PLAN FOR

IDRETT, FRILUFTSLIV
OG NÆRMILJØANLEGG
2018-2021
Vedtatt av Kommunestyret
23.11.2017

VISJON OG HOVEDMÅL
Visjon (Kommuneplan Farsund 2018-2030):

Fristende, nyskapende –best på natur og det gode liv!

En kommune i vekst med gode levekår, trygge oppvekstsvilkår, mangfold og god livskvalitet
for alle.

Delmål 6: Et rikt kultur- og idrettsliv der alle innbyggerne har mulighet til å delta

Visjon for denne planen:
«Flest mulig i aktivitet –lengst mulig»
Mål: Alle innbyggerne i Farsund skal ha et tilbud som gjør det mulig å være fysisk aktive i naturen, i
nærmiljøet og i idrettsanlegg, uansett alder og behov. Dette sikrer livskvalitet og folkehelse for Farsunds
innbyggere. Ungdom forblir aktive i organisert idrett lenger. Eldre har et tilbud om fysisk aktivitet i sitt
nærområde slik at man unngår passivitet. Flere tar «de gode valgene» i forhold til aktivitet i hverdagen.
Grupper som ikke er fysisk aktive blir mer aktive.

.

Farsund og Lista har ﬂotte turområder. Flere er av nasjonal og regional interesse. Her fra Snekkestø med Vondestien i bakgrunnen.
Foto: Inge Eikeland, Farsund kommune.
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BAKGRUNN OG FORMÅL
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg 2018 – 2021 er en temaplan og skal være et
redskap for å nå kommunens mål innen nevnte områder.
Planen skal bidra til:
• målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
• være grunnlag og bakgrunnsdokumentasjon for søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg og
idretts- og friluftslivsanlegg
• samordning og koordinering innen idrett, friluftsliv, skole og barnehage
• sikre arealer for lek, friluftsliv og idrett
• sette fokus på relevante problemstillinger innen feltet
• bedre muligheter for ﬁnansiering av anlegg, aktivitet og arealer
• best mulig å tilrettelegge for drift og vedlikehold
• sette fokus på kommunens eget ansvar for funksjonell og riktig areal- og anleggsutnyttelse.
Temaplanen erstatter kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg 2011-2015. Planen
rulleres hvert 4.år. Planen inneholder mål og tiltak for perioden 2018 - 2021. Oversikt over idrettsanlegg i
Farsund kommune ﬁnnes på anleggsregisteret.no. Anleggslisten skal oppdateres hvert år. For å være
berettiget til spillemidler må anleggene være registret i en politisk vedtatt plan. Planen vil også være et
grunnlag for kommunale prioriteringer i planperioden. Handlingsprogrammet rulleres hvert år i
forbindelse med kommunebudsjettet.
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort høsten 2016 i avisen Lister, på nettet og i brev til idrettslag og
andre organisasjoner med en høringsfrist innen 31.12.16.
Etter kunngjøring om oppstart av planarbeidet og oppfordring om å komme med innspill til kommunal
plan har det kommet innspill fra fem ulike idrettsklubber. Enhetsleder hatt dialog med Farsund
Idrettsråd, og arbeidet ble presentert under Farsund Idrettsråds årsmøte 30. mars 2017. Utvalg for oppvekst og kultur ﬁkk presentert saken i sitt møte 12. oktober 2017. Etter møtet ble planen sendt ut til lag,
foreninger og organisasjoner for uttalelse innen 1. november. Det er innen fristen kommet inn noen
innspill som er tatt med i planen.

Listahallen stod ferdig allerede i 1977, og fremstår fortsatt som en moderne idrettshall, bl.a. etter oppgradering av garderober,
tribuner og parkett. Foto: Inge Eikeland, Farsund kommune.
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INNsPILL

PLANPROGRAM

Farsund tennisklubb:
- Tak over eksiterende bane i Lauervik
- Squash-hall

Tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg
Tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg

Lista Idrettslag:
- Idrettens basishall i Vanse

Tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg

Farsund Idrettslag knyttet til Alcoa miljøpark:
- Treningsbane for bueskyting
- Gjøre om gressbane til kunstgress med
undervarme
- Ballvegg for fotball
- Ekstra sett med fotballmål

Tas over drift
Tas over drift

Farsund golfklubb:
- korthullsbane (3-6 hull) i Alcoa miljøpark

Tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg

Farsund sykleklubb:
- lys i terrengsykkelbane Alcoa miljøpark
- servicebygg/ klubbhus Alcoa miljøpark

Tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg
Tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg

Lista Bølgerytterforening:
- tilrettelegging på for vannsport:
Husebysanden, Kviljo, Bispen og Pisserenna.
- informasjonsskilt som ønsker vannsportutøvere
velkommen

Tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg
Tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg

Servicebygg/ lager i tilknytning til Alcoa miljøpark
er tatt med i handlingsprogram ordinære anlegg
Tatt med i planen

Resultatvurdering av forrige planperiode
Siden forrige plan har det skjedd mye innenfor området idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg. På anleggssiden er Farsund nå godt dekket. Det skyldes særlig utbyggingen Alcoa miljøpark som ble etablert i 2014.
Med sin ﬂerbrukshall, fotballhall, fotballbaner, terrengsykkelbane og andre anlegg, har Farsund fått et av
de største og ﬂotteste idrettsanleggene på Sørlandet. Området har stort potensiale for videre utvikling.
I tillegg har Farsund tennisklubb fått et ﬂott anlegg i Lauervik, Farsund IL har bygd nytt klubbhus, Farsund
Seilforening har fått nye lokaler på Naudodden, Lista Bølgerytterforening har fått midlertidig lager ved
Husebysanden, Kyststien fra Varnes til Loshavn er realisert, en rekke turløyper er etablert og/ eller forbedret, og i september 2017 åpnet Farsund sykleklubb (FCK) terrengsykkelbane i Alcoa miljøpark.
Laundal Naturskole er etablert med overnattingsplasser i bålhytte og toalett. Skjærgårdsparken er
videreutviklet med en rekke anlegg. Det er etablert ny sti langs Vansebekken, turstier på Varbak og rundt
Listahallen er oppgradert og har fått lys.
Farsund maraton og PreTour/ Farsund sykkelfestival er etablert som store årlige idrettsarrangementer i
kommunen.
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Tildelte spillemidler fra 2009 viser en del av tiltakene som er realisert i forrige
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planperiode:
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Tildelt 2017

Tildelt 2016

Tildelt 2015

Tildelt 2014

Tildelt 2013

Tildelt 2012

Tildelt 2011

Tildelt 2010

Tildelt 2009

6 588 000

4 795 000

1 560 000

771 000

0

1 184 000

614 000

700 000

799 000

Listahallen flerbrukshall

0

350 000

0

0

0

Listahallen svømmehall

0

300 000

0

0

0

Lista u-skole kunstgressbane

0

0

0

0

472 000

465 000

614 000

0

0

FARSUND

Lysløype ved Listahallen

0

Vanse skoles ballbinge

0

310 000

0

0
0

NY SØKNAD

Knivsland skytebane 300m

0

0

0

78 000

Husebyparkens kunstgressbane

0

1 950 000

1 250 000

0

0

4 914 000

0

0

0

0

0

0

0

Alcoahallen - flerbrukshall
Alcoahallen - styrketreningsrom

IKKE TILDELT ENDA

Alcoahallen - fotballhall

1 674 000

Farsund idrettslags klubbhus

IKKE TILDELT ENDA

1 926 000

Tursti Mosvold - Kaneheia

0

Livdekrona tennisbaner
Livdekrona tennisklubbhus
Farsund barneskoles ballbinge

0

237 000

0

248 000

0

0

0

0

445 000

0

682 000

0

0

NY SØKNAD
Urealisert

Kjørestad kunstgressbane
Varbakk tursti

0

0

IKKE TILDELT ENDA

Naudodden båthus
Spind kunstgressbane - 7er

0

0

0

0

327 000

NMK Lister Go-cart

0

0

0

700 000

0

O

0

69 000

0

0

0

Naudodden flytebrygge

!

!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
! !
I arbeidet med denne
planen
er
det
ikke
gjort
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mens
det
er
en
synkende
andel
som
deltar
i
organisert
konkurranseidrett.
!
!!
!
!
(

(

(

(

Status,
! trender
!
! og
! !utfordringer
! !
! !

! !
!
!
! ! !
! ! ! ! !
Norge
er
kjent
som
et
land
der
idrett
og
friluftsliv
er
svært
utbredt.
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Farsund er i stor grad en «hallidretts-kommune». Tradisjonelt sett har håndball, volleyball og svømming
! idretter
!!
! her. !De !siste årene har aktiviteter! knyttet til sykling,
!
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!
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! !
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!
!
! Flere nye
! idrettsklubber
! !
! er etablert,
! !
!
! !
!
!
økt, særlig blant
voksne.
bl.a. Farsund
sykleklubb
(FCK),
Lista! !
bølgerytterforening
!
! (LBF)
! og Farsund
!
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!
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Lokaloppgjør mellom FIL og IKB i Alcoahallen. Sesongen 2017/2018 samarbeider de om et lag.
Foto: Inge Eikeland, Farsund kommune.

Farsund sykleklubb er en annen ung klubb som har vokst raskt. FCK står for det årlige arrangementet
som de kaller Farsund sykkelfestival. Sykleklubben har særlig fokus på lavterskeltilbud og satser nå på
rekruttering av barn- og unge.
På løpe-/ joggesiden er Farsund Maraton blitt et årlig arrangement. Som et rent privat initiativ ble
«Laubejentan» og «Laubegudan» for en del år siden etablert som et lavterskeltilbud. Dette tilbudet har
vært viktig for å få folk som tidligere ikke var aktive til å komme i gang med trening. Flere har
gjennomført ulike tur- og maratonløp etter å ha begynt med jogging på grunn av «Laubejentan». Fortsatt
samles Laubejenter og –guder et par ganger i uken til fellestreninger.
Farsund kommune har overtatt driften av Flipside. Dette er et viktig anlegg for egenorganisert aktivitet.
Farsund Kajakklubb har etter noen år med synkende interesse fått svært mange unge medlemmer, etter
målrettet rekruttering av utøvere mellom 9-12 år. De har også startet turgruppe for voksne.
Det er fortsatt en utfordring at mange unge slutter med organisert trening når de kommer i ungdomsskolealder. En del av dem som hopper av begynner på treningssenter, men mange blir også inaktive med
de folkehelsekonsekvensene det innebærer. Dette kan gi seg utslag i både overvekt, psykiske plager og
mistrivsel.
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OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGIER

Statlige føringer:
• Idrett – St.melding 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen
• Folkehelse – St.melding 26 (2011-2012) Folkehelsemeldingen
• Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet Meld.st nr. 18
• Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder (2013-2020)
• Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen (2014-2020)
• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 2011
Regionale føringer:
• Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (2014-2020)
• Regionalplan Agder 2020
• Forvaltningsplan for Listastrendene landskapsvernområde med tilhørende plante- og
fuglefredningsområder (under revisjon)
• Listastrendene besøksstrategi 2017-27 (ikke vedtatt enda)

Sammenheng med andre planer i kommunen

Denne planen er forankret i Kommuneplan 2018-2030, Plan for folkehelse og likestilling 2015-2019 og
Kulturplanen. Farsund kommune har også en egen kommunedelplan for sykkel.
I kommuneplanens samfunnsdel er levekår et av to hovedområder. Her pekes det bl.a. på aspekter som
inkludering, folkehelse, aktivitetstilbud, samt det å motvirke utenforskap. Idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg er områder som er sentrale her. Organisert idrett er en god inkluderings- og integreringsarena
som er med å bygge nettverk og sosial kompetanse. Nærmiljøanlegg og turveier er viktig for å sikre at
både barn, unge og eldre holder seg i aktivitet. Her er særlig såkalte nærturer viktige. Med nærtur
menes korte turløyper i umiddelbar nærhet til boligområder. Turløypa rundt Mosvoldtjern og Varbak er
et gode eksempler på dette.
Folkehelseplanen vektlegger fysisk aktivitet som et sentralt og viktig område for å motvirke bl.a. overvekt. Gode lekeplasser, nærmiljøanlegg og aktivitetsområder knyttet til skoler og barnehager er viktig for
å skape aktive barn og unge. Det å få skolebarn til å gå eller sykle til skole og fritidsaktiviteter er også
viktig. Hjertesoner rundt skolene og bedre sykkelparkering er gode bidrag her. Et godt utbygd gang- og
sykkelveinett i kommunen, spesielt mellom bostedsområder, skoler, kommunesentre og aktivitetsanlegg,
har stor betydning for aktivitetsnivået.
I Kulturplanen er visjonen: Tilrettelegging for fysisk aktivitet for alle.
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IDRETT

Idrett er en kilde til glede, begeistring og sosialt fellesskap for mange i Farsund. Idretten er også viktig
som integreringsarena, og sentral i arbeidet for god folkehelse blant lokalbefolkningen.
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Idrettsaktiviteter
(
I kommunen er det en rekke ulike idrettstilbud. Farsund idrettsråd har 18 ulike medlemsklubber som har
! ulike sportsgrener.
! ! ! ! Til sammen
!
! er det 3201
! medlemmer
!
! ! ! det! utgjør
tilbud om langt over 20
i klubbene,
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
omtrent 30% av Farsunds befolkning (9758).
!

Klubbene tilbyr varierte
aktiviteter som rugby,
kajakk, dykking, kiting,
turn, fotball, volleyball
og håndball, trail, sykling, skyting, friidrett,
karate, svømming og
hesteridning. Det er
ingen registrerte idrettslag i Farsund som driver
med vintersport som
skøyter, langrenn eller
slalom.
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Kvinner

Menn

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum
Farsund Idrettsråd (18/18)

89 548

262

1

19 126

411

56 485
0

300 845 1758

0

12

13

193 261

657

1068

32

61

100

84

92

96

3

28

38

61
337

0

0

0

2

Farsund Idrettslag

0 159

107

Farsund Kajakklubb*

0

5

7

3

24

39

1

11

13

Farsund Pistolklubb*

0

0

0

0

4

4

0

0

1

Farsund Seilforening*

1

4

5

0

13

23

1

6

25 104

0 174

20

2

45

196

22

93

10

15

141

Farsund Sykleklubb

0

0

0

0

23

23

0

0

0

84

87

110

Farsund Tennisklubb*

0

7

10

0

19

36

0

7

15

46

70

106

Farsund Turnforening*

234

28

92

15

0

18

153

19

43

14

5

81

Farsund Undervannsklubb*

0

3

4

0

6

13

0

4

0

54

64

77

Idrettsklubben Borhaug

0

57

20

9

59

145

0

83

0 102

189

334

Lista Bølgerytterforening*

2

8

6

3

23

42

2

7

7

23

43

85

Lista Flyklubb*

0

0

0

0

1

1

0

0

0

24

24

25

Lista Idrettslag

33

60

25

2

49

169

11

13

12

20

59

228

0

7

5

0

40

52

0

27

25

31

84

136

Lista Ride- og kjøreklubb*
0
3
31
19 31
84
0
2
2
8
14
Som det framgår av
Lista Trialklubb*
0
1
1
0
2
4
0
4
3
9
18
tabellen, skjer det et
Spind Idrettsforening
0 38
6
0
3
47
0 11
0 13
24
kraftig frafall blant
89 548 262
58 486 1443
56 485 300 845 1758
O
ungdommen innen
organisert idrett fra 12-13 års-alderen.
og økte
krav! til prestasjoner
kan
!
! Krav!om økt treningsmengde
!
!
!
!
!
!
!
!
! trend og
! ikke et! særskilt
! fenomen! for
! Farsund. !
! !
forklare noe av dette. Dette er! en nasjonal
Lista Karateklubb*

MÅL
! !

!
!

3201

6

Farsund Bobcats Rugby League*

Farsund Svømmeklubb*

0

Sum

0-5 6-12 13-19 26- Sum

58 486 1443
1

!

!

!!

! !
!
! ! !

!

!

Farsund kommune skal være en forutsigbar
samarbeidspartner for idretten
!

!
!
!

!

!

!

!

!

! stRAteGI
!
!
!
!
! !
!
•! Styrke
!
! samarbeidet
!
! med idrettsrådet
! !
!

!
!

!

! !

!

98
22
71
3201

!

!

• Kommunen forskutterer spillemidler til
idretts-anlegg
• Fortsatt gratis leie av kommunale bygg og
anlegg for lokale idrettslag

!

!!
!

!

sikre fortsatt variert idrettstilbud i Farsund

Samarbeid med idrettsråd og klubber

sikre fortsatt gode muligheter for å drive idrett i
hele kommunen

Bygge idrettsanlegg som svarer til ulike idretters
behov, samt vedlikeholde og utvikle eksisterende
anlegg

skape oppmerksomhet og interesse omkring
ulike idretter

Støtte store idrettsarrangement som kan bidra til
økt interesse for sporten
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Idrettsanlegg
Farsund er godt utbygd med idrettsanlegg. De ﬂeste anleggene er kommunalt eid. Kostra-tall viser at
netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger i Farsund kommuner er på ca. kr. 1000,-. Det
er omtrent dobbelt så mye som landsgjennomsnittet.
Farsund kommunes utgifter til idrettsanlegg 2007-2016 (i 1000 kr)

2007

2653

2008

3685

2009

3502

2010

3806

2011

4018

2012

3730

2013

4397

2014

5277

2015

10420

I anleggsregisteret er det registrert hele 184 anlegg i Farsund kommune. Med i dette tallet også
nærmiljøanlegg og enkelte grendehus. Registeret er søkbart på anleggsregisteret.no.

2016

9422

Det er to hovedområder for idrettsanlegg i kommunen, Farsund (Alcoa miljøpark) og Vanse (Listahallen/
Vanse stadion). Alcoa miljøpark er på hele 154 mål og her er det store muligheter til videreutvikling og
etablering av nye anlegg.
Det er økende miljøfokus på kunstgressbaner og gummigranulat. Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund, Miljødirektoratet og Senter for Idrettsanlegg og Teknologi holder alle på med forskning på dette
feltet og vil trolig innen få år ha innarbeidet tidligere krav og retningslinjer knyttet til spillemiddelordningen når det gjelder vedlikehold, bygging og rehabilitering av kunstgressbaner. Eksempler på dette
er opparbeiding av områder for snødeponi og «lukking av systemet» for å unngå at gummigranulat
forsvinner fra banene.
MÅL

stRAteGI

Videreutvikle Alcoa miljøpark som folkepark

Sette ned administrativ gruppe som jobber med
utvikling av parken i samarbeid med idrettsrådet

Økt bruk av idrettsanleggene på dagtid og i
skoleferier

• Utleie til treningsleirer og helserelatert
rehabilitering
• «Åpen hall» tilbud i skoleferier
• Lag får etter avtale låne nøkkel til Alcoahallen
og kan trene uten kommunal vakt tilstede

Øke inntektene ved at ﬂere klubber og lag drar
på treningsleirer til Farsund

Drive aktivt salg av våre tilbud til ulike idrettsklubber og forbund

Flere turneringer og nasjonale kamper i våre
anlegg

Drive aktivt salg av våre tilbud til ulike idrettsklubber og forbund

Legge til rette for sykling i Alcoa miljøpark

• Bygge servicebygg/ klubbhus for FCK
• Etablere Pump-track for sykkel

Unngå at gummigranulat fra kunstgressbaner
spres utenfor banene

• Samarbeide med andre kommuner og
fagmiljøer
• Gummigranulat fra kunstgressbaner erstattes
med miljøvennlige alternativ så snart et fullgodt
alternativ foreligger
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FRILUFTSLIV

Kommuneplanen 2018-2030 sier at Farsund kommune skal være best på natur. Farsund kommune,
sammen med Lister friluftsråd og andre organisasjoner, har gjennomført en betydelig satsing på friluftsliv
de siste årene. Tilrettelegging for friluftsliv er en viktig oppgave for kommunen. Kommunens medlemskap i Lister friluftsråd gir store muligheter til å benytte regionale midler til utbygging av ulike tiltak.
Mange av landskapsområdene i kommunen har helt særpregede kvaliteter, som er etterspurt langt
utover kommunens grenser. Som arealmyndighet har kommunen ansvar for at det ﬁnnes attraktive
arealer for friluftsliv i nærmiljøet, og at det det ﬁnnes tilrettelagte friluftsområder som er tilgjengelig for
alle.
Turstier
Farsund har en rekke turstier og turveier. Den godt og vel ﬁre mil lange Kyststien i fra Varnes til Loshavn
er kanskje det ﬂotteste kommunen har å by på. Kyststien går bl.a. gjennom Utvalgt kulturlandskap VestMÅL

stRAteGI

Farsund kommune fortsetter som medlem i
Lister friluftsråd

Sette av nødvendige årlige budsjettmidler til
driften av friluftsrådet

Det skal være egnede og attraktive areal satt av
til friluftsliv for allmenheten

Kommunen tar hensyn til friluftsliv ved anvendelse av Plan- og bygningsloven i arealforvaltning

sikre allmennheten tilgjengelighet til vann og
vassdrag

Unngå bygging eller annen privatisering av vannog vassdragsnære områder

sikre adkomst til viktige kulturminner i
kommunen

Samarbeid med fylkeskonservator og grunneiere
om parkering og stier

Boligområder, skoler og barnehager har god
tilgang på områder for lek og aktivitet.
Områdene skal ha høy kvalitet.

Arealplaner har fokus på grøntstruktur, aktivitetsareal og grønnkorridorer fra boligområder til
nærnaturområder

Det skal settes av grønn buﬀer som sikrer naturog friluftsopplevelser ved planlegging og
utbygging i nærheten av turstier, turveier,
grønnkorridorer og viktige områder for friluftsliv

Kommunen sikrer dette gjennom sin arealforvaltning.

Det må sikres adkomst og parkering ved de
viktigste utfartområdene. stedene tilrettelegges
for turgåere, syklende og bølgeryttere

I tilknytning til Kviljo, Bispen, Nesheim, Jølle
Varnes og ved Pisserenna bør det tilrettelegges
adkomst og parkering. Tiltakene avklares med
grunneiere, og vernemyndigheter.

Ønske bølgesurfere velkommen til de stedene
det er lovlig å drive vind-/ vannsport

Samarbeide med Fylkesmannen om å sette opp
velkommenskilt med brettseilersymbol der det er
aktuelt

sikre regional medvirkning og ﬁnansiering av
friluftsliv- og idrettsprosjekter

Konkrete friluftslivs- og idrettsprosjekter tas med i
samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune når den rulleres
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Universelt utformet turvei Einarsneset etter ﬂommen i oktober 2017. God planlegging og Vedlikehold blir enda viktigere fremover.
Foto: Inge Eikeland, Farsund kommune.

Lista. Stien er mer eller mindre sammenhengende, men mangler noe tilrettelegging og enkelte
grunneieravtaler. Gjennom samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune har det nå blitt
gjennomført et betydelig arbeid med «Russerveien» til Varnes fyr og mellom Varnes og Uddal, og videre
til Snekkestø. Det bør arbeides for å etablere en trase langs kysten mellom Snekkestø og Jølle også slik at
det blir en sammenhengende kyststi i sjøkanten frem til Lista fyr. Dette er et meget værutsatt område så
her må man tenke sikkerhet i forbindelse med evt. tilrettelegging.
Tilrettelegging av turveier og turstier er gode tiltak i et folkehelseperspektiv. Tilretteleggingen dreier seg
både om rydding, merking og skilting av ulike traseer. For å få mest mulig daglig bruk er det viktig å tilrettelegge for såkalte nærturer i nærheten av der folk bor. Gode eksempler her er rundløypen rundt
Mosvoldtjernet og Varbak, samt lysløypen ved Listahallen. For å øke bruksmulighetene kan være aktuelt
å asfaltere enkelte nærturveier. Da kan de benyttes av både rullator og rulleski.
Det er et økende problem med erosjon etter intens nedbør og påfølgende ﬂom. Det må derfor legges
ned ekstra innsats når turstier etableres, men også avsettes tilstrekkelig med midler til drift av disse.
Mange i kommunen driver med hest. Det er ønskelig å kunne ri på steder uten annen traﬁkk. Hester
ødelegger stier ved at de sparker opp grusen, dersom ikke underlaget er hardt nok. Det er ikke ønskelig
at hesteridning skjer på Kyststien eller i andre turstier i kommunen.
Det har de siste årene vært lite snø til å drive vintersport i kommunen, men det kan være aktuelt å kjøre
opp løyper enkelte steder dersom det kommer snø.
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MÅL

Fullføre kyststien fra Varnes til Loshavn, evt.
også videre mot Farsund sentrum og grensen
mot Lyngdal
Kyststi-trase langs sjøen fra snekkestø til Jølle
Marka skytefelt utvikles til turområde og
formidlingsarena

Mer bruk av Vindmølleparken som turområde
for sykkel og fotturer
Flere merkede turstier i spind og Herad

stRAteGI
Samarbeid med grunneiere, Lister friluftsråd og
Fylkesmannen
Samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune,
grunneiere, Lister friluftsråd og Fylkesmannen

Samarbeid med grunneiere, Fylkesmannen,
fylkeskonservator og Besøkssenter Våtmark Lista

Samarbeid med grunneiere. Opparbeiding av
gruslagt turvei fra Ulgjell til Indremyra
Fortsatt nært samarbeid med grunneiere og
frivillige

Anlegge ﬂere nærturstier med belysning for
helårsbruk. (Gjerne asfaltert for bruk av
rullator og rulleski)

Samarbeid med velforeninger, grunneiere og
Lister friluftsråd

Alle turskilt skiftes ut til nasjonal standard

Samarbeid med Lister Friluftsråd

Revidering av turkart for Farsund kommune

Samarbeid med Lister Friluftsråd

Postkassetrim og elektronisk turregistrering

Samarbeid med Lister Friluftsråd

Unngå konﬂikt mellom hesteridning, turgåere og
naturverninteresser

Legge til rette for ridning på strendene ved at det
i samarbeid med Fylkesmannen lages egne
traséer for hest fra vei til strand, bl.a. på Nesheim
og Havika. (jfr. Verneplan for Listastrendene)

Flere får forsøke seg på langrenn

• Kommunen kjøpe inn sporsetter som kan
trekkes av snøscooter eller ATV.
• Skiløyper rundt f.eks. Mosvoldtjernet, til
Solbjørg, eller på Ravneheia. Utstyr kan evt. låne
ut til frivillige som kan lage skispor ved behov.

Sykling og Vita Velo
Farsund er en sykkelkommune og ambisjonen er at Farsund skal bli Sørlandets beste sykkelkommune.
Farsund kommune er med i et pilotprosjekt sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Statens
vegvesen. Prosjektet heter «Vita Velo». Dette omfatter utvikling og oppgradering av hovednett for
sykkel, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv.
Partene skal arbeide for en felles, langsiktig strategi for ﬁnansiering av utviklingen av sykkelkommunen.
En del av prosjektet er å lage en sammenhengende sykkelvei fra Vest-Lista til Farsund. Langs løypa skal
det tilrettelegges rasteplasser, servicebygg og opplevelser av høy kvalitet.
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Det er påvist stor bekymring for traﬁkksikkerheten ved sykling på kommunens hovedveier blant
befolkningen. En satsing på gang- og sykkelveier vil derfor ha potensielt stor innvirkning på aktiviteter
som hverdagssykling, rulleski og jogging.
MÅL

stRAteGI

Det skal være attraktivt å bruke sykkel både på
fritid og i jobbsammenheng

Samarbeid med grunneiere, Statens vegvesen og
fylkeskommunen

Få ﬂere til å sykle

Sykle til jobben, -skolen og –treningen aksjon.
Samarbeide med Farsund sykleklubb

sammenhengende tursykkelvei utenom
traﬁkkert vei langs hele Lista. sykkelvei
tilrettelagt med rasteplasser og opplevelser

Samarbeid med grunneiere, Statens vegvesen og
fylkeskommunen

Øke interesse for sykling

Få proﬀrittet Tour des Fjords til Farsund

etablere (el-)sykkelutleie

Samarbeid med private og Lister friluftsråd

Felles servicebygg og rasteplasser
Kyststien, Vita Velo og Lista bølgerytterforening har mange felles behov. Det gjelder f.eks. toalett, rasteplasser, benker og enkel beskyttelse mot vær og vind. Det bør være mulig å kombinere disse behovene
i fellesanlegg langs kysten. Anleggene skal være åpne for alle. Utformingen av bygg vil legge føringer for
best mulig sambruk.
Noen av anleggene kan være enklere, mens andre vil ha både strøm og vann. Uansett skal de bygges i
gjennomgående høy kvalitet og utformes arkitektonisk slik at de passer inn i landskapet. Det er naturlig
at Lista fyr får et av disse hovedanleggene, i tillegg Marka skytefelt og et på Husebysanden. Langs resten
av Kyststien kan man tenke seg utsiktspunkt, rasteplasser, informasjon og opplevelser. Det er viktig med
god skilting for å kanalisere ferdsel og aktivitet.
MÅL

stRAteGI

Det skal være opplevelser og rasteplasser av høy
kvalitet langs hele kysten

Samarbeid med grunneiere, Statens vegvesen og
fylkeskommunen

Bygge klubbhus/ servicebygg på Husebysanden

Samarbeid med Lista bølgerytterforening,
Fylkesmannen i Vest-Agder og «Vita-Velo»

Rasteplasser som etableres langs turløyper skal
være av høy kvalitet

Anlegge rasteplass/ informasjonslokale i Marka
sikre allmennheten enkel tilgang til strendene
og andre viktige besøksmål

Bruke samme standard som Skjærgårdsparken,
eller få arkitekter til å utvikle nye

Samarbeide med Fylkesmannen i Vest-Agder, fylkeskonservator og Besøkssenter Våtmark Lista Fyr

Etablere parkeringsplasser ved Nesheim og Kviljo
for tilgang til strendene, og ved Varnes fyr/ fort.
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Skjærgårdspark
Farsund er med i Lister Skjærgårdspark. Skjærgårdstjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom
Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund. De siste årene er det gjort mye for å tilrettelegge bryggeanlegg, rasteplasser, grillhytter og toaletter i skjærgården. Denne tilretteleggingen gjør det enklere for
folk å benytte seg av de mulighetene skjærgården vår gir for friluftsliv og fysisk aktivitet. Det bør jobbes
for å tilrettelegge stier og rundturer i forbindelse med anleggene for å skape enda bedre opplevelser og
aktiviteter for båtfolket. Det er også mulig å tenke seg aktivitetsområder for barn i forbindelse med anleggene, f.eks. på Prestøy. Her kunne f.eks. kjeglebanen fra 1920-tallet blitt restaurert og tatt i bruk igjen.
Det er Farsund Motorbåtforening (FMF) som eier øya.
MÅL

Videreutvikle og vedlikeholde skjærgårdsparkanleggene
Legge til rette for aktivitetsområder knyttet til
skjærgårdsparkanleggene
Legge til rette for ﬂere turstier i tilknytning
skjærgårdsparkanleggene

Få ﬂere til å benytte seg av skjærgårdsparkanleggene
Få ﬂere til å kjenne eierskap til, og ta ansvar for
skjærgårdspark-anleggene og skjærgården vår
enkel og rimelig utleie av overnatting i
skjærgården.

stRAteGI

Samarbeide med kystkommunene i
Listerregionen

Samarbeid med Lister Friluftsråd og frivillige lag
og foreninger (f.eks. FMF)
Samarbeid med grunneiere
Utvikle app, nettsider og kart for å markedsføre
tilbudet enda bedre.

Prosjekt som Kystlotteriet kan tilføre ressurser til
drift av skjærgårdstjenesten samtidig som dette
er med på å gjøre kysten ren.

• Etablere Kystledhytter i skjærgården
• Restaurere hytte på Skarvøy
• Restaurere og oppgradere Færøytårnet

Skjærgårdsparkanlegg Paradisbukta, Farsund.

Foto: Christian Landmark, Lister Friluftsråd

14 PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØANLEGG 2018-2021

Nærmiljøanlegg/ fysisk aktivitet
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til skoler, bo- og eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Som hovedregel kan man få tildelt 50 % av godkjent søknadssum opp til kr 300.000,Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000 skal være en del av en vedtatt kommunal plan
som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
Utbygging av nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet bør gjøres i samsvar med vedtatte målsettinger, og derfor bør også mindre nærmiljøanlegg være omtalt i en kommunes plan. Det bør fremover være fokus på
å anlegge attraktive nærmiljøanlegg / samlingsplasser fremfor ﬂere små lekeplasser.
MÅL
Få ﬂere skolebarn aktive i hverdagen

Aktiviteter for uorganisert ungdom og voksne

enklere tilgang til friluftsaktiviteter for alle

stRAteGI

Bygge attraktive og moderne nærmiljøanlegg i
tilknytning til alle skoler og byggefelt

• Bygge Streetbasket-bane og Pump-track for
sykkel i Alcoa miljøpark
• Etablere naturklatrejungel i furutrærne mellom
Tufteparken og parkeringsplassen
• Farøyparken utvikles til en attraktiv lekeplass
og turområde. Uteområdet nye Eilert Sundt
vgs. blir et område for aktivitet og friluftsliv.
Etablere en utlånsordning for friluftsutstyr i samarbeid med Lister Friluftsråd og Frivilligsentralen

Barn og unge
Mange barn og unge i kommunen er aktive i idrettslag, men også her er det ﬂere og ﬂere som ikke er aktive på fritiden, verken i idrett, friluftsliv eller fri lek. Mange unge bruker mye av fritiden sin på å spille
data i stedet for å være aktive. Det er et økende problem med overvekt blant barn og unge.
Ungdataundersøkelsen for Farsund fra 2016 viser følgende trender under temaet «Organisert fritid»:
(*372 elever på 8.-10. trinn og 118 elever på VG1) Farsund

Norge

Aktiv i fritidsorganisasjon (*ikke kun idrettslag)

64%

Trener ukentlig

85%

Syns det er bra tilbud av idrettsanlegg

81%

Syns at det er et trygt nærmiljø

70%

92%

87%

70%

87%

Utfra tallene ser det ut til at ungdom i Farsund er omtrent like aktive som resten av landets ungdom, de
er svært fornøyde med anleggssituasjonen og mener at det er trygt og godt å vokse opp i Farsund.
Undersøkelsen viser at omtrent 60% av ungdomsskoleelever i Farsund er aktive i et idrettslag. Dette er
litt under landsgjennomsnittet og snittet for Vest-Agder forøvrig. Farsund kommune vil jobbe for at
denne prosentandelen skal stige til 65% innen 2021.
Svært mange unge slutter med aktiv idrett når de når 14-15 årsalderen. Vi vil at ﬂest mulig forblir aktive
til de er ferdig med skolegang, eller evt. ﬂytter ut av kommunen for å studere. Da er sjansen stor for at
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de også vil være aktive innen ulike idrettsgrener også videre. For å sikre dette er det viktig at idrettsklubbene samarbeider om aldersbestemte på ungdomstrinnet. I dag er det ofte ﬂere lag i samme klubb i
yngre årsklasser. Men når man når ungdomsskolealder, risikerer man å sitte igjen med tre klubber som
hver for seg ikke klarer å stille lag. Dessverre er klubbidentiteten ofte så sterk at ungdom heller slutter
med en idrett enn å melde overgang til naboklubben.
MÅL

stRAteGI

Øke andel ungdomsskoleelever som er aktive i et Støtte idrettsklubbenes ulike barne- og ungdomsidrettslag fra 60% til 65% innen 2021
satsninger
Få ﬂere unge til å være aktive lenger
etablere idretts-sFO i Alcoa miljøpark

Samarbeid med og mellom idrettslag for unngå
frafall blant ungdom
Samarbeid med Idrettsrådet, idrettslag og
Frivilligsentralen

etablere en ordning med idrettsskole/ karusell
der 2.-3. klassinger får forsøke ulike idretter i
løpet av høsten

Samarbeid med Idrettsrådet og idrettslag/ klubber

Gjøre det attraktivt for barn og unge å trene

Treningstider i hall fordeles i forhold til aldersnivå.
De yngste lagene trener tidlig og de eldre sent

sikre driften av Flipside skatehall

Sikre og utvikle videre drift av Flipside på Lista
ﬂy- og næringspark

Varbak som nærturområde og utvidet skolegård
Laundal utvikles som Natur-/ leirskole og
allment frilufts- og kulturhistorisk område
sikre at uteområdet til ny eilert sundt vgs. blir et
attraktivt nærmiljøanlegg som innbyr til aktivitet
for både elever, fastboende og turister

Flipside skatehall er et viktig tilbud for egenorganisert aktivitet.
Foto: Inge Eikeland, Farsund kommune.
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Fortsette utviklingen av Varbak-området, vurdere
rundtur også rundt Trollkirka
Utvikle informasjonstiltak og tilrettelegging for
læring om livet på heia i gamle dager. Statlig
sikret friluftsområde

Være en pådriver overfor VAF i byggeprosjektet.
(VAF: 1,5% av totale byggekostnader for vgs. skal
gå til nærmiljøanlegg)

Farsund er først og fremst en hallidrettskommune.
Foto: Inge Eikeland, Farsund kommune.

Holdningsskapende arbeid/ MOT
Farsund er en MOT-kommune. MOT kan være en ressurs i forhold til idrettsklubbene. Holdningsskapende
og forebyggende arbeid, samt antidopingarbeid, er viktig innen idretten. Ledere og utøvere bør bevisstgjøres sitt ansvar som forbilder, og bidra til å skape sunne holdninger hos barn og unge. Skolen har etter
«Opplæringslova» fått et utvidet ansvar i forhold til mobbing. Det er viktig at idrettslagene har god dialog
med skolen dersom de oppdager mobbing eller trakassering på trening. Trenere må være bevisste på
trenerrollen og hvor viktig de er i møte barn og unge. Dette gjelder i forhold til laguttak, treningsgjennomføring og hvordan de behandler barn og unge.
MÅL
Idretten skal være mobbefri arena
Idretten skal være en rusforebyggende og
inkluderende arena
Flere utdannede trenere i barneidretten

stRAteGI

• Samarbeide med idrettsklubbene om
holdningsskapende arbeid
• MOT-kontrakter med lagene som ønsker
• Samarbeid mellom skole og idrettslag

Samarbeide med Idrettsrådet om årlige samlinger
for trenere og tillitsvalgte
Sette av kommunale midler til trenerutdanning
som klubbene kan søke på

Voksne
Vi har ikke sikre tall på hvor mange voksne i Farsund som er fysisk aktive utenfor organiserte tiltak.
Omtrent 46% av medlemmene i idrettslagene i Farsund er over 25 år. Hvor mange av dem som er aktive
eller kun støttemedlemmer er ikke kjent.
Opparbeiding og merking av turløyper har en god eﬀekt for å aktivisere denne gruppen. Farsund motbakketrening er ﬂittige brukere av turløyper. Treningene foregår i regi av Lista idrettslag. Det er ønskelig
at ﬂere idrettslag satser på lavterskeltilbud for voksne slik bl.a. Farsund sykleklubb og Lista idrettslag har
gjort. Farsund golfklubb håper at ﬂere vil begynne med golf nå det blir etablert korthullsbane for golf i
Alcoa miljøpark.
MÅL

Flere lavterskeltilbud for voksne innen ulike
idretter

stRAteGI
Samarbeid med idrettsklubbene

Få ﬂere til å bruke sine havkajakker

• Videreutvikle kajakkanlegget i Lauervik
• Flytebrygge for enkel utsetting av kajakk på
Verven i Farsund
• Fellespadling på faste tidspunkt

Få ﬂere til å begynne med golf

Anlegge korthullsbane for golf i Alcoa milljøpark

etablere nye og vedlikeholde eksisterende
turstier

• Fortsatt samarbeid med frivillig stigruppe
• Utarbeide en stiplan for kommunen.
• Utrede potensiale for rydding og merking av
gamle stier
• Merke og skilte stien til Farsunds egen
«Preikestolen» i Framvaren
• Merke og skilte til Farsunds høyeste fjell, Lyfjell
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Eldre
Farsund har en stor og økende andel eldre. Forskning viser at fysisk aktivitet er viktig for å forebygge
sykdom og skade, og bidrar til positiv sosial aktivitet. I kommuneplanens samfunnsdel er det fokus på at
man skal forebygge heller enn å reparere. Det er behov for å sette fokus på tilrettelegging for denne befolkningsgruppen. Det er etablert turgrupper for eldre, som organiseres av frivillige.
MÅL

stRAteGI

Få ﬂere eldre aktive i hverdagen

Etablere ﬂere korte nærturer i tilknytning til
steder der eldre bor

Utvikle spesialtilbud til eldre innen ulike idretter

Samarbeid med idrettsklubbene

Organisert trening for eldre i Alcoahallen på
dagtid

Samarbeid med Frivilligsentral, idrettslag og
Farsund eldreråd

Andre grupper
I kommuneplanens samfunnsdel er det fokus på at alle skal ha like muligheter. Det gjelder selvsagt også
innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er viktig at våre nye landsmenn, fattige, personer med
psykiske eller fysiske begrensninger og rusmisbrukere får muligheten til å være aktive.
Farsund IL har etablerte for noen år siden «VIA», eller Venner i Aktivitet. Tilbudet er for alle mellom 8 og
18 år som liker å være i aktivitet, og som trenger litt ekstra veiledning og oppfølging i forhold til
koordinering, balanse, motorikk, styrke og kondisjon.
Organiserte tilbud for særskilte grupper er bra, men det er også viktig at det tilrettelegges for områder
der personer med spesielle behov kan drive med egenorganisert aktivitet.
MÅL

stRAteGI

Flere universelt utformede nærturer

Samarbeid med Lister friluftsråd og fylkeskommunen

etablere to nye universelt utformede turløyper
på minst en kilometer innen 2020

• Universelt utformet rundløype på Einarsneset
• Universelt utformet rundløype Prestvannet
• Samarbeid med fylkeskommunen, Råd for
funksjonshemmede og Lister friluftsråd

støtte tilrettelagte aktivitetstilbud for grupper
med særskilte behov

Samarbeid med idrettsklubbene

Familieøkonomi skal ikke være til hinder for
barn- og unges deltakelse i organisert idrett.
Kontingent eller krav om idrettsutstyr skal ikke
hindre noen å kunne delta
elever som har utfordringer med å følge vanlig
skolegang får et friluftstilbud
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Samarbeid med idrettsklubber, NAV, ﬂyktningetjenesten og andre for å sikre idretts- og aktivitetstilbud til alle, uavhengig av økonomi
Friluftsrådet utvikler et slikt opplegg i samarbeid
med skolene

Frivillig sektor
Det legges ned en formidabel innsats av frivillige lag og foreninger gjennom et år. Uten frivillige ville
Idretts-Norge stoppe opp. På landsbasis er verdien av den frivillige dugnadsinnsatsen beregnet til ca. 7,5
milliarder kroner, eller ca. 24 000 årsverk. Også i Farsund er svært mange frivillige involvert i dugnadsarbeid knyttet til idrettslagene, enten som trenere og tillitsvalgte, eller gjennom loddsalg, vakter og
kiosksalg. Frivillige er også med på rydding og merking av stier.
Det er en utfordring med økende krav om profesjonalisering i idrettslagenes organisasjon. Det er p.t. kun
Farsund IL som har ansatt daglig leder i 100% stilling. For enkelte idrettslag og klubber er det en utfordring å skaﬀe nok trenere og tillitsvalgte. Dette kunne vært enklere, dersom klubbene samarbeidet om
tilbud på aldersbestemte lag. Det er også en mulighet at klubber slår seg sammen. Som et eksempel kan
nevnes at Farsund IL og IK Borhaug sesongen 2017/2018 samarbeider om seniorhåndball.
MÅL

stRAteGI

sikre et godt samarbeid med frivillige lag
og foreninger

Farsund kommune skal sammen med Frivillighet
Norge utvikle en frivillighetspolitikk for Farsund

Redusere behovet for tillitsvalgte og trenere

Samarbeid med og mellom idrettsklubber om å
slå sammen lag/ klubber

Fortsette samarbeidet med frivillige om merking
og rydding av stier og turveier

Frivillig stigruppe videreføres og følges opp av
Farsund kommune

Finansieringskilder
De ﬂeste idrettsanleggene i Farsund er eid av og blir driftet av Farsund kommune. Her skiller Farsund seg
klart i fra ﬂere andre kommuner, der idrettslagene selv eier og drifter anleggene. Mens ﬂere andre kommuner gir støtte til idrettslag, bruker Farsund kommune årlig store summer på å bygge, drifte og
vedlikeholde egne haller og baner. Anleggene tilbys gratis til trening for klubber og lag.
Det er en rekke ulike ﬁnansieringskilder til aktiviteter, anleggsbygging og arrangementer innen idrett og
friluftsliv. De siste årene har ulike stiftelser og bedrifter gitt store summer til ulike anlegg også i Farsund
kommune. Lister Friluftsråd har søkt og fått tildelt midler til ﬂere ulike prosjekter.
Den viktigste ﬁnansieringskilden er likevel tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler). I
perioden 2009-2017 er det delt ut mer enn 17 mill. i spillemidler i Farsund kommune. Spillemidlene
dekker inntil 1/3 av anleggskostnadene. Det gis støtte både til ordinære anlegg for organisert idrett og
fysisk aktivitet, og til såkalte nærmiljøanlegg som er utendørsanlegg eller områder for egenorganisert
fysisk aktivitet i tilknytning til bolig- og oppholdsområder. Kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner kan også søke spillemidler til å etablere turstier, men midler til å drifte disse er det vanskelig å få
tilskudd til.
Staten gir også tilskudd til tiltak i friluftsområder. I statlig sikrede friluftsområder gis det tilskudd på inntil
50% av tiltakets totalkostnad. Farsund har ﬂere slike områder.
Kulturdepartementet har nylig etablert en ny tilskuddsordning hvor kommuner kan søke om midler til
etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil bidra med
ﬁnansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den
fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet. Anlegget
PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØANLEGG 2018-2021 19

må bære tydelig preg av innovasjon og nytenkning om tilrettelegging for den spontane/egenorganiserte
fysiske aktiviteten. Det kan være nye måter å få til samspill mellom forskjellige aktiviteter/anlegg, nye
typer anlegg, nye aktiviteter, og/eller ny utforming av kjente anleggstyper. Dette kan være særlig aktuelt i
forbindelse med Alcoa miljøpark.
MÅL

stRAteGI

Utnytte spillemidlene bedre bl.a. til friluftsliv og
nærmiljøanlegg

Jobbe aktivt med å informere om ordningen til
lag, foreninger, velforeninger og enkeltpersoner

Øke den eksterne ﬁnansieringen av aktivitet,
friluftsliv og idrett med 1 mill. i året

• Ansette en person som har kunnskap og
kapasitet til å hjelpe kommune, lag og
foreninger til å søke eksterne midler
• Benytte Tilskuddsportalen for å ﬁnne nye
ﬁnansieringskilder

Jobbe for ﬂere statlig sikrede friluftsområder i
Farsund kommune

Samarbeide med grunneiere, friluftsrådet, fylkeskommune og fylkesmannen om å ﬁnne aktuelle
områder

Farsund sykleklubb er en av klubbene som har vært ﬂinke til å søke midler fra sponsorer og stiftelser. Her fra åpningen av terrengsykkelbanen i Alcoa miljøpark. Leder FCK, Per Tønnessen mottar gave på USD 30.000 av verksdirektør Alcoa Lista, Tor Arne Berg.
Foto: Inge Eikeland, Farsund kommune.
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HANDLINGSPROGRAM
ALCOA MILJØPARK
Området er stort og har store muligheter for videreutvikling og nye anlegg. Det er blant annet planer om
treningsbane for bueskyting, Pump-track for sykkel, korthullsbane for golf, streetbasket-bane, sandbaneanlegg, squash-hall, rasteplasser og naturklatrepark. Lyssatt sti og terrengsykkelbane.
BØLGERYTTERE
Det skal bygges servicebygg/ lager for bølgeryttere på Hysebysanden i tilknytning til Alcoa Miljøpark.
Bygget kan ha funksjon som rasteplass og servicebygg og evt. sambruk med andre aktiviteter i området
som f.eks. Vita Velo og Kyststien
SYKLING
Det etableres sammenhengende tursykkelvei av høy standard fra Varnes til Loshavn, (Vita Velo). I samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune skiltes og merkes «Ravneheia rundt». «Vanse rundt» skiltes og
merkes også. Denne løypa vil ha utgangspunkt i Vanse sentrum, og vil være ei mer lavterskelløype enn
Ravneheia rundt. Lyssette terrengsykkelbane i AM-parken. Farsund sykleklubb vil bygge servicebygg/
klubbhus samme sted. Etablere gode sykkelparkeringer ved skoler, arbeidsplasser og i sentrum.
TENNISHALL
Det planlegges å bygge tak/ hall over eksisterende bane, evt. utvide området til nabotomt som Farsund
kommune eier i Lauervik.
KAJAKK
Det er etablert kajakklagring og ﬂytebrygge i Lauervik småbåthavn, i tillegg bør det lages ﬂytebrygge for
enkel utsetting av kajakk på Verven i Farsund sentrum. Her kan man også skilte aktuelle padleruter i
Farsunds skjærgård. Farsund kajakklubb driver konkurransepadling i Prestvannet. Det må avklares hva
som skjer med «helsesenteret» i Vanse der klubben nå har klubblokaler i kjelleren.
BASISHALL
Lista IL ønsker å etablere basishall for idrett i Vanse. Dette vil være en hall for turn og friidrett, der
apparatene står fastmontert og det er lite behov for rigging før trening. Hallen vil også kunne benyttes av
skolene.
NÆRMILJØANLEGG
Etablere nye nærmiljøanlegg ved alle barne- og ungdomskolene i kommunen. Påvirke Vest-Agder fylkeskommune til å etablere nærmiljøanlegg i forbindelse med ny Eilert Sundt videregåendeskole. Anlegget
bør fungere både som skolegård og møteplass for folk i byen.
UNIVERSELL UTFORMING FRILUFTSLIV
Vest-Agder fylkeskommune har et mål om at alle kommuner skal etablere minst to nye universelt
utformede rundturløyper på minimum en kilometer innen 2020. Den ene rundløypen skal vi etablere på
Einarsneset, den andre i Vanse, der ny sti langs bekken i Vanse videreføres rundt Prestvannet, eller i
retning mot Nesheim.
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Skjærgårdsparkanlegg Vikelen.

Foto: Christian Landmark, Lister Friluftsråd

sNARtRyKK, Farsund 01/2018

Vita Velo.

Foto: Hilde S. Drønen, Farsund kommune
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