursene,  
     v/Roar Vangsnes, Distriktssenteret
 • Hvorfor regionalpark i Lister?,  
     v/Prof. Hans Kjetil Lysgaard, UiA/Agderforskning
 • Gruppearbeid og diskusjon. Formålet med gruppearbeidet er å drøfte om   
     dette er en modell som er hensiktsmessig for regional utvikling i Lister.

Konklusjonen fra fokusprogrammet var at det arbeides videre mot et hovedprosjekt i 
forhold til opprettelse av Lister Regionalpark.

Fakta

•Lister Regionalpark: 2-årig forprosjekt
•Prosjektsøker: Lister Friluftsråd og    
   Listerrådet
•Prosjekteier: Lister Friluftsråd og 
   Listerrådet
•Prosjektleder: Trond Rafoss
•Finansiering: KMD (800.000),              
  Vest-Agder fylkeskommune (400.000),
   Listerfondet (200.000)

Formål

• Øke områdets attraktivitet som
    reisemål og bosted, og å få til vekst    
    og utvikling i næringslivet gjennom  
    å synliggjøre de særpregede verdiene  
    i Listerlandskapet.
• Være en samarbeidsplattform og en   
    organisatorisk "paraply" for ulike   
    typer utviklingsprosjekter.
• Fylle et mellomrom i den lokale  
    samfunnsutviklingen.
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FORPROSJEKT LISTER REGIONALPARK

Lister Regionalpark i media 

Avisen Lister, 15. juni 2016.



Regionalpark handler om folk, natur og landskap. Det handler om en samarbeidsmåte som 
folk i andre regioner, både i Norge og i Europa, har valgt å bruke til regional utvikling i 
nyere tid. Regionalparktenkingen tar utgangspunkt i folkets bevissthet om kvaliteter ved sitt 
eget samfunn, landskap og natur, og hvordan en slik bevissthet kan styrkes og i større grad 
tas i bruk for å danne grunnlag for en bærekraftig utvikling i praksis. Folk og natur er selv-
følgelige ingredienser i regionalt utviklingsarbeid som drives rundt omkring i landet, enten 
det er organisert på den ene eller andre måten. 

I Norge er det etablert et stort og grundig forvaltningssystem, med et tilhørende lovverk, for 
å kvalitetssikre samfunnsutviklingen i en ønsket retning. Dette systemet må alle sektorer, 
både offentlig, privat og frivillig, forholde seg til. Er så ikke dette tilstrekkelig? Hva kan et 
regionalparksamarbeid tilføre for en bærekraftig utvikling? Er ikke regio-
nalpark bare nok et nytt konsept i rekken av «keiserens nye klær» som 
noen vil ha oss til å tro på? Og finnes det et grunnlag for å etablere en 
regionalpark i Lister? Noen av disse spørsmålene har forprosjektet 
Lister regionalpark søkt å finne svar på, samtidig som prosjektet 
har prioritert å påta seg noen andre og mer konkrete 
oppgaver – vurdert til å være typiske regional-
parkoppgaver. 
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Hva er en regionalpark 

Telemarkskanalen Regionalpark og Nærøyfjorden Verdensarvpark er eksempler på to etablerte regionalparker i 
Norge.

Regionalpark er en 
samarbeidsmodell for 

regional utvikling basert på 
natur- og kulturressursene

Forprosjektet Lister 
Regionalpark har sett på 

grunnlaget for etablering av 
regionalpark i Lister Regionalpark er en

 folkelig samarbeidsplatt-
form som styres 
nedenfra og opp.

LISTER FRILUFTSRÅD



                                                   

Om forprosjektet Lister Regionalpark
Forprosjektet Lister Regionalpark ble initiert fra Lister Friluftsråd og Listerrådet, på 
vegne av Listerkommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og 
Farsund. Bakgrunnen var at Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyste ut 
midler under Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker. 

Før Lister sendte sin søknad, hadde de fire kystkommunene i Lister gjennom flere år 
gjort gode erfaringer i et samarbeidsprosjekt under prosjekttittelen «Sørnorsk kystna-
tur» for ny og økt verdiskaping i tilknytning til naturvernområder og annen verdifull 
natur. Prosjektet var det sørligste av 15 prosjekt under programmet Naturarven som 
verdiskaper (2009-2013) som foregikk i regi av Direktoratet for naturforvaltning  
(senere Miljødirektoratet). Dette prosjektsamarbeidet var en av flere inspirasjonskil-
der som ledet til søknad om et regionalpark-forprosjekt i Lister.

I prosjektperioden har forankring hos kommunepolitikere foregått gjennom prosjekt-
presentasjon i kommunestyrer og med innsamling av skriftlige innspill. Forankring 
overfor fylkespolitikere ble foretatt gjennom prosjektpresentasjon i utvalgsmøter. 
Prosjektresultater er også blitt presentert undervegs for fylkeskommunens adminis-
trasjon. Andre målgrupper har vært både innbyggere og tilreisende, og næringslivak-
tører som har naturbaserte opplevelser som en del av sitt driftsgrunnlag.

I forprosjektet ble det valgt en metodisk tilnærming med to deler, (1) utredning av 
grunnlaget for å etablere en regionalpark i Lister i form av intervjuundersøkelser og 
litteraturgjennomgang og (2) simulering av en regionalpark-funksjon i forprosjekt-
perioden ved å påta seg noen større og mindre oppgaver som anses å være typiske 
regionalparkoppgaver. Denne tilnærmingen ble vurdert til å være den beste for å nå 
hovedmålet i forprosjektet. Konkrete tiltak og resultater fra disse vil også være vik-
tige grep i seg selv for å synliggjøre og eksemplifisere hva et regionalparksamarbeid 
kan gi.

Med hensyn til måloppnåelse og resultater, er synligheten til regionens særegne na-
tur- og kulturverdier økt gjennom at forprosjektet både har realisert konkrete tiltak i 
egen regi og ytt bistand i prosesser og tiltak i andres regi. Forprosjektet har prioritert 
å bistå i etableringen av to nye kunnskaps- og formidlingsinstitusjoner, henholdsvis  
Besøkssenter våtmark Lista og Sørnorsk Laksesenter. Tilsvarende bistand er ytt til 
Sørnorsk Laksesenter i Kvås i konkurransen om å bli ett av fire nasjonale villakssen-
tre. En prosess som fortsatt pågår og der initiativet fra Listerregionen har markert seg 
tydelig i nasjonal sammenheng. 
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LISTER FRILUFTSRÅD
Inforasjonstavler og turskilt på Hidra

5
4

7

6

Ulland

Pallfjell

Risåsen

Myran

Skåråsen

Urstad

Sønnevik

Helle

Hæstad

Veisdal
Ytre

Øvre

Hummerås

Ra
sv

åg

Kalven

Langeland

Langelandstrand

Langelandsfjell 

Dipleheia

Vardefjell

Launes

Kvellandstrand
Hidrasund

Bukstad
Jørsevarden

Husøy Hummarøy

Urstadøya

Kåløya

Haugøya

Våge

Teinelaga

Strandsfjorden

Klubben

Ytre     Kalvekilen    Indre

204

Onsåsen

257

Stolen

Rasvågen

Olavs
Varde

Svansaråsen

Hummerås  

Du er her / You are here

Overnatting / Accomodation

Kystledhytte / Coastal fairway cabin

Camping 

Fyrlykt / Light

Infotavle / Information board 
Toalett / Toilets

Fiske / Fishing

Marina, brygge / Marina, quay

Utsiktspunkt / Viewpoint

Lekeplass / Playground

Badeplass / Swimming

Museum
Dagligvarer / Groceries

Drivstoff / Petrol

Hjertestarter / Defibrillator

3

3   Langelandsfjell 291 moh.
Hidras beste utsikt på øyas høyeste 
punkt. Minnesmerke og radiosender  
på toppen. Rundturmuligheter.
Best view of the island from its highest 
point. Several paths to choose for a round 
trip.

  Olavs Varde
Kort tur fra Hummerås til flott utsikts- 
punkt over Rasvåg.
Short walk from Hummerås to beautiful 
viewpoint over Rasvåg.

  Kalven
På Hidras sørøstlige hjørne ligger den 
beskyttede bukta Kalven. Her er det 
rester av bebyggelse fra langt tilbake i 
tid. Et nydelig turmål for en rundtur.
At Hidras southeast corner, the narrow 
bay at Kalven has many settlement rem-
nants. Nice destination on a round trip.

4 5

7

  Skiltede turstier / Signposted trails

  Langelandstrand
Tidligere kystsamfunn kun tilgjengelig 
med båt eller til fots. Svært rolig og 
idyllisk plass. Sjelden og flott løvskog i 
lia ned mot Langelandstrand.
Peaceful and charming coastal village 
only accessable by foot or boat. Rare 
temperate deciduous forest in the  
hillside down to Langelandstrand.

6

Vær oppmerksom på
All ferdsel på eget ansvar.
Ved ulykker ring 113.
Koordinater der du står nå:
Øst 6° 35’ 15”, nord 58° 12’ 43”

Caution
All passage is at your own risk.
Call 113 in emergency situations.
Coordinates in case of emergency:
East 6° 35’ 15”, north 58° 12’ 43”

Vest-Agder
fylkeskommune

Krevende
Challenging

Enkel
Easy

Allemannsretten/skikk og bruk
• Du kan ferdes fritt i utmark til fots
• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe 
   for andre, eller for plante- og dyreliv
• Vis hensyn til utmarksnæringene
• Forstyrr ikke dyr og fugler.
• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.
• Lukk igjen grinder etter deg.

Public access to the countryside / customs
• You have the right to roam freely through  
   common land
• Show consideration for wilderness industries.
• Show consideration for other users of
   uncultivated land.
• Always close all gates behind you.
• Do not disturb animals and birds.
• All game is protected except for legal hunting.

Mer informasjon:
flekkefjord.no
hidra.no
kongshamn.no  
listerfriluft.no

Middels
Medium
Ekspert
Expert

Velkommen til Hidra

1

5
4

3

2

7

6

flekkefjord.no   |   hidra.no   |   kongshamn.no  |  listerfriluft.no

Kådøya

Hågåsen
Ulland

Vardefjell

Brattøy

Kirkehamn

Vallås

Kjøydevåg

Prestøya

Dragøya

Kjellnes Lindåsen

Pallfjell

Risåsen

Myran

Hidrasund

Skåråsen

Urstad

Sønnevik

Helle

Hæstad

Veisdal
Ytre

Øvre

Hummerås

Ra
sv

åg

Kalven

Langeland

Langelandstrand
Langelandsfjell 

Dipleheia

Vardefjell

Launes

Kvellandstrand

Abelnes

Hidrasund

Bukstad
Jørsevarden

Husøy Hummarøy

Urstadøya

Kåløya

Haugøya

Våge

Teinelaga

Strandsfjorden

Klubben

Ytre     Kalvekilen    Indre

204

200

Onsåsen

257

Stolen

Hågåsen     
Kjellnes     
Stolen og Onsåsen    
Olavs Varde         
Langelandsfjell     
Langelandstrand    
Kalven         

1

6
5
4
3
2

Skiltede turstier / Signposted trails

7

       Hågåsen
Lett tur på traktorvei til gammelt kystfort i vakkert kulturlandskap med 
storslagen utsikt over Kirkehamn og øyene utenfor. 
Easy walk on tractor road in beautiful cultural landcape to the ruins of a  
coastal fortress with wonderful views of Kirkehamn and the island.

    Langelandsfjell 291 moh.
Hidras beste utsikt fra øyas høyeste punkt. Flere stier og startpunkter.
The best view in Hidra from the islands’ highest point. Several paths and 
starting points. 

    Olavs Varde
Kort tur for absolutt alle, med nydelig utsikt over Rasvåg.
Short and easy walk to a marvellous viewpoint over Rasvåg.

    Langelandstrand
Rolig og idyllisk tidligere kystsamfunn uten bilvei lengst øst på Hidra. 
Peaceful and charming coastal village only accessable by foot or boat.

      Kalven
Beskyttet bukt i sørøst med spor av bosetning siden steinalderen.  
Many settlement remnants in the narrow bay at Hidras southeast corner.

Hel
le

vå
ge

n

Rasvågen

Middels
Medium

Krevende
Challenging

Ekspert
Expert

Enkel
Easy Du er her / You are here

Kirke / Church

Fyrlykt / Light
Informasjonstavle / Information board 
Toalett / Toilets
Fiske / Fishing
Marina, brygge / Marina, quay
Utsiktspunkt / Viewpoint
Lekeplass / Playground
Badeplass / Swimming
Restaurant
Dagligvarer / Groceries
Drivstoff / Petrol
Diesel
Museum
Kystledhytte / Coastal fairway cabin
Camping 

Bobilplass / Motorhome site

Olavs
Varde

Svansaråsen

Hjertestarter / Defibrillator

1 4

5 

6

7

Vest-Agder
fylkeskommune

Foto: Alf Jacob Nilsen 

Foto: Lister Friluftsråd

    Kjellnes
Sti fra Hågåsen til gammel bosettingsplass i Hellevågen som ligger lunt 
til helt ute i havgapet. Flott utsikt over kystlinja og sjøen ute fra neset.  
Footpath from Hågåsen to a impressive viewpoint and many remnants  
of old settlements in the wind protected bay of Hellevågen.

2
Foto: Lister Friluftsråd

    Stolen - Onsåsen 166 moh.
Stolen er en fjellknaus formet som en stol - et landemerke på Hidra. Fra 
Onsåsen er det fritt utsyn over Hidra og Hidreheia på fastlandet.
Stolen is a chair-looking cliff, a landmark on Hidra. Continue to Onsåsen  
for a panoramic view of the island and its surrounding areas.

3
Foto: Lister Friluftsråd

Foto: Lister Friluftsråd

Foto: Lister Friluftsråd

Foto: Lister Friluftsråd

3

Allemannsretten 
• Du kan ferdes fritt i utmark til fots
• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 
  ulempe for andre, for plante- og dyreliv
• Vis hensyn til utmarksnæringene
• Forstyrr ikke dyr og fugler
• Alt vilt er freda med unntak av lovlig 
jakt
• Lukk igjen grinder etter deg

Public access to the countryside 
• You have the right to roam freely through  
   common land
• Show consideration for wilderness indust- 
   ries and other users of uncultivated land
• Always close all gates behind you
• Do not disturb animals and birds
• All game is protected except for legal  
   hunting

Turskiltprosjektet er et nasjonalt prosjekt støttet av Gjensidigestiftelsen og fylkeskommune-
ne for skilting av turløyper etter den nye nasjonale standarden. Friluftsrådet har fått støtte til  
skilt og informasjonstavler på Hidra.

Informasjonstavler ved fergekaiene.

Informasjonstavler ved alle utganspunkter for turløyper på østre del av Hidra.
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TURSKILTPROSJEKTET

1

3 

2

Kådøya

Hågåsen
Ulland

Vardefjell

Brattøy

Kirkehamn

Vallås

Kjøydevåg

Prestøya

Dragøya

Kjellnes Lindåsen

Risåsen

Hidrasund

Skåråsen

Urstad

Sønnevik

Helle

Ra
sv

åg

Husøy Hummarøy

Urstadøya

Kåløya

Haugøya

Våge

204

200

Onsåsen

Stolen

Hel
le

vå
ge

n

Rasvågen

Svansaråsen

Laugøy

  Kjellnes
Gammel bosettingsplass og flott utsikt utover 
sjøen fra neset. Mange steinmurer og ruiner i 
Hellevågen. Her er det ofte ly for vinden tross 
at den ligger helt ute i havgapet. 

Excellent view over the ocean and outer coast 
of the island. Many remnants of the old  
settlement in the bay.

  Hågåsen
Vakkert kulturlandskap med storslagen ut-
sikt over Kirkehamn og øyene utenfor. Største 
samling kanonstillinger og bunkerser fra 2. 
verdenskrig i Flekkefjord. Lett tur på traktor-
vei.
Beautiful cultural landcape with wonderful 
view of Kirkehamn and the island. Remnants  
of the largest coastal fortress in Flekkefjord.  
Easily accessible on tractor road.

1 2

  Skiltede turstier / Signposted trails

Du er her / You are here
Kirke / Church

Fyrlykt / Light

Infotavle / Information board 

Toalett / Toilets

Fiske / Fishing

Marina, brygge / Marina, quay

Utsiktspunkt / Viewpoint

Lekeplass / Playground

Badeplass / Swimming

Restaurant
Dagligvarer / Groceries

Kafé / Café

Drivstoff / Petrol 

Diesel
Kystledhytte / Coastal fairway cabin

Camping 

Bobilplass / Motorhome site

Hjertestarter / Defibrillator

  Stolen - Onsåsen
Stolen er et landemerke på Hidra og er en 
fjellknaus formet som en stol. Fra Onsåsen 
kan man se Hidra i 360 grader fra 166 moh.
Stolen is a chair-looking cliff, a landmark in  
Hidra. Continue to Onsåsen for a panoramic 
view of the island.

3

  Vær oppmerksom på

All ferdsel på eget ansvar.
Ved ulykker ring 113.
Koordinater der du står nå:
Øst 6° 31’ 48”, nord 58° 13’ 43”

Caution
All passage is at your own risk.
Call 113 in emergency situations.
Coordinates in case of emergency:
East 6° 31’ 48”, north 58° 13’ 43”

Vest-Agder
fylkeskommune

Krevende / Challenging

Enkel / Easy

Allemannsretten / skikk og bruk
• Du kan ferdes fritt i utmark til fots
• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller  
   ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
• Vis hensyn til utmarksnæringene
• Forstyrr ikke dyr og fugler.
• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.
• Lukk igjen grinder etter deg.

Public access to the countryside 
• You have the right to roam freely through  
   common land
• Show consideration for wilderness industries.
• Show consideration for other users of
   uncultivated land.
• Always close all gates behind you.
• Do not disturb animals and birds.
• All game is protected except for legal hunting.

Mer informasjon:
flekkefjord.no
hidra.no
kongshamn.no  
listerfriluft.no

Middels / Medium

Ekspert / Expert

3 

Palfjell

Informasjonstavler ved alle utganspunkter for turløyper på vestre del av Hidra.

Lokale lag, frivillige og Flekkefjords turistkontor 
Smaabyen Flekkefjord har vært viktige samarbeids-
partnere og bidragsytere i gjennomføringen av 
dette prosjektet. De fleste turløypene på Hidra 
ble skilta ferdig i 2016. Informasjonstavlene 
og resterende skilt blir satt opp våren 2017.
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Tilrettelegging i statlig sikra friluftsområder
Statlig sikrede friluftsområder er områder det offentlige har sirket for allmenn bruk til  
friluftsliv gjennom kjøp eller langvarige avtaler om bruksrett. Vest-Agder fylkeskommune 
fordeler hvert år tilskudd til etablering av og tilrettelegging for friluftsliv i statlig sikrede 
friluftsområder i fylket. Dette skjer gjennom to tilskuddordninger som fylkeskommunen 
forvalter på vegne av Miljødirektoratet. Lister-regionen har mange statlig sikrede friluftsom-
råder ved kysten. Dette er for det meste skjærgårdsparken i Lister. I innlandet er det færre 
områder.

Ordningen bidrar til å gjøre viktige friluftsområder tilgjengelige. Prioriterter områder er:
 • Viktige grønt- og friluftsområder i og ved byer og tettsteder 
 • Turstier og turveier i og nært byer, tettsteder og større boligområder
 • Områder med potensiale for universell utforming
 • Tettstedsnære landfaste friluftsområder i kystsonen
 • Arealer for fremføring av kyststier
 • Arealer som utvider, kobler sammen eller bedrer tilgangen til eksisterende friluftsområder
 • Områder for parkeringsplasser ved viktige utfartsområder

Sikring av områder som parkeringsplasser,  
viktige tettstedsnære turløyper og andre  
utfartsområder vil lette finansiering og  
forutsigbarhet for fremtidig bruk av områder  
av allmenn interesse. 

De siste årene har Lister friluftsråd bidratt til 
sikring og tilrettelegging av flere områder.  
I 2016 har friluftsrådet bidratt til tiltak i det 
statlig sikra friluftsområdet Berrefjords  
Eiendom i Flekkefjord, bidratt i prosessen  
med et sikringsprosjekt i Sirdal og  
fullføring og planlegging av nye tiltak på  
Laundal i Farsund, som beskrevet på s. 7-8-. 

Kvinesdal     Hægebostad

Flekkefjord           Farsund           Lyngdal

Statlig sikrede friluftsområder i:
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Åpning av Berrefjords Eiendom

BERREFJORDS EIENDOM

Etter ferdigstillingen av 
Berrefjords Eiendom ble 
den offisielt åpnet av byens 
ordfører med hjelp av skjær-
gårdstjenesten, prosjektleder, 
økonomiske bidragsytere, 
den lokale barnehagen og 
mange interesserte. 

Her har lokalbefolkning og 
tilreisende fått et nytt flott 
anlegg nær byen ved sjøen 
med brygger, toalett, plaske-
dam og tilgang både med båt 
og til fots. Utbyggingen ble 
finansiert av Miljødeparte-
mentet og Flekkefjord Spare-
bank. Forvaltningsplanen ble 
ferdigstilt av friluftsrådet og 
godkjent av fylkesmannen.

Berrefjords Eiendom åpnet offiselt 27. september 2016.

Ordfører Jan Sigbjørnsen får hjelp av barnehagebarn til åpningen.
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Steinsvikabua

Mellom Nordhasselvika og Marka på Lista ligger Steinsvika. Her ligger ei gammel sjøbu 
som er under istandsetting til å bli en åpen bu for rasting langs kyststien. Utsikten er flott og 
i dette værutsatte området vil bua bli et nytt turmål. Steinsvika rett utenfor har et rikt fugle-
liv. Bua restaureres på dugnad med midler til materialer fra Miljødirektoratet og Flekkefjord 
Sparebank.

Fra overetasjen er det utsikt over Steinsvika

Vindu mot sør     Vinduer mot vest

Steinsvikabua ligger langs kyststien i Farsund

Steinsvika



           ANDRE TILRETTELEGGINGSTILTAK     
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Tursti på Snartemo

Snartemo Vel har fått tilskudd gjennom Lister Friluftsråd til å opparbeide en gammel jernba-
netrase på Snartemo til tursti. Prosjektet har blitt utført på dugnad i regi av velforeningen. 
I tillegg til å få en flott tursti og benker langs stien med utsikt til elva Lygna, har dugnadene 
også vært en sosial aktiviet med felles grilling. 

Før       Etter

Før       Etter

Dugnadsfolk       Grilling og sosialt samvær etter innsatsen
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Nettside med oversikt over friluftsmuligheter i Lister 
I løpet av 2016 har Lister Friluftsråd videreutviklet nettsiden med informasjon om ulike 
friluftsmuligheter i Lister fordelt på hver kommune. I 2016 ble langrennsløypenettet i 
Øvre Sirdal publisert på listerfriluft.no i samarbeid med Sirdalsløyper og Sirdalsferie. 
Utviklingen av hjemmesida med informasjon om friluftsmuligheter vil fortsette i 2017.

Oversiktskart  for langrennsløyper i Øvre Sirdal

Turforslag for fotturer i Sirdal har 
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LISTER FRILUFTSRÅD                                                                                                                                                          SYNLIGGJØRING

1. jan. 2016 - 31. des. 2016Sted

By

Kartoverlegg

Sammendrag

Trafikk Atferd Konverteringer

Økter % nye økter Nye
brukere Fluktfrekvens Sider per økt Gjennomsnittlig

øktvarighet Målkonverteringsfrekv. Målfullføringer Målverdi

25 834
% av

summen:
100,00 %
(25 834)

69,95 %
Gj.sn. for

datautvalget:
69,91 %

(0,05 %)

18 070
% av

summen:
100,05 %
(18 061)

67,01 %
Gj.sn. for

datautvalget:
67,01 %

(0,00 %)

2,72
Gj.sn. for

datautvalget:
2,72

(0,00 %)

00:01:44
Gj.sn. for

datautvalget:
00:01:44
(0,00 %)

0,00 %
Gj.sn. for datautvalget:

0,00 %
(0,00 %)

0
% av summen:

0,00 %
(0)

USD 0,00
% av

summen:
0,00 %

(USD 0,00)

1. Oslo 5 005
(19,37 %)

67,19 % 3 363
(18,61 %)

66,93 % 2,55 00:01:49 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

2. Stavanger 2 724
(10,54 %)

74,71 % 2 035
(11,26 %)

68,02 % 2,41 00:01:24 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

3. Lyngdal 1 832
(7,09 %)

60,26 % 1 104
(6,11 %)

54,09 % 3,79 00:02:33 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

4. (not set) 1 708
(6,61 %)

67,33 % 1 150
(6,36 %)

65,75 % 2,60 00:01:46 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

5. Flekkefjord 1 454
(5,63 %)

59,08 % 859
(4,75 %)

59,83 % 3,65 00:02:46 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

6. Farsund 1 186
(4,59 %)

57,17 % 678
(3,75 %)

50,34 % 3,72 00:02:14 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

7. Sandnes 1 183
(4,58 %)

75,66 % 895
(4,95 %)

69,40 % 2,39 00:01:20 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

8. Kristiansand 1 093
(4,23 %)

64,87 % 709
(3,92 %)

60,20 % 3,17 00:02:35 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

9. Bergen 642
(2,49 %)

73,83 % 474
(2,62 %)

67,29 % 2,23 00:01:19 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

10. Sola 466
(1,80 %)

76,39 % 356
(1,97 %)

70,82 % 2,66 00:01:17 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

11. Trondheim 452
(1,75 %)

71,02 % 321
(1,78 %)

66,37 % 2,25 00:01:38 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

12. Eigersund 388
(1,50 %)

73,97 % 287
(1,59 %)

68,04 % 2,71 00:01:44 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

13. Mandal 331 72,81 % 241 68,28 % 2,71 00:01:44 0,00 % 0 USD 0,00

11 5 0055 005

Alle brukere
100,00 % Økter

Lister Friluftsråd

Alle nettsteddata GÅ TIL RAPPORTEN

1. jan. 2016 - 31. des. 2016Sted

By

Kartoverlegg

Sammendrag

Trafikk Atferd Konverteringer

Økter % nye økter Nye
brukere Fluktfrekvens Sider per økt Gjennomsnittlig

øktvarighet Målkonverteringsfrekv. Målfullføringer Målverdi

25 834
% av

summen:
100,00 %
(25 834)

69,95 %
Gj.sn. for

datautvalget:
69,91 %

(0,05 %)

18 070
% av

summen:
100,05 %
(18 061)

67,01 %
Gj.sn. for

datautvalget:
67,01 %

(0,00 %)

2,72
Gj.sn. for

datautvalget:
2,72

(0,00 %)

00:01:44
Gj.sn. for

datautvalget:
00:01:44
(0,00 %)

0,00 %
Gj.sn. for datautvalget:

0,00 %
(0,00 %)

0
% av summen:

0,00 %
(0)

USD 0,00
% av

summen:
0,00 %

(USD 0,00)

1. Oslo 5 005
(19,37 %)

67,19 % 3 363
(18,61 %)

66,93 % 2,55 00:01:49 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

2. Stavanger 2 724
(10,54 %)

74,71 % 2 035
(11,26 %)

68,02 % 2,41 00:01:24 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

3. Lyngdal 1 832
(7,09 %)

60,26 % 1 104
(6,11 %)

54,09 % 3,79 00:02:33 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

4. (not set) 1 708
(6,61 %)

67,33 % 1 150
(6,36 %)

65,75 % 2,60 00:01:46 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

5. Flekkefjord 1 454
(5,63 %)

59,08 % 859
(4,75 %)

59,83 % 3,65 00:02:46 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

6. Farsund 1 186
(4,59 %)

57,17 % 678
(3,75 %)

50,34 % 3,72 00:02:14 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

7. Sandnes 1 183
(4,58 %)

75,66 % 895
(4,95 %)

69,40 % 2,39 00:01:20 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

8. Kristiansand 1 093
(4,23 %)

64,87 % 709
(3,92 %)

60,20 % 3,17 00:02:35 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

9. Bergen 642
(2,49 %)

73,83 % 474
(2,62 %)

67,29 % 2,23 00:01:19 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

10. Sola 466
(1,80 %)

76,39 % 356
(1,97 %)

70,82 % 2,66 00:01:17 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

11. Trondheim 452
(1,75 %)

71,02 % 321
(1,78 %)

66,37 % 2,25 00:01:38 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

12. Eigersund 388
(1,50 %)

73,97 % 287
(1,59 %)

68,04 % 2,71 00:01:44 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

13. Mandal 331 72,81 % 241 68,28 % 2,71 00:01:44 0,00 % 0 USD 0,00

11 5 0055 005

Alle brukere
100,00 % Økter

Lister Friluftsråd

Alle nettsteddata GÅ TIL RAPPORTEN

1. jan. 2016 - 31. des. 2016All trafikk

Kilde/medium

Utforsker

Sammendrag

Trafikk Atferd Konverteringer

Økter % nye økter Nye
brukere Fluktfrekvens Sider per økt Gjennomsnittlig

øktvarighet Målkonverteringsfrekv. Målfullføringer Målverdi

25 834
% av

summen:
100,00 %
(25 834)

69,95 %
Gj.sn. for

datautvalget:
69,91 %

(0,05 %)

18 070
% av

summen:
100,05 %
(18 061)

67,01 %
Gj.sn. for

datautvalget:
67,01 %

(0,00 %)

2,72
Gj.sn. for

datautvalget:
2,72

(0,00 %)

00:01:44
Gj.sn. for

datautvalget:
00:01:44
(0,00 %)

0,00 %
Gj.sn. for datautvalget:

0,00 %
(0,00 %)

0
% av summen:

0,00 %
(0)

USD 0,00
% av

summen:
0,00 %

(USD 0,00)

1. google / organic 10 022
(38,79 %)

70,05 % 7 020
(38,85 %)

70,62 % 2,48 00:01:45 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

2. (direct) / (none) 3 400
(13,16 %)

65,62 % 2 231
(12,35 %)

61,59 % 3,05 00:02:10 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

3. m.facebook.com / referral 3 260
(12,62 %)

74,75 % 2 437
(13,49 %)

67,48 % 2,28 00:01:01 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

4. sirdal.no / referral 2 268
(8,78 %)

71,30 % 1 617
(8,95 %)

67,06 % 2,31 00:01:25 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

5. site-auditor.online / referral 741
(2,87 %)

87,58 % 649
(3,59 %)

98,38 % 1,43 00:00:14 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

6. facebook.com / referral 738
(2,86 %)

69,78 % 515
(2,85 %)

62,20 % 2,89 00:01:34 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

7. rank-checker.online / referral 710
(2,75 %)

86,06 % 611
(3,38 %)

97,75 % 2,00 00:00:22 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

8. startsiden / organic 652
(2,52 %)

73,01 % 476
(2,63 %)

71,32 % 2,53 00:01:27 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

9. l.facebook.com / referral 571
(2,21 %)

54,12 % 309
(1,71 %)

51,84 % 3,89 00:02:49 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

10. bing / organic 494
(1,91 %)

50,00 % 247
(1,37 %)

36,23 % 5,21 00:03:43 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

11. monetizationking.net /
referral

367
(1,42 %)

82,83 % 304
(1,68 %)

98,91 % 1,01 00:00:11 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

12. kystled.no / referral 357
(1,38 %)

74,51 % 266
(1,47 %)

52,10 % 2,79 00:02:31 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

13. farsund.kommune.no /
referral

315
(1,22 %)

64,76 % 204
(1,13 %)

38,10 % 5,03 00:02:59 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

14. lyngdalsporten.no / referral 230
(0,89 %)

63,48 % 146
(0,81 %)

26,52 % 6,81 00:04:26 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

15. ut.no / referral 206
(0,80 %)

60,19 % 124
(0,69 %)

40,29 % 4,85 00:03:14 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

16. friluftsrad.no / referral 171
(0,66 %)

54,39 % 93
(0,51 %)

36,26 % 4,12 00:01:50 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

17. lm.facebook.com / referral 161
(0,62 %)

65,22 % 105
(0,58 %)

67,70 % 2,08 00:00:59 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

 Økter

april 2016 juli 2016 oktober 2016

250250

500500

Alle brukere
100,00 % Økter

Lister Friluftsråd

Alle nettsteddata GÅ TIL RAPPORTEN

1. jan. 2016 - 31. des. 2016All trafikk

Kilde/medium

Utforsker

Sammendrag

Trafikk Atferd Konverteringer

Økter % nye økter Nye
brukere Fluktfrekvens Sider per økt Gjennomsnittlig

øktvarighet Målkonverteringsfrekv. Målfullføringer Målverdi

25 834
% av

summen:
100,00 %
(25 834)

69,95 %
Gj.sn. for

datautvalget:
69,91 %

(0,05 %)

18 070
% av

summen:
100,05 %
(18 061)

67,01 %
Gj.sn. for

datautvalget:
67,01 %

(0,00 %)

2,72
Gj.sn. for

datautvalget:
2,72

(0,00 %)

00:01:44
Gj.sn. for

datautvalget:
00:01:44
(0,00 %)

0,00 %
Gj.sn. for datautvalget:

0,00 %
(0,00 %)

0
% av summen:

0,00 %
(0)

USD 0,00
% av

summen:
0,00 %

(USD 0,00)

1. google / organic 10 022
(38,79 %)

70,05 % 7 020
(38,85 %)

70,62 % 2,48 00:01:45 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

2. (direct) / (none) 3 400
(13,16 %)

65,62 % 2 231
(12,35 %)

61,59 % 3,05 00:02:10 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

3. m.facebook.com / referral 3 260
(12,62 %)

74,75 % 2 437
(13,49 %)

67,48 % 2,28 00:01:01 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

4. sirdal.no / referral 2 268
(8,78 %)

71,30 % 1 617
(8,95 %)

67,06 % 2,31 00:01:25 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

5. site-auditor.online / referral 741
(2,87 %)

87,58 % 649
(3,59 %)

98,38 % 1,43 00:00:14 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

6. facebook.com / referral 738
(2,86 %)

69,78 % 515
(2,85 %)

62,20 % 2,89 00:01:34 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

7. rank-checker.online / referral 710
(2,75 %)

86,06 % 611
(3,38 %)

97,75 % 2,00 00:00:22 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

8. startsiden / organic 652
(2,52 %)

73,01 % 476
(2,63 %)

71,32 % 2,53 00:01:27 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

9. l.facebook.com / referral 571
(2,21 %)

54,12 % 309
(1,71 %)

51,84 % 3,89 00:02:49 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

10. bing / organic 494
(1,91 %)

50,00 % 247
(1,37 %)

36,23 % 5,21 00:03:43 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

11. monetizationking.net /
referral

367
(1,42 %)

82,83 % 304
(1,68 %)

98,91 % 1,01 00:00:11 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

12. kystled.no / referral 357
(1,38 %)

74,51 % 266
(1,47 %)

52,10 % 2,79 00:02:31 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

13. farsund.kommune.no /
referral

315
(1,22 %)

64,76 % 204
(1,13 %)

38,10 % 5,03 00:02:59 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

14. lyngdalsporten.no / referral 230
(0,89 %)

63,48 % 146
(0,81 %)

26,52 % 6,81 00:04:26 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

15. ut.no / referral 206
(0,80 %)

60,19 % 124
(0,69 %)

40,29 % 4,85 00:03:14 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

16. friluftsrad.no / referral 171
(0,66 %)

54,39 % 93
(0,51 %)

36,26 % 4,12 00:01:50 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

17. lm.facebook.com / referral 161
(0,62 %)

65,22 % 105
(0,58 %)

67,70 % 2,08 00:00:59 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

 Økter

april 2016 juli 2016 oktober 2016

250250

500500

Alle brukere
100,00 % Økter

Lister Friluftsråd

Alle nettsteddata GÅ TIL RAPPORTEN

Statistikk på bruk av nettsida i 2016

Besøksstatisitkken  
viser antall besøk  
på nettsiden i løpet  
av året sortert etter 
kommune.

Hvert besøk har i  
gjennomsnitt visning 
av 3 sider per økt i 
løpet av rundt  
2 minutter.

De fleste kommer til  
sidene via søk på 
Google. 

Deretter kommer de 
fleste brukere direkte, 
via facebook-linker og 
henvisning fra Sirdals 
turistkontors sider.

1. jan. 2016 - 31. des. 2016Sted

By

Kartoverlegg

Sammendrag

Trafikk Atferd Konverteringer

Økter % nye økter Nye
brukere Fluktfrekvens Sider per økt Gjennomsnittlig

øktvarighet Målkonverteringsfrekv. Målfullføringer Målverdi

25 834
% av

summen:
100,00 %
(25 834)

69,95 %
Gj.sn. for

datautvalget:
69,91 %

(0,05 %)

18 070
% av

summen:
100,05 %
(18 061)

67,01 %
Gj.sn. for

datautvalget:
67,01 %

(0,00 %)

2,72
Gj.sn. for

datautvalget:
2,72

(0,00 %)

00:01:44
Gj.sn. for

datautvalget:
00:01:44
(0,00 %)

0,00 %
Gj.sn. for datautvalget:

0,00 %
(0,00 %)

0
% av summen:

0,00 %
(0)

USD 0,00
% av

summen:
0,00 %

(USD 0,00)

1. Oslo 5 005
(19,37 %)

67,19 % 3 363
(18,61 %)

66,93 % 2,55 00:01:49 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

2. Stavanger 2 724
(10,54 %)

74,71 % 2 035
(11,26 %)

68,02 % 2,41 00:01:24 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

3. Lyngdal 1 832
(7,09 %)

60,26 % 1 104
(6,11 %)

54,09 % 3,79 00:02:33 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

4. (not set) 1 708
(6,61 %)

67,33 % 1 150
(6,36 %)

65,75 % 2,60 00:01:46 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

5. Flekkefjord 1 454
(5,63 %)

59,08 % 859
(4,75 %)

59,83 % 3,65 00:02:46 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

6. Farsund 1 186
(4,59 %)

57,17 % 678
(3,75 %)

50,34 % 3,72 00:02:14 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

7. Sandnes 1 183
(4,58 %)

75,66 % 895
(4,95 %)

69,40 % 2,39 00:01:20 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

8. Kristiansand 1 093
(4,23 %)

64,87 % 709
(3,92 %)

60,20 % 3,17 00:02:35 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

9. Bergen 642
(2,49 %)

73,83 % 474
(2,62 %)

67,29 % 2,23 00:01:19 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

10. Sola 466
(1,80 %)

76,39 % 356
(1,97 %)

70,82 % 2,66 00:01:17 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

11. Trondheim 452
(1,75 %)

71,02 % 321
(1,78 %)

66,37 % 2,25 00:01:38 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

12. Eigersund 388
(1,50 %)

73,97 % 287
(1,59 %)

68,04 % 2,71 00:01:44 0,00 % 0
(0,00 %)

USD 0,00
(0,00 %)

13. Mandal 331 72,81 % 241 68,28 % 2,71 00:01:44 0,00 % 0 USD 0,00

11 5 0055 005

Alle brukere
100,00 % Økter

Lister Friluftsråd

Alle nettsteddata GÅ TIL RAPPORTEN
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                                                                                        LISTER FRILUFTSRÅD                                                    

Epledal er skjærgårdspark og offentlig frilufts-
område ved Grønsfjorden i Lyngdal. Her er 
det store gressområder, sandstrand, brygger, 
turstier, toalett, gapahuk og sandvolleyballba-
ne.

Fra kl. 22.- 24. juni ble det arrangert frilufts-
camp i Epledal. Leieren er for gutter og jenter 
i Lister som går i 5., 6. og 7. klasse. Aktiviteter 
på leiren er blant annet sandvolleyball, mat-
laging, fisking, samt ulike lagkonkurranser. I 
2016 ble friluftscampen arrangert for fjerde år på 
rad. 

Fra leirområdet.

Fra friluftscamp 2014. Lagkonkurranse på friluftscamp 2014.

Friluftscamp Epledal

Innslag i lokalavisa Avisen Agder fra friluftscampen på Gården Li
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Friluftscamp Gården Li
Gården Li på Hidreheia er en riktig så flott idyll der den ligger med utsikt mot Hidrasundet. 
Linjene i det majestetiske landskapet, sommerens vakre fargekomposisjoner, lydsymfonier 
fremført av leende barn og brekende geiter, og duften av egenlaget pizza i steinovn kjempet 
om sansenes gunst.

I helga 17. -19. juni 2016 arrangerte Lister Friluftsråd i samarbeid med Flekkefjord og Opland 
Turistforening (F.O.T.) friluftscamp på denne gården.  Her er det mange muligheter for 
et aktivt friluftsliv. Det var 23 elever  i fra 5-7 klasse fra skolene Feda, Vesterdalen, Vanse, 
Sunde og Liknes skole som hadde meldt seg på. I løpet av helga fikk barna med seg et kurs i 
kart og kompass før de i grupper orienterte seg frem og fant orienteringsposter i heia. De var 
utrolig flinke. 

Nede ved Dåtlandstrand har turistforeningen satt opp en spennende fjellklatringsrute kalt 
Via Ferrata. Den består av 112 jernfester i fjellet, og hvor en er sikret i stålvaier. Flere meter 
under en har en havet. Det ga barna en skikkelig UHU-følelse. 

Ved brygga fikk barna prøvd fiskestengene sine. De fikk både makrell og lyr på kroken. Bar-
na fikk også halt opp en del rødkrabber. Fiskene ble senere grillet oppe ved gården. 
Oppe på gården er det en veldig flott badekulp. Den ble innviet allerede fredagskvelden. 
Forfriskende! 

Barna fant på mye gøy; de skjøt med pil og bue, gikk på stylter, hadde bom 50 leken, spilte 
badminton og fotball og de fikk også lært seg noen dansemooves i friluft.
Høydepunktet på lørdagskvelden var å lage egne pizzaer som ble bakt i våningshusets  
steinovn. Hele 27 pizzaer ble stekt der inne. Da er det godt å ha med en voksen som har  
erfaring som samhandlingskoordinator. 

FRILUFTSCAMPER

Deltakere på Friluftscamp Gården Li 2016
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                                                   LISTER FRILUFTSRÅD                                                    

Kystleden er under utvikling. I Lister er det flere hytter til leie langs kys-
ten. Hyttene i Kirkehamn og Gården Li i Flekkefjord og Haugelandstrand 
i Kvinesdal har vært tilgjengelige noen år. I 2016 ble Eplebua i Lyngdal 
gjort klar for bruk og vil bli tilgjengelig i 2017-sesongen. Hyttene har en-
kel standard og ligger på svært idylliske og naturskjøne områder. 

Kystled Lister

                                                                                                 KYSTLED

DNT-hytta Gården Li ligger i kort avstand fra brygga 
i Dåtlandstrand i Hidrasundet.

Eplebua i Epledal ble istandsatt i 2016 og åpner  
for bruk i 2017.

Haugelandstrand i Fedafjorden har to hytter  
til utleie.

Strandbu ved Kirkeham på Hidra
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                                                                                                      KYSTLED                                                            

Driftsinntekter Note
Regnskap

2016
Budsjett

2016
Regnskap 

2015
Kontingent kommuner 2 428 130 428 130 424 790
Adm. støtte Friluftsrådens Landsforbund (FL) 310 000 300 000 275 000
Kontingent Vest-Agder fylkeskommune 136 576 136 576 131 664
Refusjoner 4 217 511 0 651 940
Salgsinntekter 41 224 0 60 406
Overføringer 214 771 0
Andre driftsinntekter 0 20 000
Søkte midler 3 375 000 550 000 2 135 748
Sum driftsinntekter 1 723 212 1 434 706 3 822 648

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

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 kon-
tingent per kommune: Farsund kr. 107 050, Flekkefjord kr. 100 690, Hægebostad kr. 27 020, 
Kvinesdal kr. 69 810, Lyngdal kr. 94 940 og Sirdal kr. 28 320.

Note 3 - Inntekter gjennom søkte midler og overføringer. I tillegg til faste inntekter gjen-
nom kontingenter fra medlemskommunene og Vest-Agder fylkeskommune, samt adminis-
trasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund, finansieres tiltak i Lister Friluftsråd gjennom 
søkte midler. I løpet av 2016 har Lister Friluftsråd mottatt følgende midler utbetalt gjennom 
Vest-Agder fylkeskommune: 1) Friluftscamp kr. 50 000, 2) turskiltprosjekt kr. 75 000. Lister 
Friluftsråd har mottatt følgende midler gjennom Friluftsrådens Landsforbund: 1) Spillemid-
ler til mindre tilretteleggingstiltak kr 50 000 og 2) Friluftscamp kr. 50 000. Fra Miljødirektora-
tet har Lister Friluftsråd mottatt: 1) kr. 150 000 til Informasjonstiltak i Besøkssenter våtmark 
Lista.

Budsjettavvik: VAFs skiltprosjekt utbetaler resterende 75 000 kr av budsjetterte kr. 150 000 
ved prosjektets sluttføring i 2017. Naturklatrejungler budsjettert med kr. 150 000 er ikke rea-
lisert i 2016, produksjonskostnader til informasjonstavler til Besøkssenter våtmark Lista ble 
utsatt til 2017 grunnet avventing av godkjennelse av oppsett og plassering. Tildeling på  
kr 50 000 i spillemidler til mindre tilretteleggingstiltak kom etter siste budjettvedtak. Refusjo-
ner består av husleierefusjon, refusjon for utgifter til retningsskilt og en informasjonsfolder.

ØKONOMI
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Driftsutgifter
Regnskap

2016
Budsjett

2016
Regnskap

2015
Lønnskostnader og reiseutgifter 1 366 334 1 395 702 2 735 918
Kjøp av varer og tjenester 327 329 653 838 2 607 224
Overføringer 220 895 0 620 453
Sum driftsutgifter 1 914 558 2 049 540 5 963 595

Driftsresultat 191 346 634 834 2 177 643

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsatt til bundne fond 0 0 44 941
Bruk av tidligere års overskudd 17 123 17 123 226 208
Bruk av tidligere avsetninger 517 878 617 711 2 012 482
Avsatt til disposisjonsfond 0
Regnskapsmessig resultat 343 985 0 17 123

LISTER FRILUFTSRÅD 

Prosentvis inntektsfordeling for Lister Friluftsråd i 2016

Kont. 
kommuner 25%

Tjenester 9%

Kont. FL 18%

Kont. VAF 8 %

Refusjoner 16%

Salgsinntekter 2%
Søkte midler 22%
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                                                                                                                                                                               HANDLINGSPLAN 2017   
Kommuneadministrativt samarbeid
Friluftsrådet har rådgivende, samkjørende og pådrivende rolle i fri-
luftslivsrelaterte saker. Bistår kommunene ved behov i relevante sa-
ker som forvaltningsplaner, kommunedelplaner for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet, statlig sikring av friluftsområder og kartlegging 
og verdsetting av friluftsområder.

Regionalt samarbeid om naturbaserte aktiviteter
Forprosjektet Lister Regionlapark er avsluttet. Friluftsrådet ønsker å 
være en pådriver for regionalt samarbeid om naturbaserte aktivite-
ter.

Informasjonstiltak
Listerfriluft.no videreutvikles med:
Flere turforslag – sykling, padling, mv. Kvalitetssikring av innholdet. Engelsk versjon.  
Informasjon om Lister skjærgårdspark på listerfriluft.no. Regionkart, et temakart med over-
sikt over hele regionen med inndeling i ulike tilbud som turstier, sykkelturforslag, kajakktur-
forslag, kulturhistoriske interessante steder og spisesteder i tilknytning til nevnte aktiviteter, 
severdigheter, friluftsområder, skiløyper, skjærgårdsparken og andre fritidsbåt-anlegg, mv. 
Friluftsrådenes Landsforbund skal utvikle ny plattform for nettside for friluftsrådene. Lister 
Friluftsråd vil vurdere å skifte plattform når denne foreligger.
 
Sykkelkart for Lister 
Oversiktskart over anbefalte veier å sykle. Ruteforslag, katego-
risering av veinettet etter kriterier for attraktivitet for sykling 
– dvs trafikk, gang- og sykkelvei, natur- og kulturopplevel-
ser, grus/asfalt, stier/skogsbilveier. Papirkart/web. Samar-
beid med bl. sykkelklubbene for innsamling av informasjon.  
Kartet forberedes for produksjon i 2018. 

Turskiltprosjektet
Friluftsrådet søker Turskiltprosjektet om midler til turskilt og 
infotavler til Verdal skistadion, rundtur ved Kvåsfossen, turstier 
til Sirdalsvann, terrengsykkelløype på Knaben, padleruter i Farsund 
og turkort for 30 fotturer i Lister.

Aktiviteter
Friluftscamp Epledal og Haugelandstrand i juni.
«Tur for ALLE» i samarbeid med Hægebostad Frivillighetssentral. 
«Ungdom på tur» i samarbeid med Hægebostad Frisklivssentral.
«På Topp i Lister» – turkonkurranse med flere turmål i hver kommune, 
gjerne samling av allerede eksisterende lokale topptur-program. Knyt-
tes til listerfriluft.no.

Tiltakene i handlings-
planen for 2017 er ikke 

satt opp i prioritert 
rekkefølge.
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Styrets underskrift til årsmeldingen 2016:

Tilrettelegging

Holmen i Sirdalsvannet. Bistå kommunen i prosjektet med brygge, gapahuk, ildsted, skjøt-
sel og anlegning av teltplass for denne øya i Sirdalsvannet med sin 
spesielle historie. 

Laundal. Videreutvikling av Laundal som naturskole med bl. a  
toalett, redskapsbygg, mv. Statlig sikra friluftsområde. 

Grillhytte på Naglestad. Friluftsrådet samarbeider med Naglestad 
Skisenter om å oppføre en grillhytte langs turveien fra Naglestad 
mot Blomliknuten til allmenn bruk med støtte fra fylkeskommunen.

Kanostativ på Tonstad. Friluftsrådet etablerer i samarbeid med Sirdal kommune en kanoba-
se ved Tonstad med gratis utlån av kanoer med støtte fra Friluftsrådenes Landsforbund.

Tiltak mot marin forsøpling
I samarbeid med Skjærgårdstjenesten og kystkommunene etableres et tiltak for å støtte all 
frivillig innsats mot marin forsøpling, med aktiviteter som innsamlingsaksjon gjenom Kyst-
lotteriet, informasjonstiltak, utstilling og holdningsskapende arbeid. Miljødirektoratet søkes 
om støtte.  

Det er også utarbeidet 
en retningsgivende 

langsiktig handlings-
plan for perioden 

2016-2019

            VEDTEKTER  

Tor Arild Bakke (styreleder) Oskar Tveit (nestleder)

Cathrine V. R. AagedalLaila Helleberg

Egil Normann EekJonny Djupvik
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                                        LISTER FRILUFTSRÅD                  VEDTEKTER  
§ 1 Medlemmer 

Lister Friluftsråd (LF) er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvines-
dal, 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 samarbeiden 
       de 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 kom-
munen 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 kon-
tingent; Valg av leder og nestleder. Årsmøtet velger to representanter til å undertegne årsmøteprotokoll.
 
d) Møter i arbeidsutvalget 
LF skal avholde møte når lederen i samarbeid med daglig leder finner det nødvendig, eller når minst 2 av kom-
munene 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 innkal-
lingen. 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 nødven-
dig. 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.
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LF er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er representert. Avgjørelser treffes ved avstemnin-
ger 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 ved-
legges. 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. Med-
lemskontingenten overføres til LF senest 1. februar i budsjettåret.
 
b) Støtte- og tilskuddsordninger 
I tillegg til medlemskontingenten søker LF om administrasjonsstøtte og tilskudd til ulike prosjekter fra fylkes-
kommune og tilgjengelige statlige støtteordninger. Utover medlemskontingenten skal deltakerkommunene 
ikke gjøre innskudd i driften. Bare i særlige tilfeller kan det bli aktuelt å søke kommunene om direkte støtte til 
spesielle prosjekter. Faggruppens utgifter utgiftsføres de respektive prosjekter.
 
c) Økonomistyring/sekretariat 
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett og regnskap, er ansvarlig for rådets daglige drift og deltar i 
møter/befaring 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 samar-
beid 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 finansi-
ert 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 eventu-
ell utmelding må LF vurdere hensiktsmessigheten av å videreføre samarbeidet mellom gjenværende kommu-
ner, 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 tilbakefø-
res til kommunene fordelt etter folketallet.

 Vedtektene er oppdatert pr. 9. mars 2016.
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       Bilder fra 2016      

Holmen er en naturperle i Sirdalsvannet. Her er det 
planer om tilrettelegging.

Kvinesdal har mnage fine stier og turmål. Barnevandrerstien øverst t. v., Lordehytta mellom Knaben 
og Åseral øverst t. h., Hamreheia nederst t. v. og Nonskarknuden nederst t. h. er bare noen eksempler.
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Brufjell og Brufjellhålene er ett av Flekkefjords mest populære turmål. 

Befaring i Flekkefjord Landskapsvernområde  Befaring i Tarmevika på Andabeløy

Uten dugnadsfolk gror stiene fort igjen. Fine skimuligheter på  
Verdal i Hægebostad.

Einarsneset er kåret til Farsunds fineste 
turområde.

Idyllisk på Kvaviksanden i Lyngdal 



Lister Friluftsråd ble stiftet i 2006 og er et interkommunalt samarbeid mellom 
kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. 
De seks kommunene utgjør Listerregionen som ligger vest i Vest-Agder med et 
totalt landareal på rundt 4.200 km2  og et samlet innbyggertall på rundt 36.000.    

I samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige  
organer arbeider Lister Friluftsråd for å ivareta og øke interesse, forståelse og 
muligheter for friluftsliv i Lister.


