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Friluftsrådet viser til søknad om støtte til planlegging, prosjektering og finansiering av Friluftshuset på 
Lindøy i Karmøy. Dette er et viktig for prosjekt for friluftsrådet, kommunene og for vår aktivitet i hele 
regionen.  
Vedlagt er en kostnadsprognose som er utarbeidet av Omega Areal A/S, og en finansieringsplan for 
prosjektet.  Det legges opp til et spleiselag med Karmøy kommune, medlemskommuner, 
fylkeskommune, sponsorer og stiftelser. Finansieringsplanen vil bli justert avhengig av hvilke svar vi får 
på våre søknader om støtte.  På grunn av redusert kapasitet til å beregne kostnader på leveranser til 
prosjektet, fikk vi dessverre ikke sendt ut søknader til kommunene før i juli måned, det var uheldig i 
forhold til budsjettarbeidet for 2022.  
 
Det er svært viktig at medlemskommunene  støtter prosjektet økonomisk med et års 
medlemskontingent, det er viktig for framdrift og realisering av prosjektet.   
 
Når det foreligger en solid finansieringsplan og bygget er ferdig prosjektert, vil det bli fremmet en sak for 
representantskapsmøtet (årsmøtet) om å vedta byggestart.  Det er representantskapsmøtet som er 
friluftsrådet øverste myndighet, og hver kommune kan møte med 2 representanter, det blir ikke avholdt 
eiermøter som for kommunalt eide selskap.  Friluftsrådet er et oppgavefelleskap etter kommunelovens 
kapittel 19.
 
Friluftsrådet tar sikte på å presentere prosjektet i et fellesmøte for kommunene som Haugaland Vekst 
skal være vertskap for i januar 22.  På våre nettsider www.frivest.no ligger en link til presentasjonsfilmen 
som er laget av  Vestbris om «Tarpe Diem» Friluftshuset.   
 



Ta gjerne kontakt dersom det er behov for mer informasjon. Vedlagt er reguleringsplanen for prosjektet, 
vår siste årsmelding/arbeidsprogram, og samarbeidsavtalen som ble vedtatt på vårt årsmøte 27.mars 
2021. 
 
Imøteser et fortsatt godt samarbeid. 
 
God tur!
 
Vennlig hilsen
Friluftsrådet Vest
 
Oddvin Øvernes
Daglig leder
Tlf 52774833/Mob 45632657

 





KOSTNADSPROGNOSE OPPDELT I ENTREPRISER F.Eike  24.sept 2021

ENTREPRISE / FAG AVRUNDET

1 Grunnarbeider 5 000 000  kr          

2 Bygningsmessige arbeider 16 000 000  kr       

3 Elektroinstallasjon 2 100 000  kr          

4 Rørleggerarbeid 1 800 000  kr          

5 Ventilasjonsarbeid 1 100 000  kr          

6 Automasjon 900 000  kr             

7 Prosjektering, adm., forsikring 3 700 000  kr          

8 Tillegg og uforutsett 4 700 000  kr          

SUM TOTALT, EKS MVA 35 000 000  kr       



 

 

FINANSIERINGSPLAN FRILUFTSHUSET VEST  

 

Rogaland fylkeskommune                             6 millioner 

Karmøy kommune                                           5       « 

Medlemskommuner             4       « 

Sparebankstiftelsen SR-bank                         5       « 

Haugaland kraft              5       « 

Haugesund sparebank             3       « 

Skudenes og Åkra sparebank            3       « 

Friluftsrådet Vest                                             4       « 

Sum                35 millioner. 
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Planbeskrivelse 
 

Plan 5095 – Detaljregulering for Friluftshuset Vest – 
Lindøy – 107/1 

 
Vedtatt i kommunestyret mai 2019. 

 
 
 

 
 
 

 
Utsikt over deler av Lindøy gård nordøstover mot Røyksundet. Eksisterende naust i delområde 1 
ligger midt i bildet. Foto: Aage Steen Holm 
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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet      
 
Karmøy kommune utarbeider etter forespørsel og på vegne av Friluftsrådet Vest en 
detaljregulering for «Friluftshuset Vest» på Lindøy i Karmøy kommune. Friluftsrådet Vest er 
et interkommunalt samarbeidsorgan innen friluftsliv for 12 kommuner i Nord-Rogaland og 
Sunnhordland, med forvaltningsansvar for 108 friluftsområder i regionen, deriblant det 
statlig sikra friluftsområdet på Lindøy. 
 
Friluftsrådet Vest har ca. 6-10 ansatte (hel- og deltidsstillinger, prosjektstillinger), og har i 
dag sin hovedbase i Aksdal, Tysvær kommune.  Organisasjonen ønsker å flytte sin base for 
virksomheten til Lindøy, der de har hovedhavnen for arbeidsbåten «Astrid» som brukes til å 
drifte og forvalte båtutfartsområdene som de forvalter, og til oppdrag med marin forsøpling 
i medlemskommunene.  Innsatsen mot marin forsøpling er blitt en sentral arbeidsoppgave 
for Friluftsrådet Vest, og det er etablert et godt samarbeid med Karmøy kommune og de 
andre kommunene i regionen innen dette arbeidsfeltet.  Friluftsrådet har også ansvar for 
tilrettelegging av Lindøy som friluftsområde, og det er bygget p-plass, toalett, gapahuker, 
turstier, brygger, skiltede turstier, aktivitetsløype, badeplass og sandvolleyballbane.  
Friluftsrådet arrangerer og gjennomfører en rekke arrangementer for grupper og 
skoleklasser på Lindøy med deltakere fra hele regionen.  
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ulik bruk av området for Friluftsrådet Vest. 
Planområdet er tredelt, og består av: 
 
Delområde 1:  
2,59 daa ved sjøen, vest for Røyksund båtforening. Her planlegges det nytt 
naust/aktivitetsrom for Friluftsrådet Vest som erstatning for eksisterende naust. Det vil også 
bli vurdert ny kai/gangadkomst østover til Røyksund båtforening. Eksisterende flytebrygge 
og sjøareal reguleres med formål «småbåtanlegg i sjø» 

 
Delområde 2:  
8,67 daa ved eksisterende parkeringsplass for Lindøy friområde. Her planlegges det nytt 
administrasjonsbygg og aktivitetshus for Friluftsrådet Vest på inntil 600 m2 nordøst for 
parkeringsplassen, samt tilhørende parkering og utearealer. Bygget og møterommet skal 
skulle ta imot skoleklasser og andre grupper etter nærmere avtale. Samtidig vil planen legge 
til rette for utvidelse av eksisterende parkeringsplass sørover, for å bedre tilrettelegge for 
brukere av friområdet på Lindøy, og å bedre trafikkforhold. 

 
Delområde 3:  
5,12 daa ved planert plass/gammelt riggområde for T-forbindelsen rett nord for avkjøring til 
Lindøy og Fosen. Her planlegges det oppføring av garasje/lager for Friluftsrådet Vest, samt 
verksted. 
 
Det er Karmøy kommune som eier gnr 107/1 på Lindøy, men som forvaltes som statlig sikra 
friluftsområde, i tråd med føringer fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland.  
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Kommunen har vurdert planarbeidet til å innebære krav til konsekvensutredning, 
jfr. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2. Det er ikke krav om planprogram.  
Tiltakene legger til rette for økt bruk av friområdet i tråd med overordnet 
kommuneplan og formål for statlig sikra friluftsområde på Lindøy. Bruk av arealer 
til administrasjonsbygg, parkering for allmenheten og økt aktivitet i strandsonen 
kan likevel få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. Forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 8 og 10, og vedlegg II punkt 11 j og 12 b.  Det stilles 
derfor krav om konsekvensutredning av: 

- Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven: Ålegras i sjø (delområde 1) og 
botanikk (delområde 2) 

 
I tillegg vil planbeskrivelsen særlig beskrive bruk av arealer avsatt til friområde, 
trafikkavvikling og -belastning til Friluftshuset Vest, samt arkitektonisk og estetisk 
utforming av bygg.  
 
Da området eies av Karmøy kommune, må det lages en avtale mellom Friluftsrådet Vest og 
Karmøy kommune og bruk av nye bygg. For Karmøy kommune er det viktig at tiltakene 
ikke bidrar til privatisering av området på lang sikt, og at nye bygg kan brukes innenfor 
rammen av statlig sikra friluftsområde i framtida, også dersom Friluftsrådet Vest ikke lenger 
vil benytte seg av dem. 

 

Kapittel 2: Planprosessen         
 
Planoppstart ble varslet 06.12.17 med annonse i Karmøynytt, brev til offentlige myndigheter, 
berørte parter og naboer.  
 
Det kom inn åtte merknader fra offentlige myndigheter ved oppstart. 
 

1) Rogaland Fylkeskommune – regionalplanavdelingen  
Fylkesrådmannen anser arbeidet med bedre tilrettelegging for friluftslivet i området 
som positivt, og er enig i de temaene som skal vurderes nærmere i planprosessen. 
 
Kommentar fra Karmøy kommune: 
Tas til etterretning 
 

2) Kystverket Vest  
Planleggingen må ta hensyn til ferdselen i sundet og at planlagte tiltak i sjø ikke 
kommer i konflikt med fremkommeligheten i sundet. En stor del av sjøområdet bør 
reguleres til Ferdsel. Tiltak som planlegges må dimensjoneres slik at de kan motstå 
påregnelig drag og bølgeslag i området. Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak 
som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet. 
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Kommentar fra Karmøy kommune: 
Det er lagt opp til en mulig forlengelse av dagens flytebrygge med 15 m. Denne skal i 
tilfelle bruke samme fortøyning i bunn som i dag, og vil ikke innebære endringer 
under vann. Utvidelse av flytebryggen og formål «småbåthavn i sjø» strekker seg 
ikke lenger ut enn arealer avsatt til samme formål i kommuneplanens arealdel rett 
øst, for Røyksund båtforening. Kommunen mener derfor at ferdselen gjennom sundet 
er sikret. Området rundt flytebrygga er avsatt til formål småbåthavn for å muliggjøre 
bruk av flytebrygga. Planområdet er noe endret i forhold til planoppstart, særlig i 
vest er planområdet redusert for å ikke avsette mer areal til småbåthavn enn 
nødvendig. Resterende areal vil dermed være uregulert der kommuneplanens 
arealdel styrer bruken med formålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone»   
Hensynene til Kystverket Vest skal tas hensyn til, og ønsket planbestemmelse tas 
med i planforslaget. 
 

3) Karmsund Havn IKS 
Det må tas hensyn til sjøverts ferdsel og at planlagte tiltak ikke kommer i konflikt 
med fremkommeligheten i farleden. Karmsund Havn IKS slutter seg til uttalelse gitt 
av Kystverket Vest. 
 
Kommentar fra Karmøy kommune: 
Tas til etterretning. 
 

4) Statens vegvesen  
Planen medfører ikke trafikale endringer som har konsekvenser for krysset mot fv. 
47. Delområde 2 og 3 omfatter areal som ligger innenfor byggegrense til fv. 47. 
Dersom det er ønskelig å regulere byggegrense mindre enn 50 m fra senter veg, bør 
dette vurderes i sammenheng med omkringliggende områder. Mellom byggegrense 
og fylkesveg skal det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd 
om eiendommens funksjon i samsvar med reguleringsformålet, blant annet 
parkering, lagring, faste installasjoner mv. 
 
Kommentar fra Karmøy kommune: 
Deler av lagerområdet i delområde 3 og vei/parkeringsplass i delområde 2 vil komme 
i konflikt med 50 m byggegrense fra senter vei for fv.47. I begge disse områdene er 
det imidlertid allerede regulert kommunal vei som ligger nærmere fylkesveien. 
Kommunen antar derfor at planlagte tiltak ikke utløser konflikt med tanke på drift av 
fylkesveien. Kommunen har vært i dialog med Statens vegvesen underveis i 
planarbeidet, og foreslår gjennom planforslaget en ny byggegrense i dette området.  
 

5) Rogaland fylkeskommune – kulturavdelingen  
Kulturavdelingen skrev i første tilbakemelding (18.01.18) at det må foretas en 
befaring av området før de kan gi endelig tilbakemelding på om det er nødvendig 
med ytterligere undersøkelser av automatisk freda kulturminner. Planen er også lagt 
fram for Stavanger maritime museum som er fagansvarlig for kulturminner i sjø. Det 
er vurdert at området/planen/tiltak ikke har potensiale for funn av hittil ukjente freda 
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kulturminner og skipsfunn. Dersom det likevel oppdagers kulturhistorisk materiale, 
plikter tiltakshaver å underrette kulturminnemyndighetene. 
 
I andre tilbakemelding (25.01.18) etter befaring kan ikke kulturavdelingen se at 
tiltaket vil komme i konflikt med automatisk freda kulturminner. Fylkesrådmannen 
har derfor ingen merknader til planene. Funn av automatisk freda kulturminner må 
straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses. 
 
Kommentar fra Karmøy kommune: 
Det vil bli satt inn en planbestemmelse som sikrer at kulturminnemyndighetene 
straks skal varsles og arbeid opphøre dersom det blir funnet mulig automatisk freda 
kulturminner ved gjennomføring av planen. 
 
Dersom planområdet utvides, eller det må legges vann- og avløpsledninger utenfor 
planområdet, skal kulturminnemyndighetene informeres. VA-plan for planforslaget 
legger opp til at vann- og avløpsledning mellom delområde 1 ved sjøen og delområde 
2 der administrasjonsbygget skal bygges, skal ligge i/langs eksisterende vei mellom 
disse to områdene. Det ligger allerede i dag en vannledning fra delområde 1 halvveis 
opp til delområde 2 (fram til eldre våningshus). Kommunen ønsker derfor en 
tilbakemelding fra fylkesrådmannen på denne plasseringen ved offentlig ettersyn av 
planforslaget. 
 

6) Haugaland Kraft (17.01.18) 
Forutsetter at eksisterende nettanlegg blir tatt hensyn til i reguleringsarbeidet. 
De gjør spesielt oppmerksom på deres 22 kV høyspente jordkabler som er innenfor 
planområdene, og eksisterende trafokiosk. 
 
Det kan være aktuelt med ny nettstasjon/trafokiosk, avhengig av planlagt behov for 
nytt effektuttak. Leveringskapasiteten på strøm er svært begrenset til delområdene 1 
og 3.  I planbestemmelsene under «Fellesbestemmelser» bør det tas med et punkt 
med følgende tekst: «Innenfor planområdene tillates etablering av trafokiosker». 
 
Kommentar fra Karmøy kommune: 
Kommunen har vært i kontakt med Haugaland Kraft og fått bekreftet at det er i 
orden med vei og parkering rundt eksisterende trafokiosk, så lenge det er adkomst til 
trafokiosk for kraftselskapet. Dette er det tatt hensyn til i planforslaget. Trafokiosken 
får eget formål i plankartet, med bestemmelser. Økt strømbehov vil først og fremst 
gjelde for delområde 2. 
 

7) Fylkesmannen i Rogaland  
Fylkesmannen er i utgangspunktet positivt til formålet om å bedre tilrettelegge for 
bruk og forvaltning av det statlig sikra friluftsområdet. Det er også positivt at 
tiltakene er tenkt plassert innenfor arealer som allerede er opparbeidet. Ved 
plassering av parkeringsplasser, administrasjonsbygg og aktivitetshus vil det likevel 
være viktig med fokus på god landskapstilpasning, og landskapselement må 
integreres i arealene og man må unngå vesentlige inngrep utover det som allerede er 
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opparbeidet. Reguleringsplanen må ivareta målsetting og hensyn gitt i 
forvaltningsplanen for friluftsområdet. 
 
Byggetiltak ned mot strandlinjen må begrenses mest mulig, og naust, brygger etc. vil 
bare i begrenset grad kunne etableres. Eventuelle båtplasser bør sikres til gjestene til 
friluftsområdet, og ikke virke privatiserende ovenfor allmenheten. Strandsonevernet 
vil være styrende for arealbruk i strandsonen. Eventuelle tiltak i sjø vil kreve 
avklaring etter forurensningsloven. 
 
Kommentar fra Karmøy kommune: 
Tas til etterretning. Landskapstilpasning og arkitektur skal legges vekt på i 
utarbeidelse av planen og beskrives i planutkastet. Det er ikke tenkt ytterligere 
utbygging i strandsonen enn i dag, men det er ønskelig å erstatte dagens naust med 
et nytt bygg som er noe større, men med kortsiden mot sjøen, slik at det vil virke 
mindre dominerende fra sjøsiden. Bygget vil også ligge noe lenger vekk fra sjøen enn 
dagens naust. Anlegg i sjø skal bare regulere dagens bruk, og ikke legge til rette for 
økt trafikk.  
 

8) Fiskeridirektoratet  
I tillegg til ålegrasforekomstene er det registrert et viktig gytefelt i Førresfjorden som 
kommer i berøring med delområde 1. Fiskeridirektoratet kan ikke se at planforslaget 
legger opp til tiltak i sjø utover dette delområdet, og at planforslaget dermed ikke 
medfører i noen særlig grad negative konsekvenser for registrerte nasjonale og 
viktige regionale interesser som direktoratet skal ivareta. Fiskeridirektoratet har 
derfor ingen spesielle merknader. 
 
Kommentar fra Karmøy kommune: 
Tas til etterretning. 

Kapittel 3: Planstatus         
 

Fylkeskommunale planer 
I Regional plan for samordnet areal- og transportplanlegging på Haugalandet skal næring 
først og fremst legges til tettstedssentrum eller i ytterkant av tettsted, alt ettersom hvilken 
type næring. Kontorsted for Friluftsrådet Vest med tilrettelegging for besøk kan anses som 
en virksomhet beskrevet som næring/kontor og informasjonssenter for natur- og 
friluftsområder. Dersom kategori «næring» legges til grunn, har kommunen lagt vekt på 
strategien «rett næring på rett sted», og viser til at Friluftsrådet Vest allerede i dag har 
betydelig aktivitet i dette området. Flytting av administrasjonen hit vil dermed bidra til 
samling av organisasjonens aktivitet og mannskap.   
 
Dersom man legger til grunn at Friluftsrådet Vest skal og bør drive med informasjon og 
aktivitet for å bevare viktige natur- og friluftsområder, vil plasseringen i et statlig sikra 
friluftsområde som organisasjonen aktivt bruker, være en riktig plassering. Mye av den 
regionale aktiviteten for Friluftsrådet Vest skjer fra Lindøy.  
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Kommunen har også vurdert at administrasjonsbygget/aktivitetshuset ligger i umiddelbar 
nærhet til fv. 47 og busstopp som betjenes at rute 208 mellom Haugesund og Kopervik på 
Karmøy. 
 
Andre fylkeskommunale planer: 
I en kartlegging fra 1993-94 i regi av Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland Reiseliv, er området gitt regional landskapsverdi. Røyksund med Lindøy er også 
et prioritert A-område for kulturvernområder, jf. fylkesdelplanen fra 2004. 
 

Kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle berørte kommunedelplaner  
Lindøy er avsatt som friområde i kommuneplanens arealdel. Delområde 3 ligger i et område 
avsatt som LNF-område. Delområde 1 grenser til «annen typer bebyggelse og anlegg» og 
småbåthavn i sjø. 
 
Området er uregulert, men unntak av kommunal vei fra fylkesvei 47 til parkeringsplass på 
Lindøy, som er regulert til kjøreveg og annen veggrunn, plan-id 587 (T-forbindelsen Fosen-
Raglamyr, vedtatt 06.12.05).  
 
I forbindelse med oppstart av reguleringsarbeid ble det vurdert ulike områder for plassering 
av administrasjonsbygget/aktivitetshuset. Friluftsrådet Vest og kommunen kom til enighet om 
at plassering oppe ved eksisterende parkeringsplass vil være mest gunstig, med tanke på å: 
 

 Unngå ytterligere nedbygging av strandsonen, samt omdisponering av dyrka jord 
 Unngå ytterligere trafikk ned til sjøen på en eksisterende smal adkomstvei 
 Utvide parkeringsplassen, som er liten for dagens bruk på fine dager . Dette kan ses i 

sammenheng med nytt administrasjonsbygg/aktivitetshus, og å sikre bedre adkomst til 
friområdet. Parkeringsplassen kan også bedre tilrettelegges for busstransport for 
klasser, grupper mv 

 Legge nytt administrasjonsbygg/aktivitetshus i nær gangavstand til 
busstopp/kollektivtransport 

 
I tillegg er det viktig for kommunen å sikre at et nytt bygg innenfor statlig sikra 
friluftsområde kan brukes på annen formålstjenlig måte dersom Friluftsrådet Vest i framtida 
flytter sin administrasjon. Ved å plassere bygget ved parkeringsplassen, vil det åpne for 
annen bruk som ivaretar hensynene til friområdet; eksempelvis cafe, informasjonssenter, 
kulturarrangementer mv. Plasseringen er gunstig med tanke på å skjerme strandsonen. 
 
Statlig sikra friluftsområde: 
Et statlig sikret friluftsområde er et offentlig friluftsområde som er eid av en kommune eller 
staten ved Miljødirektoratet.  Staten gir tilskudd til kjøp eller etablering av langvarige 
servituttavtaler som sikrer at et friluftsområde blir brukt og disponert til friluftsformål. 
 
Forvaltningsplan Lindøy: 
I tråd med statlige krav har Friluftsrådet Vest utarbeidet forvaltningsplan for alle de statlige 
friluftsområdene som friluftsrådet forvalter.  Disse planene blir jevnlig oppdatert, det gjelder 



Side 10 av 22          Reguleringsplan for Friluftshuset Vest – Lindøy – 107/1   PlanID 5095 

forvaltningsplanen for Lindøy også.  Friluftshuset Vest og andre bygninger knyttet til 
etableringen på Lindøy blir tatt inn i forvaltningsplanen. 
 
Forvaltningsplanen inneholder områdebeskrivelse og status, informasjon om naturgrunnlag, 
kulturminner, bygninger, adkomst og kommunikasjon, egnet bruk og eksisterende 
tilrettelegging. Planen har også oversikt over behov for tiltak i planperioden, med 
kostnadsoverslag. I tillegg er det kart og foto bra området. 
 
 

Kapittel 4: Dagens situasjon        
 

Planområdets beliggenhet 
Planområdet ligger helt nord på Lindøy sør for Røyksundet. Fylkesvei 47 går gjennom 
området i nord-sør-retning. Vest for fylkesveien ligger det et etablert bolig- og 
fritidsboligområde ned mot sjøen (vestvendt). Her ligger også delområde 3 som er tiltenkt 
lager/garasje samt verksted for Friluftsrådet Vest. Øst for fylkesveien er området 
hovedsakelig skogsterreng, samt jordbruksareal ned mot sjøen ved Røyksund båtforening. I 
høyden ved skogkanten er det etablert parkeringsareal for besøkende til strandområdet på 
Lindøy. I skogen er det etablert flere stier, gamme, og ved stranden strandvolleyballbane. 
Røyksund båtforening har klubbhus og egen parkeringsplass nede ved sjøen. 
 
Veien fra parkeringsplass i høyden (delområde 2) ned til sjøen er smal og tilfredsstiller ikke 
dagens krav til veistandard. Dette er noe av bakgrunnen for at kommunen ønsker at nytt 
administrasjons- og aktivitetsbygg for Friluftsrådet Vest skal etableres i delområde 2 ved 
eksisterende parkeringsplass. Ved å utvide denne og, tilrettelegge for av- og påstigning for 
buss, vil de sjønære områdene bli bespart for økt biltrafikk, samt at veien ned til sjøen ikke 
blir ytterlige belastet. Økt parkeringskapasitet er positivt for bruken av friluftsområdet på 
fine dager, da trafikkbelastningen i dag er stor. Et nytt administrasjons- og aktivitetsbygg 
skal legges nord for parkeringsplassen med utsikt ned mot sjøen. Det er viktig at bygget gis 
en arkitektonisk utforming som fremhever kvalitetene ved området, og ikke bryter med 
landskapselementene. 
 

Topografi og vegetasjon 
Lindøy ligger mellom utløpet av Førresfjord i øst og Karmsundet i vest. Den er kupert med 
høydedrag opp mot 30 meter over havet, og stort sett skogkledt. I nord mot Røyksundet er 
det innmark. I søkkene er det mindre bekker og myrdrag. 
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Oversiktskart over delområdene 1-3. 
Administrasjons- og aktivitetsbygg skal ligge i 
delområde 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sol- og skyggeforhold 
Området har gode solforhold, da det ikke er høye landskapselementer i nærheten. Siden 
terrenget er kupert, kan nordøstsiden av enkelte høydedrag ha mindre gode solforhold. 
Delområde 2 ligger høyt i terrenget og har svært gode solforhold. 
 

Nyere tids kulturminner, ev. fredete kulturminner 
Fra gammelt av var Lindøy en del av utmarka til gården Fosen. De første som bosatte seg her 
var husmenn. I 1862 ble Lindøy skilt ut som egen gård. Det bodde flere familier på Lindøy. 
Gårdsbruket som ligger vendt ned mot Makkavika bestod opprinnelig av våningshus, løe, 
eldhus, torvhus og hønsehus. I dag er det kun våningshuset som er igjen. Men det finnes 
grunnmurer etter de andre bygningene i landskapet.  
 
Vegen som går fobi tunet og ned mot sjøen var den gamle hovedvegen mot Fosen. Før brua 
over Røyksundkanalen kom, måtte folk i båt for å krysse over vannet. Stabbesteinene som 
fremdeles står langs veien tyder på at dette var en forseggjort vei. Stabbesteinene og vegen er 
viktige elementer i kulturlandskapet og må bevares.  
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I delområde 1 ligger et naust, alder er ukjent. Det er ikke registrert i Sefrak-registeret, som 
skal fange opp bebyggelse fra før 1900. Naustet bærer preg av å ha blitt reparert flere ganger 
i årenes løp og har svært få eldre bygningsdeler. Kommunen vurderer det slik at naustet ikke 
har høy bevaringsverdi. 
 

Grunnforhold (stabilitet, ledninger, ev. rasfare, forurensing i grunn) 
Berggrunnen består av granittisk øyegneis med tynt og usammenhengende morenemateriale 
over. Området er ikke markert i NGU sine aktsomhetskart for skred. 

Annen forurensing (lyd, luft) 
Fylkesvei 47 går gjennom Lindøy i nord-sør-retning. Denne veien er en lokal støykilde. Det 
er en viss trafikk av mindre båter gjennom Røyksundet. 
 

Landbruk, forekomst av jordbruksjord 
Gnr. 107/1 på Lindøy har 14,6 daa fulldyrka jord, 3,1 daa overflatedyrka jord og 11,0 daa 
innmarksbeite. Det meste av dette arealet ligger mellom delområde 1 og 2 i denne planen. 
Det er tatt hensyn til dyrka jord og beitearealene i planleggingen, og det er ikke planlagt 
utbygging på jordbruksareal. 
 
På eiendommen er det 170 daa produktiv skog. Noe av dette arealet vil bli berørt av 
utbygging i delområde 2 (administrasjonsbygg/aktivitetshus). 
 

Eksisterende bebyggelse og infrastruktur 
Med unntak av eksisterende naust, kai og flytebrygge i delområde 1, samt parkeringsplass 
med trafokiosk i delområde 2, er området ubebygd. Delområde 3 er allerede opparbeidet 
som grusplass og var riggområde under bygging av fylkesvei 47. 
 
Karmøy kommune eier gnr. 107/1 i sin helhet. Jordbruksarealet forpaktes til lokale 
produsenter. 
 

Teknisk infrastruktur 
Det går en privat vannledning fra delområde 1 opp til det gamle våningshuset, halvveis opp 
til delområde 2. I den kommunale veien langs fylkesvei 47 går det kommunal vannledning. I 
Røyksundet går det også en kommunal avløpsledning til kommunal pumpestasjon på 
nordsiden av Røyksundet. 
 
Det går en 22kV høyspent jordkabel gjennom delområde 2 og 3. Det finnes også hengekabler, 
samt en trafokiosk i delområde 2.  
Eldre strømkabler gjennom delområde 2 må ev. flyttes eller legges i jordkabel. 
 
Det er veiadkomst til delområde 2 og 3 direkte fra kommunal vei. Delområde 1 er forbundet 
med kommunal vei, men denne er av dårligere standard. Det er derfor ikke lagt opp til økt 
trafikk med bil mellom delområde 1 og 2. 
 



Side 13 av 22          Reguleringsplan for Friluftshuset Vest – Lindøy – 107/1   PlanID 5095 

Delområde 1 er knyttet til privat vannledning. For øvrig er det ikke vannledning, avløpsnett, 
overvannsledning eller brannvannsdekning i delområdene. Unntaket er delområde 3, som 
grenser til eksisterende brannkum. Det må likevel utredes om vanntrykk og kapasitet er 
tilfredsstillende for planlagt bruk.  
 

Grønn infrastruktur 
På Lindøy, i umiddelbar nærhet til delområde 1 og 2, er det opparbeidet et friområde med 
strand, sandvolleyballbane, aktivitetsløype og turstier. Her finnes også en båtforening og 
gapahuk i skogen. Friluftsrådet Vest er i ferd med å opparbeide flere turstier i området. 
 

Friluftsliv 
Lindøy er et område med gode muligheter til å drive et mangfoldig friluftsliv hele året.  Her 
er det mange stier, strender, badeplasser, brygger, en gapahuk en turvei, en 
sandvolleyballbane og gode muligheter for å drive med sportsfiske flere steder på øya. 
 
Området er mye brukt av barnehager og skoleklasser fra hele regionen, og Friluftsrådet 
arrangerer Basecamp og Friluftskole for ungdom.  Friluftsrådet har kanoer og båter til utlån 
og leie, og det er stor aktivitet hele året på Lindøy som ligger sentralt for mange på 
Haugalandet. 
 
Røyksund båtforening og Haugesund Seilforening har også sine hovedbaser på Lindøy. 
 

Trafikkforhold  
Buss 208 går forbi Lindøy mellom Haugesund og Kopervik, med passering begge veier hver 
time mellom klokka 07-16 på hverdager.  Det finnes også en bussrute 226 som går forbi 
Lindøy mellom Våga (Fosen) og Norheim. Denne er tilpasset skoletider, og går nordover på 
morgenen og sørover på ettermiddagen.  
 
Fra Røyksund er det delvis gang- og sykkelvei, og delvis kommunal vei som kan brukes til 
planområdet. Til Haugesund sentrum er det 15 km, til Kopervik er det 11 km via tunell.  
 
Kjøreadkomst er via fylkesvei 47. På Lindøy svinger man av og kjører nordover på 
kommunal vei fram til delområdene. Det er liten trafikkmengde på veiene, men på fine 
sommerdager er det en viss trafikk til/fra friluftsområdene på Lindøy (fram til parkering, 
delområde 2). 
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Kapittel 5: Planforslaget         
 
 
Planforslaget åpner for oppføring av administrasjonsbygg for Friluftsrådet Vest med 
tilhørende møterom, undervisningsrom og ev. cafe. Videre skal eksisterende naust ved sjø 
rives og nytt føres opp. Naustet skal også brukes av grupper i aktiviteter. Det åpnes for at det 
kan bygges ny kai bort til dagens kai ved Røyksund båtforening. Ved administrasjonsbygget 
skal dagens parkeringsplass utvides, og ved gammel riggplass lenger sør skal Friluftsrådet 
Vest kunne oppføre lager, garasjer og enkelt verksted (for bygging av utebenker mv.), samt 
parkere biler/kjøretøy. 
 

Arealbruk: 
Planområdet er tredelt og totalt på 16,4 daa. Areal per arealformål er som følger: 
 

Arealformål  Areal (m2) 
Bebyggelse og anlegg 
 Naust (N) 662 
 Småbåtanlegg (SBS) 143 
 Energianlegg (E) 211 
 Renovasjonsanlegg (R) 24 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Kjøreveger (KV) 644 
 Parkering (P) 2 039 
Grønnstruktur 
 Turveg (T) 337 
 Friområde (FRI) 1 936 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
 Friluftsformål (FRIL) 586 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 Småtbåthavn (SBH) 1 593 
 Kai (KAI) 181 
Kombinerte hovedformål 
 Offentlig tjenesteyting/kontor/ 

undervisning/bevertning 
(TY/UND/BEV/K) 

2 902 

 Lager/parkering (L/P) 5 115 
TOTALT  16 373 

 
 
 
I delområde 1 gir planen mulighet til å bygge et naust på maks 60 m2, samt utvide dagens 
flytebrygge noe. Det er byggegrense mot sjø for naust satt innenfor bestemmelsesområde #1 i 
plankartet. For øvrig tillates bygging av kai (KAI) og uteareal mot sjø (SBS) innenfor 
formålsgrensa. Byggegrense for flytebrygge er vist i plankartet, med areal for bunnfeste vist 
gjennom hensynssone (H190). Dagens flytebrygge er 20 m, men planen åpner for en mulig 
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forlengelse av flytebrygga til 35 m (økning på 15 meter).  Planområdet er utvidet med 7 
meter i nord i forhold til varslet plangrense ved planoppstart. Dette for å få med eksisterende 
bunnfester innenfor hensynssonen. Mulig forlengelse av flytebrygga går ca. 1 meter ut over 
varslet planområde. Areal for småbåthavn i planforslaget strekker seg ikke lenger nord i 
farleden enn det som åpnes for i gjeldende kommuneplan rett øst for planområdet. 
Planområdet er for øvrig redusert i vest i forhold til varsel om planoppstart, for ikke å 
beslaglegge mer areal til småbåthavn enn nødvendig. Delområde 1 er ment å være 
tilrettelagt for Friluftsrådet Vest sine sjøretta aktiviteter.  
 

 
Illustrasjon: Formål «småbåthavn» med hensynssone er noe utvidet i nord i forhold til varslet 
planområde ved oppstart, men redusert i vest. Planområdet ved oppstart er vist ved stiplet, svart linje. 
I gjeldende kommuneplan er området øst for planforslaget avsatt til formål «småbåthavn» (mørk blå 
farge til høyre i illustrasjonen under). 
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Illustrasjonen  viser planens avgrensning i forhold til farleden gjennom Røyksundet. 
 
 
I delområde 2 åpner planen opp for et administrasjonsbygg med tilhørende 
undervisningsrom/møterom mv. på maks 600 m2, derav 400 m2 grunnflate (BRA). Bygget 
skal ha maks 2 etasjer.  Parkeringsareal skal utvides noe. Eget område er satt av for 
renovasjonspunkt. Det er satt byggegrense for administrasjonsbygg mot parkering (og 
fylkesvei). Korteste avstand mellom mulig nytt bygg (formålsgrense TY/UND/BEV/K1) og 
fylkesvei er 35 m, men i praksis vil et nytt bygg ligge lenger vekk. For øvrig tillates oppføring 
av parkeringsplass, renovasjonsanlegg, energianlegg mv. innenfor formålsgrensene, selv om 
disse ligger mindre enn 50 m fra fylkesvei.  
 
På delområde 3 åpnes det for lagerbygg og garasjer, med tilhørende verksted for 
Friluftsrådet Vest på inntil 400 m2. Det er satt 15 m byggegrense fra kommunal vei for 
lager/parkering. Avstanden til fylkesvei blir noe større (ca. 26 m). Byggegrense mot sjø 
gjelder i formålsgrensa. 
 

Bebyggelse, struktur og tiltak: 
Administrasjonsbygget skal legges på en flate med utsikt nordøstover mot Røyksundet. Det 
er satt krav i planbestemmelsene til tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering. Dette tilsier at 
det skal legges stor vekt på tilpasning av bygg til terreng og landskap, også ift. materialbruk. 
Hovedbygget skal ha skråtak. 
 
Naust ved sjøen skal ha møneretning mot sjø, og ha saltak. 
For lager/verksted er det byggekrav på maks 9 meters høyde over planert terreng.  
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Samferdselsanlegg: 
Parkeringsplassen utvides for å gi tilstrekkelig plass til parkering for Friluftshuset Vest, 
besøkende samt brukere av Lindøy friområde. Det stilles krav til egen situasjonsplan for 
parkeringsplassen, som tar hensyn til kjøreadkomst til administrasjonsbygget, Haugaland 
Kraft sin trafostasjon, renovasjonspunkt og mulig av- og påstigningsplass for buss.  
 
Fra hovedvei er det enveis innkjøring til parkeringsplassen (fra sør). Arealet rundt 
trafostasjon er utformet slik at en buss har tilstrekkelig areal/kurvatur for å svinge inn på 
parkeringsplass, og komme ut igjen rundt trafostasjonen. Siktlinjer er lagt inn i plankartet. 
 
Biler som kommer fra nord (fra sjøen/Røyksund båtforening) kan svinge inn på 
parkeringsplassen nord for trafostasjonen. Parkeringsplassen vil ha rom for over 30 
parkeringsplasser, samt HC-parkering og bussparkering.  
 
Ved lager/verksted i delområde 3 er det krav om situasjonsplan for området som sikrer 
tilstrekkelig areal for snuplass for større kjøretøy. 
 
Dagens kjørevei ved delområde 2 er lagt noe om i nord for å gi tilstrekkelig frisikt og 
kurvatur rundt trafostasjonen. Veien er regulert med 6 meters bredde (inklusiv veigrøft). 
Dette er i henhold til gjeldende reguleringsplan. 
 

Teknisk infrastruktur: 
Strøm: 
Det ligger en 22 kV høyspent jordkabel langs kommunal vei i delområde 3, samt inn til 
trafokiosk i delområde 2. Traseen for denne er synliggjort i plankartet med egen 
hensynssone. Bestemmelser til denne sier at tiltak innenfor hensynssonen krever en «Nær-
ved-avtale» med Haugland Kraft. Eksisterende trafokiosk har fått eget formål i plankartet. 
Øvrig ledningsnett som i dag går i luft, kan ev. legges i bakken ved bygging. 
 
Det er begrenset leveringskapasitet på strøm i delområde 1 og 3.  
 
Det er for delområde 1 tilgang til nødvendig strøm. I delområde 3 er det planlagt å etablere 
et lagerbygg med tilhørende verksted som vil kreve tilgang til strøm.  Det kan derfor være 
nødvendig å etablere en trafokiosk der.  Trafokiosk skal oppføres innenfor byggeformålet 
L/P1. Dette er fulgt opp i planbestemmelsene. 
 
Vann- og avløp: 
Vannforsyning er fra eksisterende DN 63 PE vannledning som forsyner hytte, båtforening , 
Friluftsrådet sitt naust og eldre bygning i dag (delområde 1 og halvveis opp mot delområde 
2). Denne ledningen kan forlenges fram til nytt administrasjonsbygg. Eksisterende 
tilkoblinger/abonnenter blir videreført. For delområde 3 blir det videreført å bruke 
eksisterende stikk med stoppekran inne på tomta. 
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Spillvann føres med selvfall til ny privat pumpestasjon ved naust (delområde 1). Endelig 
plassering avklares etter fremdrift for utbygging og i samråd med aktuell leverandør av 
stasjon. Det kan være aktuelt å plassere pumpestasjon innvendig i nytt naust. Tilkobling til 
eksisterende kommunal ledning i sjø med montering av Y-gren med 45’ påkobling. 
Dimensjon av ledning avklares i samråd med leverandør og endelig dimensjonering av 
stasjon og utslipp. Grunnlag for dimensjoner er 8-10 faste arbeidsplasser. 
 
For delområde 3 blir det lagt opp til tett tank og regelmessig tømming etter behov. 
 
 
Brannvann: 
Det er ikke nok kapasitet på vannforsyning til slukkevann. Det er brannkum for delområde 2 
i kommunal vei, med 50 m slangeutlegg fra brannkum til oppstillingsplass, og videre 50 m 
utlegg fra brannbilen. Det er ca. 100 m fra aktuell oppstillingsplass for brannbil helt frem til 
hovedangrepsvei for byggeområdet. 
 
For delområde 1 er det ikke branndekning. Veileder til TEK 17 §11-17 åpner for bruk av åpne 
vannkilder der brannvesen ikke kan ta med tilstrekkelig med vann. Det er vist oppstilling 
med kjørbar adkomst for brannbil/pumpe ved naust. 
 
 
Renovasjon: 
Det er satt av eget renovasjonspunkt ved parkeringsplass i delområde 2. Dette ligger lett 
tilgjengelig i inn/utkjøring fra parkeringsplassen. 
 

Overvannshåndtering: 
Området ligger ikke i NVE sitt aktsomhetskart for flom.  
For delområde 1 går overvann/flomvann direkte til sjø. 
 
For delområde 2 er det grøfter og bekker på nord- og sørsida av området. For byggeområdet 
føres det takvann og drenering til terreng for infiltrasjon og fordrøyning, med utslipp til 
eksisterende bekker og grøfter i området. Det er mest aktuelt å arrondere terreng slik at vann 
og drenering, overvann og takvann går mot bekk/grøft i sør.  
 
For parkering er det aktuelt med IFS-sandfangkum med infiltrasjon og utslipp til bekk/grøft, 
i hovedsak mot sør. Det kan være aktuelt med noe utslipp fra drenering og overvann til 
bekk/grøft mot nord. Bekk/Grøft er åpen langs kulturbeite før den går i lukket rør gjennom 
dyrka areal, med utslipp til sjø.  
 
Eventuell flom av overflatevann blir vurdert å følge eksisterende veigrøft, grøfter og bekk er 
i området. Terreng kan arronderes slik at avrenning går til infiltrasjon og terreng. 
 

 
For delområde 3 er det etablert fylling etter arbeidet med T-forbindelsen. Overvann går i dag 
til infiltrasjon med utløp til terreng og videre til bekk mot vest. Bekk og stikkrenner på 
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nedsiden ser ut til være renovert og oppgradert i forbindelse med etablering av fylling og 
anleggsarbeid, og vurderes som tilfredsstillende. Overvannsløsningen blir videreført i 
forbindelse med etablering av nytt lager/garasje. Overvann og takvann infiltreres med IFS-
sandfangkummer og magasineres i fylling før det slipper ut til terreng og bekk. 

 

Universell utforming: 
I fellesbestemmelsene er det satt krav om at prinsipper for universell utforming skal følges. 
Dette gjelder først og fremst for nye bygg, parkering, vei samt turvei. 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Se vedlagte ROS-analyse. Det er ingen forhold som tilsier at det må gjøres tiltak i planen. 
 

Miljøkonsekvenser: 
Flytting av administrasjonsbygg for Friluftsrådet Vest til Lindøy kan bidra til økt biltrafikk 
til/fra området. Samtidig er Lindøy ett av friluftsrådets satsingsområder med mye aktivitet, 
deriblant deres egen strandryddebåt. Ved å samle all aktivitet her, vil dette kunne bidra til 
mindre intern trafikk for ansatte.  
 
Administrasjonsbygget er lagt i delområde 2 for å gi nærhet til fylkesvei og kollektivruter. 
Buss 208 mellom Haugesund og Kopervik på Karmøy går rett forbi, avganger ca 1. gang i 
timen. Det er lagt til rette for busstransport til Friluftshuset (administrasjonsbygget).  
 
Ved å legge Friluftshuset i delområde 2 framfor ved sjøen, unngås utbygging av vei ned itl 
sjøen, som igjen ville berørte jordbruksarealet. Planforslaget omdisponerer ikke 
jordbruksareal.  
 
Dagens parkeringsplass ved delområde 2 er delvis lagt på myr. Utvidelsen av denne ligger 
på gjengrodd myr, med berggrunn delvis åpent i dagen. Våtmarksområder er forsøkt bevart 
(i friområdet).  
 

Naturmangfold: 
Kunnskapsgrunnlaget er sammensatt av registrert e, offentlig tilgjengelige data samt 
befaring i felt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet som tilstrekkelig for å kunne vurdere 
verdien av berørt natur. Virkingene på naturmangfoldet er vurdert som små. Det kan oppstå 
kantvirkninger i registrert ålegraseng i forbindelse med bygging av kai, men tiltaket 
vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for lokalitetens økologiske funksjoner 
 
Vi viser for øvrig til egen vedlagt konsekvensutredning for biologisk mangfold, og 
vurderingene av planforslaget etter naturmangfoldloven §§ 8-12 (kapittel 6 i 
konsekvensutredningen).  
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Kulturminner: 
Det ligger et gammelt steingjerde i delområde 2 som blir ivaretatt gjennom 
planbestemmelsene. For øvrig er det flere kulturminner i nærområdet, men ikke som berøres 
av planforslaget.  
 

Lyd og støy: 
Ingen bygg ligger i gul eller rød støysone (for fylkesvei 47). For administrasjonsbygg er det 
krav om at retningslinjer for støy i henhold til T-1442 blir ivaretatt. 
 

Anleggsfasen: 
Det er ingen boliger i umiddelbar nærhet til delområdene som vil bli negativt berørt av støy i 
anleggsfasen. Ved bygging av nytt administrasjonsbygg kan dagens parkeringsplass bli 
berørt av anleggsmaskiner og riggområde. Det er imidlertid krav om at denne 
parkeringsplassen skal være utvidet før nytt administrasjonsbygg tas i bruk. Det vil derfor 
være naturlig å utvide parkeringsplassen tidlig i anleggsfasen, for å kunne tilby alternativ 
parkering for brukere av friluftsområdet selv om dagens parkeringsplass blir midlertidig 
brukt til anleggs- og riggområde. 
 

Folkehelse: 
Beliggenheten til større befolkningsgrupper er såpass stor at bruken av de t statlig sikra 
friluftsområdet i all hovedsak er bilbasert. Plassering av administrasjonsbygget til 
Friluftsrådet Vest vil imidlertid ikke påvirke trafikkbildet nevneverdig. Friluftsrådet Vest 
opererer i hele regionen inklusiv Sunnhordaland, og er dermed uansett avhengig av bruk av 
bil. Mye av Friluftsrådet Vest sin aktivitet, også for større grupper, foregår allerede på 
Lindøy.  
 
Bedre tilrettelegging for parkering i delområde 2 kan gi mindre trafikk ned veien mot 
stranden. Økt tilrettelegging med blant annet toaletter og andre tilbud kan gi økt bruk av 
friområdet på Lindøy. 
 
Kommunen vurderer at tiltaket totalt sett gir svakt positiv effekt på folkehelsen. 
 

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Det er satt rekkefølgekrav om at utvidelse av parkeringsplassen før bygging av nytt 
administrasjonsbygg for Friluftsrådet Vest i delområde 2. Det er ikke avklart hvem som skal 
finansiere utvidelsen av en offentlig parkeringsplass, og det kan tenkes at kommunen skal 
bidra med midler til dette. 
 
For øvrig foreligger det et utkast til avtale mellom Karmøy kommune (som grunneier) og 
Friluftsrådet Vest (som eier av nytt bygg) som vil regulere kommunens rett til å overta 
byggene dersom Friluftsrådet Vest i fremtiden vil opphøre, eller flytte fra Lindøy. For 
kommunen kan dermed bygninger som oppføres gjennom denne planen gi en mulig 
fremtidig driftskostnad, ev. inntekt gjennom utleie. Utkast til avtale mellom Karmøy 
kommune og Friluftsrådet Vest ligger vedlagt.  
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Kapittel 6: Konsekvensutredning        
 
Kommunen vurderte planarbeidet til å innebære krav til konsekvensutredning, jf. plan - og 
bygningslovens §§ 4 - 1 og 4 - 2. Det er ikke krav om planprogram. Tiltakene legger til rette 
for økt bruk av friområdet i tråd med overordnet kommuneplan og formål for statlig sikra 
friluftsområde på Lindøy. Bruk av arealer til administrasjonsbygg, parkering for allmenheten 
og økt aktivitet i strandsonen kan likevel få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. 
Forskrift om konsekvensutredninger §§ 8 og 10, og vedlegg II punkt 11 j og 12 b. Det stilles 
derfor krav om konsekvensutredning av: 

 Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven: Ålegras i sjø (delområde 1) og 
flora/vegetasjon (delområde 2).  

 Naturmangfold blir ikke konsekvensutredet for Delområde 3. 
 
Cowi As, Haugesund, ble engasjert i å utarbeide konsekvensutredning for naturmangfold. 
Rapporten fra 2018 ligger i sin helhet vedlagt. Sammendraget følger under. 
Opplysninger om verdifulle naturmangfoldverdier i planområdet er hentet ut fra 
eksisterende, offentlig tilgjengelig kunnskap fra nasjonale baser som temakart - Rogaland, 
Naturbase, Artsdatabanken, Vann - Nett, NIBIOs karttjenester, NGU og Miljøstatus. I tillegg 
inngår også merknader til oppstartsvarsel fra offentlige myndigheter og andre i 
datagrunnlaget. 
 
Naturmangfoldet kan endres over tid og det er åpenbart viktig å sikre at man foretar 
vurderinger som baseres på oppdatert kunnskap. Dette gjelder kunnskap om selve 
naturmangfoldet, men også kunnskap om den samlede, eksisterende belastningen på 
naturmangfoldet. Det er lagt vekt på å undersøke naturmangfold som kan tenkes å bli 
påvirket av planen. Eventuelle viktige forekomster avgrenses og verdien vurderes i henhold 
til nasjonal metodikk i DN Håndbok 11,13 og 15. 
 
Datagrunnlaget er supplert med befaring gjennomført 09.07.2018 av biolog Karl Otto 
Mikkelsen. For undersøkelse av ålegrasforekomst ble det benyttet inspeksjon fra land og 
inspeksjon med vannkikkert fra kai/flytebrygge. 
 
Formålet med befaringen var: 
1) Oppdatere eksisterende informasjon 
2) Fange opp eventuelle uregistrerte forekomster 
 
Beskrivelse av planens konsekvenser på naturmangfold er basert på kunnskap om de lokale 
forholdene, planforslaget og faglig skjønn. 
 
Håndbok V712 (Statens vegvesen, 201 8 ) er lagt til grunn for verdisetting ( Tabell 1 ). 
Kunnskapsgrunnlaget er sammensatt av registrerte, offentlig tilgjengelige data samt befaring 
i felt, og vurderes samlet som tilstrekkelig for å kunne vurdere verdien av berørt natur. 
Beskrivelse av planens konsekvenser på naturmangfold er basert på kunnskap om de lokale 
forholdene, planforslaget og faglig skjønn.  
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Ålegraseng påvises i sjø innenfor Delområde 1. Planlagt ny kai vil ikke gi arealbeslag i 
ålegrassamfunn. Tiltaket vil ha nærføring til forekomsten og det vil likevel kunne oppstå 
kantvirkninger, for eksempel endringer i vegetasjonssammensetningen i lokaliteten nær 
tiltaket og endret dekningsgrad for ålegras i lokalitetens randsone. Lokaliteten vil likevel 
kunne opprettholde sine viktige økologiske funksjoner.  
 
Landareal i Delområde 1 vurderes som triviell natur, preget av bebyggelse, veg og kaianlegg.  
Naturmangfoldet i Delområde 2 vurderes som triviell gjengroingsmark men liten verdi. Nytt 
friluftshus vil representere et arealbeslag, men konsekvensene for naturen er vurdert som 
små. Det påvises fremmede, skadelige arter i tilknytning til delområdene. De påviste artene 
er alle vanlig utbredt i området, og tiltaket vurderes ikke å representere risiko for spredning 
til nye områder. 
 
Ut fra dette har kommunen vurdert at det ikke er nødvendig med spesielle tiltak i planen i 
forhold til naturmangfold. 

Kapittel 7: ROS - analyse        
 
ROS-analysen ligger som eget vedlegg til saken. Det foreligger ikke momenter som behøver 
oppfølging på bakgrunn av planforslaget. 

Kapittel 8: Vedlegg        
 

- Planbestemmelser 
- Oversiktskart 
- Plankart 
- Gjeldende reguleringsplan 
- Gjeldende kommuneplan 
- Konsekvensutredning for biologisk mangfold, COWI, august 2018 
- ROS-analyse 
- Fagrapport på vann, avløp, overvann og brannvann med diverse kart, Omega AS 
- Avtaleutkast mellom Karmøy kommune og Friluftsrådet Vest vedrørende bygg på 

kommunens eiendom 
- Innkomne merknader til oppstart 

o Rogaland Fylkeskommune – regionalplanavdelingen  
o Kystverket Vest  
o Karmsund Havn IKS 
o Statens vegvesen  
o Rogaland fylkeskommune – kulturavdelingen  
o Haugaland Kraft  
o Fylkesmannen i Rogaland  
o Fiskeridirektoratet 



 
Samarbeidsavtale Friluftsrådet Vest   

SAMARBEIDSAVTALE FOR FRILUFTSRÅDET VEST 

(Forslag vedtatt på årsmøtet i Friluftsrådet Vest 24.03.2021) 
 

Kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Haugesund, Karmøy, Sauda, Sveio, Tysvær, 
Vindafjord, Stord og Utsira har gjort vedtak om å organisere Friluftsrådet Vest som Kommunalt 
Oppgavefellesskap (KO) etter Kommunelovens kapittel 19. 

 
§ 1 OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN 

Oppgavefellesskapets navn er FRILUFTSRÅDET VEST, Kommunalt oppgavefellesskap, som kan 
forkortes Friluftsrådet Vest KO, og er i det følgende benevnt «Friluftsrådet». Dette er en videreføring 
av Nord-Rogaland og Sunnhordland friluftsråd som ble stiftet 18. nov. 1983.  

 
§ 2 DELTAKERKOMMUNER 

 
Friluftsrådet består av kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Haugesund, Karmøy, 
Sauda, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Stord og Utsira. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må 
godkjennes av representantskapsmøtet og kommunestyret i hver av deltakerkommunene. 

 
§ 3 FORMÅL OG OPPGAVER  

 
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og 
organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene 
omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet skal fungere som et 
kompetansesenter for friluftsliv for deltakerkommunene og andre samarbeidsparter.  

Friluftsrådets viktigste oppgaver er: 

a) Sikre friluftsområder av regional verdi ved kjøp eller avtaler, tilrettelegge og forvalte disse på en 
naturvennlig og bærekraftig måte i samsvar med FNs bærekraftsmål. 

b) Drive Skjærgårdstjenesten i vår del av Vestkystparken og delta aktivt i arbeidet mot marin 
forsøpling. 

c) Arbeide for at friluftsliv skal være en naturlig del av oppveksten til barn og unge. Informere om 
friluftslivsmuligheter i regionen og drive aktiviteter i samarbeid med kommuner, skoler, barnehager og 
organisasjoner i regionen. 

d) Friluftsrådet kan avgi høringsuttalelser og engasjere seg i saker av betydning for friluftsliv i 
deltakerkommunene.  

Konkrete arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom friluftsrådet og deltakerkommunene fastsettes 
gjennom Friluftsrådets fireårige langtidsplan og årlige arbeidsplan som vedtas på 
representantskapsmøtet. 

 



§ 4  ORGANISASJON 
 

Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret, arbeidsutvalg og samarbeidsgruppe.  
Daglig leder står for den daglige driften.  
 
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt, og er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund og 
Samfunnsbedriftene. 
 
Friluftsrådet bruker både bokmål og nynorsk, og presenterer friluftsområdene i den enkelte kommune 
sin vedtatte språkform. 

 
 

§ 5  REPRESENTANSKAPSMØTE 
 

Representantskapsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært representantskapsmøte holdes 
hvert år innen utgangen av mars måned. Representantskapsmøtet består av to representanter fra hver 
deltakerkommune valgt for kommunestyreperioden av kommunen. Når kommunene velger 2 eller flere 
representanter, skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser. 
Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig med de deltakende representanter. 
 
Representantskapsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument 
skal følge innkallingen. 
 
Det settes ingen krav til antall fremmøtte i forhold til vanlige representantskapssaker. Med unntak av 
endringer i samarbeidsavtalen, jf § 11, treffes beslutninger med vanlig flertall. 
 
Representantskapsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger. 
2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
3. Styrets årsmelding som skal redegjøre for gjennomføring av fjorårets arbeidsplan og forøvrig ivareta 
deltakerkommunenes krav til rapportering. Denne rapporteringen skal inneholde årsmelding med 
friluftsrådets arbeidsår og inneholde følgende underpunkter:  
Sikring – Tilrettelegging – Drift – Plan – Informasjon – Aktiviteter 

4. Regnskap med revisjonsberetning. 
5. Arbeidsplan.  
6. Budsjett, herunder årlig kontingent, og eventuelt prosjekttilskudd eller andre bidrag fra 
deltakerkommunene. 
7. Behandle innkomne saker. 
8. Valg av styre, styreleder, nestleder, valgkomite, revisor  
  
Ved endringer i samarbeidsavtalen med kommunene kreves 2/3 flertall av totalt stemmeantall. 
  
 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE 
 

Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når 
representantskapsmedlemmer fra 2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært 
representantskapsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen 
hvilke saker som skal behandles. Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle saker som 
er nevnt i innkallingen.  
 



Ekstraordinært representantskapsmøte er beslutningsdyktig med de deltakende representantene. 
For vedtak gjelder de samme regler som for representantskapsmøtet. Se også § 11 om endringer i 
samarbeidsavtalen. 
 
 

 § 7 STYRE 
 

Kommunene foreslår en representant hver som kandidat til styremedlem. Kommunen må også velge 
en vara av motsatt kjønn. Styret består av ett medlem fra hver deltakerkommune og velges formelt av 
representantskapsmøtet. Medlemmer av representantskapet kan ikke velges som styremedlem.  
Valg av styre, styreleder, nestleder, valgkomite og revisor:  
 a) Styret velges for 4 år, valgperioden 
 b) Styrets leder og nestleder velges for 2 år 

c) Valgkomite velges for 4 år 
d) Revisor velges for 2 år 

 
For å oppnå nødvendig kjønnsfordeling i styret i forhold til kommunelovens krav til minimum 40% 
representasjon av hvert kjønn, har friluftsrådets valgkomite mulighet til å foreslå at 
representantskapsmøtet velger vararepresentanten i stedet for kommunens foreslåtte styremedlem. Alle 
representantene, både til representantskapet og til styret, skal velges med vara.  
 
Styret skal behandle følgende: 
1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne. 
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med samarbeidsavtale og vedtak i representantskapet. 
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med samarbeidsavtale og arbeidsplan og stå for 
økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 
 
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere 
delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som lønnsutvalg, 
utvalg for konkrete prosjekter.  
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 

   
 

§ 8 SAMARBEIDSGRUPPE 
 

Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den enkelte 
kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider med friluftsliv i den 
enkelte kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i samarbeidsgruppa. 
 
Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for 
samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan bistå daglig leder med å forberede saker for 
styret. Samarbeidsgruppa er et faglig rådgivende organ som kan bistå administrasjonen og som kan 
foreslå tiltak og endringer ovenfor daglig leder og styret. 
 

§ 9 ØKONOMI 
 

Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 
§§ 14-8 og 14-12. 
 
Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne fastsettes av 
representantskapsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Vedtak på 



representantskapsmøte om indeksregulering av kontingenten etter deflatorindeksen er endelig. Vedtak 
om kontingentøkning ut over dette må godkjennes av deltakerkommunene. 
 
Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på 
representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte. 
 

 
§ 10 EIER- OG ANSVARSANDELER 

 
Den enkelte deltakerkommune har like eierandeler i oppgavefellesskapet og like ansvarsandeler for 
fellesskapets forpliktelser. 
 

§ 11 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALE 
 

Endring i samarbeidsavtalen kan gjøres i representantskapsmøte eller ekstraordinært 
representantskapsmøte. Endring av samarbeidsavtalen krever 2/3 flertall av totalt antall 
stemmeberettigete i representantskapet. Fysiske og elektroniske møter likestilles.  Opptak av nye 
deltakerkommuner etter § 1 skal også godkjennes av deltakerkommunene. 
 

§ 12 UTMELDING 
 

Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet fra 1.1. minst to år etter 
at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de oppgaver 
som Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier friluftsområder i en kommune 
som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen overføres til vedkommende kommune. Ut over dette har 
ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav på eiendommer eller verdier. 
 

§ 13   OPPLØSNING 
 

Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært representantskapsmøte, og krever 
2/3 flertall blant totalt antall stemmeberettigede. Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres 
eiendommer som Friluftsrådet eier til vedkommende kommuner, og alle oppgaver overtas av 
kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom medlemskommunene 
etter folketall ved sist årsskifte. 
 
Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres Friluftsrådets arkiv til den kommunen som Friluftsrådet er 
lokalisert til. 
 

§ 14 TOLKNING AV SAMARBEIDSAVTALEN – VOLDGIFT 
 

Enhver tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av samarbeidsavtalen skal forsøkes løst i 
minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten bringes inn for de alminnelige 
domstolene, med Friluftsrådets kontorkommune som verneting. 

§ 15   IKRAFTTREDEN 
 
Samarbeidsavtalen trer i kraft etter vedtak i Friluftsrådets representantskapsmøte og når alle 
medlemskommunene har godtatt avtalen gjennom politisk vedtak.  
Ikrafttreden fra representantskapsmøtet 2022. 
 
Denne samarbeidsavtalen er en videreføring av vedtektene for Nord-Rogaland og Sunnhordland 
friluftsråd som ble stiftet 18. november 1983, og som senere skiftet navn til Friluftsrådet Vest. 
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2  ÅRSMELDING 2020 
 
        
2.1  ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN 
 
Etter årsmøtet i 2020 har styret i Friluftsrådet Vest hatt følgende sammensetting: 
 
Kommune:   Styremedlemmer: 
      
Bokn:   Rakel Jansen Alvestad 
Stord:   Astrid Larsen, styreleder 
Bømlo  Siv Linda Vespestad 
Etne:    Ståle Tungesvik  
Fitjar:    Annar Westerheim       
Haugesund:  Jan Vikse 
Kvinnherad        Hege Lægreid Røssland 
Karmøy:   Svein Hegland 
Sauda:   Eli-Jorunn Tangeraas   
Sveio:   Ole-Ørjan Hov      
Tysvær:   Nils Stråtveit     
Vindafjord:   Inga Øverland Apeland, nestleder 
 
 
Arbeidsdelingen mellom styret og administrasjonen er videreført etter tidligere praksis. 
Årsmøtet 2020 ble avholdt på Stemnestaden i Grinde 26. mai med Tysvær kommune som 
vertskap. I forkant av årsmøtet var det en befaring av Dragavika friluftsområde ved 
Førresfjorden. 
 
 
Friluftsrådet har i 2020 hatt følgende ansatte:  
 
Oddvin Øvernes (daglig leder), Knut-Arild Sørensen (nestleder og informasjonsansvarlig), 
Andreas Dunkley (driftsansvarlig), Bjørn Opheim (båtfører og oppsynsmann), Hactor 
Svelland (oppsynsmann). Odd-Bjørn Saltnes har arbeid med sikring av nye friluftsområder, 
TellTur-prosjektet, marin forsøpling og Vestkystparken. 
 
Tom Hellesund har vært engasjert på timebasis til drifts- og opparbeidingsprosjekt og 
innsats mot marin forsøpling og som mannskap på «Astrid». 
 
Friluftsrådet har i tillegg hatt flere organisasjoner og privatpersoner engasjert til 
driftsoppgaver og vedlikehold av friluftsområdene.  
 
Det er avgitt uttalelser til rullering av kommuneplaner, og andre arealplaner som har 
konsekvenser for friluftsliv i medlemskommunene. 
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Kurs, konferanser og møter 
 
 

Styreleder Astrid Larsen og daglig leder Oddvin Øvernes deltok på styreledersamlingen i 
regi av Friluftsrådenes Landsforbund 13-14.februar på Gardermoen.  
Når Norge ble nedstengt 12.mars 2020 pga. coronasituasjonen, ble de fleste møter og 
seminarer utsatt eller avlyst.  Landskonferansen i regi av Jæren Friluftsråd som skulle vært 
avholdt i starten av juni ble også avlyst. 
 
Tysvær kommune var vertskap for årsmøtet til Friluftsrådet Vest i 2020, og da restriksjonene 
for møter gjorde det mulig å ha fysiske møter med krav om avstand og størrelse på 
møterommet, ble det avholdt et «vanlig» årsmøte i lokalene på Stemnestaden i Grinde.   
 
Årsmøtet til Friluftsrådenes landsforbund ble avholdt på Teams fredag 24. mai. Astrid 
Larsen, Hege Lægreid Røssland, Svein Hegland og Nils Stråtveit representerte Friluftsrådet 
Vest. Astrid Larsen har vært leder i valgkomiteen til FL.  I forbindelse med styremøtet i 
september, ble det arrangert en befaring til Langøy og Smedholmen i Fitjarøyane i fint 
høstvær med ordfører Harald Rydland som guide. 
 
Knut-Arild Sørensen og Oddvin Øvernes har deltatt i Teamsmøter i forbindelse med 
dagsturhytteprosjektet i Vestland og Rogaland. 
Administrasjonen har også deltatt i møter med Samarbeidsrådet i Sunnhordland, 
Strandryddeaksjonen, Blått flagg, kommuner, organisasjoner, og fylkeskommuner. 
Astrid Larsen og Oddvin Øvernes har deltatt med innlegg på seminaret om sikring i regi av 
fylkeskommunene, og Miljødirektoratet.  
 
2.2 SIKRING AV FRILUFTSOMRÅDER 
 
I 2020 har vi arbeidet med å sikre nye områder til friluftsliv, og det er blitt arbeidet med å 
sikre avtaler for ny p-plass og tilkomst til Leirvågen i Sveio. Det er undertegnet en stiavtale 
til Jonestølen fra Hustveit i Sauda, og vi har bistått Stord kommune i arbeidet med å sikre 
areal for utvidelse av p-plassen for utfartsområde til Heio som er et viktig utfartsområde 
sommer og vinterstid på Stord. Vi har bistått Bømlo kommune med å få i stand avtaler med 
grunneiere for oppgradering av turstitraseen til toppen av Siggjo som er et viktig turmål for 
hele regionen.  Erfaringen viser at enkelte saker krever innsats over lang tid før vi får på 
plass en avtale eller kjøp.  
 

 
Utsikt fra Siggjo mot Føyno og Tittelsnes i Sveio. 
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2.3 TILRETTELEGGING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER 
 
Friluftsrådet har også i 2020 arbeidet med og fullført viktige opparbeidingsprosjekt. Flere 
prosjekter er under arbeid og vil bli utført i 2021 når finansiering er på plass, og vi får 
byggeløyve til igangsetting.  Det er en betydelig dugnadsvilje i mange lag og foreninger for å 
delta i arbeidet med å oppgradere friluftsområdene. Dette er veldig positivt og setter oss i 
stand til å få gjennomført flere tiltak enn det vi ellers ville ha fått til i egen regi. Prosessen 
med å få godkjent bygging av friluftstiltak som brygger, turveier i friluftsområdene, krever 
mer saksbehandling og ressurser enn tidligere. 
 
Tilretteleggingstiltaker som er utført eller igangsatt i 2020 
 
Oppheim/Olaliveien, Vindafjord, oppgradering bilvei, tilskudd statlig krisepakke. 
Lindøy, Karmøy, brygge ved naust oppgradert, trase for turvei ryddet for skog. 
Nordre Vågholmen, Bokn, flytebrygge kjøpt for utlegging 2021  
Kvalsvik, Haugesund, oppgradering badeplass og planarbeid «Badehus» 
Åkrasanden, Karmøy, gangvei anlagt til Rabinowitz plass, oppstart arbeid turvei Stong 
Rotatjønn, Karmøy, ny p-plass 
Selsåsvikjo, Sveio, arbeid med restaurering gammelt naust startet 
Neslia, Kvinnherad, skjøtselstiltak, hogst og radiostyrte geiter. 
Valøy, Kvinnherad, toalett/pumpestasjon, samarbeid Kvinnherad kommune 
Langøya, Fitjar, skjøtselstiltak, oppgradering våninghus/eldhus. Samarbeid Venelaget. 
Breivikjo,  Fitjar, nytt toalett  
Teløyhavn, Fitjar, ny brygge. 
Furuneset, Bømlo, oppgradering bakland  
Hamnarholmen, Tysvær: oppgradering brygger i samarbeid med båtlag 
Stakkestad, Tysvær. Omlegging turveitrase til Valhest, samarbeid grunneiere. 
Lindøy, Karmøy, Friluftshuset Vest, arkitektkonkurranse gjennomført, planarbeid i gang. 
Vesterøy, Tysvær, brygge gjenoppbygd etter stormskade. 
Hustveit, Sauda, Jonestølen nye sittegrupper.  
Romsa, Vindafjord, våningshus og grillhus oppgradert. 
Nordstøldalen, Sauda, Prosjektering ny p-plass og grovplanert p-plass 
 
 

 
2.4 DRIFT AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER OG INNSATS MOT MARIN 
FORSØPLING. 
 
Drift av de mange friluftslivsområdene vi forvalter, er viktig og prioritert arbeidsoppgave. 
Friluftsområdene skal holdes i god stand, rene for søppel, graset slått og toaletter vasket. I 
takt med et økende behov for godt tilrettelagte områder, krever også områdene mer 
driftsinnsats og vedlikehold. 
  
I 2020 har Friluftsrådet har vært engasjert i innsatsen mot marin forsøpling, i samarbeid med 
medlemskommuner, Ragn-Sells A/S, lag og foreninger og de mange frivillige som har deltatt 
i ryddeaksjonene. Totalt er det samlet inn over 60 tonn med marint avfall i 2020 til tross for 
en reduksjon i antall ryddeaksjoner våren 2020 pga. coronasituasjonen.   
Det er samlet inn over 220 tonn marint avfall i regi av strandryddeaksjonen i Nord-Rogaland 
og Sunnhordland i løpet av 5 år.   
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Vinteren gav dårlige snøforhold i Olalia og i andre skiutfartsområder i regionen, men bruken 
av dette utfartsområdet er økende i vår, høst og sommerhalvåret, og det viser våre tall på 
bompenger. Store nedbørsmengder krever jevnlig vedlikehold og tilsyn av vei og 
parkeringsplass, og servicebygget og varmestua er et populært utgangspunkt for turer for 
barnehager og skoleklasser.  

 
Badestrender og båtutfartsområder krever jevnlig tilsyn og innsats for at vi skal kunne tilby 
publikum attraktive friluftsområder. Vår og sommersesongen er alltid en travel tid for oss, og 
året 2020 har vært svært krevende med stor bruk av friluftsområdene fra tidlig vår da Norge 
stengte ned mange fritidstilbud. Vi engasjerte ungdommer og sommervikarer som gjorde en 
flott innsats for å holde toaletter og friluftsområder i god stand.   
 
Vi opplever at et økende antall båtturister fra andre deler av landet og fra utlandet besøker 
våre friluftslivsområder og naturhavner. Dette er en positiv utvikling, men det kreves også 
økt innsats i vår båtbaserte del av virksomheten som inngår i Vestkystparken. 
 
Endring i klima med mye vind og ekstremnedbør medfører mer arbeid og kostnader for oss i 
å vedlikeholde parkeringsplasser og veier.  
 
I flere av friluftslivsområdene har vi iverksatt tiltak med rydding av kratt og skog. Tilsyn og 
drift av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Fitjar, Sauda, 
Bømlo, Vindafjord, Etne og Kvinnherad har vi hatt et godt samarbeid med foreninger og 
lokale tilsynsfolk som har ansvaret for tilsyn av områdene. 
 
 
 

 
Nytt toalett i Breiavikjo ved Storavatnet, Fitjar 
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2.5 INFORMASJON OG AKTIVITETER 
 
TellTur er friluftsrådenes eget turregistreringssystem, der turgåerne får registrert turene sine 
ved hjelp av appen «Norgeskart friluftsliv» eller koder på turmåla. Dette er et folkehelse-
prosjekt som har som mål å få flere ut på tur og til å være mer aktive i hverdagen. I 2020 var 
det 146 turmål i systemet, og totalt ble det registrert omkring 4000 turgåere i vår region, som 
til sammen gikk over 100 000 turer. Dette er en økning på omkring 30 % fra i fjor. TellTur er 
et godt eksempel på at samarbeid mellom friluftsråd, kommuner og turlag kan være svært 
vellykket for å få flere folk ut på tur.  
 
Blått flagg på Åkrasanden 
Norges flotteste badestrand ble også i 2020 etter søknad og godt forarbeid, tildelt Blått flagg 
status som en av sju strender i Norge med denne statusen. Blått flagg-sesongen 2020 ble 
markert med flaggheis ved Speiderhuset av ordfører Jarle Nilsen og en skoleklasse. 
 
Læring i friluft - rettet mot grunnskolen. 
Naturveiledning for elever og friluftskurs for lærere. Covid19 førte til en betydelig reduksjon i 
utførelsen av aktivitetsprosjekter i 2020. Fra nedstengingen 12 mars var det ingen utedager 
med elever eller lærere før mot slutten av mai. Både Beintøft på Lindøy (250 elever) og 
overgangsleirene for nye ungdomsskoleelever (1200 elever) ble avlyst. Da det ble lettet på 
restriksjonene fikk vi på nytt noen henvendelser om utedager og vi gjennomførte 6 utedager 
med skoleklasser med 300 elever i løpet av 3 uker i juni og 4 utedager på høsten. 
Karmøyskolen gjennomførte overgangsleiren på Stemnestaden i september over 7 dager 
med ca. 600 elever.  
 

 
Samisk dag på Stord – Sami duodji - elevene lager en samelandsby i miniatyr. 
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Brosjyrer: Friluftsmagasinet Vest, Fritidsfiskebrosjyra og Vestkystparkbrosjyren er blitt  
delt ut til turistinformasjoner og andre samarbeidspartnere.  
 
Ny internettsider tatt i bruk. 
Friluftsrådet Vest har nå tatt i bruk landsforbundets mal for nettsider og vi har lagt over og 
oppdatert vår informasjon på de nye nettsidene. Sidene har samme URLadresse: 
www.frivest.no, se også www.vestkystparken.no for info om friluftsområdene langs 
Vestlandskysten som friluftsrådene har forvaltningen av. 
 
Friluftslivets uke er et samarbeid mellom friluftsrådet, turlag og andre friluftslivsorganisa-
sjoner. De store publikumsarrangementene som Friluftslivets dag ble avlyst, noen som førte 
til drastisk reduksjon i samlet antall deltagere. Det var ca. 1500 deltagere på 23 ulike 
arrangement, hovedsakelig fjellturer arrangert av turlag.  
 
Friluftslivets dag (Kom deg ut-dagen): Friluftslivets dag i Djupadalen i Haugesund ble 
avlyst pga Covid 19. Det samme ble de fleste av «kom-deg-ut dagene» ellers i regionen.  
 
Basecamper på Lindøy og i Kvinnherad. Vi avlyste først alt av basecamper og 
friluftsskoler, men i juni slapp myndighetene opp på restriksjonene for barn og unge. Da 
kastet vi oss rundt og klarte å få gjennomført to fullbookede basecamper både i Kvinnherad 
og på Karmøy med totalt 50 deltagere. På grunn av Covid19 restriksjoner ble campene ble 
arrangert uten overnatting. Familiepadledag på Sunnhordland padleklubb måtte dessverre 
også utgå av samme grunn.  
 
Friluftsskole Lindøy og i Sunnhordland. Disse var også avlyst tidlig på våren, men vi 
klarte å snu oss rundt mot slutten av juni og fikk arrangert en av skolene på Lindøy med 30 
superfornøyde barn. Friluftsskolen i Sunnhordland klarte vi dessverre ikke gjennomføre på 
så kort varsel. 
 
Friluftsutstyrsbaser i alle medlemskommuner:  Vi har minst en mobil kanobase med 7-8 
kanoer pluss lavvoer m.m. plassert ut i hver medlemskommune. I tillegg har vi to 
barnekajakkbaser og to havkajakkbaser utplassert, en i Sunnhordland og en i Nord-
Rogaland. Vi har også skiutstyr til ca. 45 personer pluss lavvoer og noe annet friluftsutstyr. 
De mobile utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger. 
 
Frilager Haugalandet ble stiftet høsten 2019 med intensjon om å få på plass en 
organisasjon for utlån og rimelig utleie av friluftsutstyr for befolkningen i regionen. Tiltaket er 
støttet av RFK. Frilager er stiftet av Friluftsrådet Vest, Haugesund Turistforening og 
Haugesund Røde kors. Dessverre ble fremdriften lav i det spesielle året vi har lagt bak oss, 
men ved årskiftet 20/21 kom vi endelig i gang med utlån av skiutstyr fra en skitilhenger i 
Olalia og fra nettlager her hos Friluftsrådet vest i Aksdal.   
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Introduksjon i norsk friluftsliv for våre nye landsmenn.  
Vi tar med grupper av «nye landsmenn» på skidager, kanotur, fjelltur, opplevelsesturer i 
skog og mark. Ideen er å gi en innføring i norske friluftslivstradisjoner, vise dem friområder 
og hvilke muligheter de har i lokalmiljøet. Vi fikk arrangert tre skidager for Vindafjord, 
Haugesund og Kvinnherad før 12 mars. Så var det opphold frem til juni, og da arrangerte vi 
2 utedager i Sunnhordland. I høst hadde vi 5 utedager. Totalt 10 utedager med til sammen 
ca 250 deltagere. 
 
Kystled. Vi har utlån av plastrobåter på Lindøy og trebåt fra Dokken museum i Haugesund 
og fra Nedstrand i Tysvær. Vinjehuset på Romsa leies ut som overnattingsplass. 
 
Internett og Facebook. Vi prøver å holde nett- og facebooksidene oppdatert med små og 
store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen. Vi legger ut informasjon om 
badetemperaturer og skiføre. Man kan følge med på skiforholda på Fjellstøl og på Opheim 
via webkamera, og følge løypeprepareringen via www.skisporet.no. Innen dette 
arbeidsfeltet må vi sette inn mer ressurser for å være ajour med aktuell informasjon til 
publikum. Friluftsrådet støtter også opp om skiløypekjøring i Fjellhaugen i Kvinnherad.   
 
Pressedekning og media:  
Friluftsrådet har hatt flere innslag på lokale radiokanaler/aviser/ NRK i forbindelse med 
tellinger Djupadalen, marin forsøpling, Blått flagg Åkrasanden, TellTur, badetemperaturer, 
ski- og løypemeldinger, Basecamp Uskedalen og Lindøy, opparbeidingstiltak m.m. 
 
 

 
Løypekjøring i Fjellhaugen, Kvinnherad 
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2.6 ØKONOMI 
 
Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og 
regnskaper. Utgifter til opparbeiding og drift av friluftslivsområder og aktivitetstiltak 
gjenspeiler en høy aktivitet i hele vårt arbeidsområde. Medlemskommunene sin kontingent 
utgjør et viktig fundament for vårt arbeid. 
Kommunene får god uttelling for medlemskapet i Friluftsrådet Vest i form av sikring og kjøp 
av nye friluftslivsområder, bygging av turveier, brygger, toaletter, turstier, informasjon og 
aktiviteter, samt drift, renovasjon av de offentlige friområdene, og en betydelig innsats mot 
marin forsøpling med båter og personell. 
 
Sparebankstiftelsen SR-bank har bevilget kr. 200 000 og Haugesund Sparebank har 
bevilget kr 100000 til bygging av et badehus i Kvalsvik friluftsområde i Haugesund, og Fitjar 
Kraftlag har gitt kr 50.000 til nytt toalett/uthus på Langøy.   
Fitjar kommune har bevilget kr 100.000 til nytt toalettanlegg i Breivikjo.  Dette er svært 
gledelig og viktige bidrag til vårt arbeid. 
 
Rogaland og Vestland fylkeskommune gir tilskudd til administrasjon, drift, sikring og kjøp av 
nye friluftslivsområder og tilrettelegging.  
 
Tilskuddet til Vestkystparken fra stat og fylkeskommuner er viktig for å ha en effektiv og god 
forvaltning av våre mange båtutfartsområder. Arbeidsbåtene «Astrid» som har hovedhavn 
på Lindøy,«Kari II» som har base på Fitjar, har vært til stor nytte i denne delen av 
virksomheten vår.  
I høst har vi overtatt en ny arbeidsbåt «Eli» som erstatning for «Frida» som har vært i vår 
tjeneste i 30 år.  «Eli» som er en 30 fots arronet arbeidsbåt, har styrket vår kapasitet innen 
forvaltningen av friluftsområdene og vår innsats mot marin forsøpling.. 
 
2.7 TOTALVURDERING 
 
Arbeidsåret 2020, det 37. siden Friluftsrådet Vest (Nord-Rogaland og Sunnhordland 
Friluftsråd) ble stiftet i 1983, har vært preget av stor aktivitet og har vært preget av at mange 
fritids- og kulturtilbud har vært stengt og pålagt strenge restriksjoner i lange perioder.  
 
Friluftsområdene har vært åpne for bruk og mange har brukt naturen og friluftsområdene 
som en arena for rekreasjon og aktivitet. Antall deltakere på Telltur har vist en stor økning i 
antall deltakere, og tellere viser at bruken av Djupadalen, Olalitraktene, turveien ved 
Ådlandsvatnet og Åkrasanden har vist en økning på mellom 20-25 %.som sikring, drift, 
informasjon, aktivitetstiltak og tilrettelegging av friluftslivsområder.  
 
Åkrasanden ble for 7 gang tildelt Blått Flagg-status av den internasjonale juryen. Dette er en 
gledelig annerkjennelse av arbeidet og investeringene vi har lagt ned på dette området over 
flere år, og det er et viktig kvalitetsstempel som også stor betydning for Karmøy og 
Friluftsrådet Vest. 
 
Vår virksomhet har et økonomisk fundament gjennom bevilgninger fra stat, fylkeskommuner 
og private sponsorer, og administrasjonen har nedlagt en betydelig innsats for å styrke våre 
økonomiske rammebetingelser ved å søke om tilskudd til ulike prosjekter fra fylkes-
kommune, stat og private sponsorer.  
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Friluftsrådet Vest rangerer høyt på den nasjonale oversikten som Friluftsrådenes 
Landsforbund utarbeider hvert år, med en stor bredde i vårt arbeid innen sikring, forvaltning 
av friluftsområder og aktivitetstiltak. 
 
Arbeidsbåten «Astrid» har vært svært viktig for oss i innsatsen mot marin forsøpling, og vi 
deltok også i oktober 2020 med båt og mannskap i ryddeaksjonen «Aware Smedasundet», i 
regi av Sletta dykkerklubb, sammen med 70 frivillige dykkere fra hele Vestlandet.     
 
Det har vært avholdt en begrenset arkitektkonkurranse der 3 lokale arkitektfirma ble invitert 
til å tegne et forslag på Friluftshuset Vest som vi skal bygge på Lindøy friluftslivsområde i 
Karmøy. 
«Tarpe Diem» som arkitektfirma Holon A/S fra Haugesund har utarbeidet, ble enstemmig 
kåret som vinner av konkurransen av juryen som bestod av 4 medlemmer fra AU, med 
styreleder Astrid Larsen som leder.  Arbeidet med å prosjektere og deltaljplanlegge bygget 
startet i 2020 og vil bli videreført i 2021. 
 
 De mange båtutfartsområdene og naturhavnene vi har forvaltningen av, har opplevd 
rekordstor bruk i 2020. 
 
Det er utført en betydelig innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av 
ansatte, lag og foreninger.  Friluftsområdene har en økende bruk, spesielt i områder som er 
tilrettelagt med p-plasser, skilting/turveier/stier. Dette er i samsvar med vårt mål om å få 
flere mennesker ut i naturen og drive aktivitet og dette gir en positiv folkehelseeffekt som 
mange uavhengig av alder og funksjonsnivå.  
 
 
MANGE TAKK! 
 
Friluftsrådet Vest vil takke medlemskommunene, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Frilufts-
rådenes Landsforbund, andre friluftsråd, Miljødirektoratet, Klima og miljødepartementet, 
Statens naturoppsyn, Haugesund Sparebank, Ragn-Sells A/S, Hold Norge Rent, Spare-
bankstiftelsen SR bank,  Gjensidigestiftelsen, og flere frivillige organisasjoner og mange 
privatpersoner for hyggelig kontakt og godt samarbeid i 2020. 
 

 
Åpning av «Blått flagg» stranden på Åkrasanden juni 2020 
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Styret sitt forslag til vedtak: 
 
 Årsmelding 2020 er godkjent. 
 

 
Friluftsrådet Vest, 19. februar 2021 

 
Styret i Friluftsrådet Vest 

 

Stord  
  

Astrid Larsen (styreleder)                     (s) 

Vindafjord 
  

Inga Øverland Apeland (nestleder)      (s) 

Bokn 
  

Rakel Jansen Alvestad         (s)                                                

Bømlo 
  

Siv Linda Vespestad            (s)                                                            

Etne 
  

Ståle Tungesvik                  (s)                                                           

Fitjar 
  

Annar Westerheim              (s) 

Haugesund 
  

Jan Vikse                            (s)                                                 

Karmøy 
  

Svein Hegland                   (s) 

Kvinnherad 
  

Hege Lægreid Røsslan    (s) 

Sauda 
  

Eli Jorunn Tangeraas        (s) 

Sveio 
  

Ole-Ørjan Hov                  (s) 

Tysvær 
  

Nils Stråtveit                     (s) 
    
 
 

 
Olalia kan nytes i måneskinn eller med både måneskinn og hodelykt. Foto: Einar Tho.  
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3 REGNSKAP 2020 
 
Kommentarer til regnskapet 2020 
Regnskapet for 2020 er revidert av KPMG A/S. Arbeidsåret 2021 har vært preget av høy 
aktivitet innen alle våre arbeidsområder som drift, tilrettelegging, informasjon og 
aktivitetstiltak.  
  
Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat, 
egeninnsats, og andre bidragsytere.  Mange av våre prosjekter finansieres som et 
spleiselag mellom offentlige tilskudd, private midler, egeninnsats og dugnad fra lokale 
foreninger og ildsjeler.  
 
Inntekter: 
Inntektene fra bompenger Olalivegen på kr. 335 000 er over budsjett, selv om skisesongen 
2020 var svært snøfattig, så har bruken av Olalitraktene økt i sommersesongen.  Diverse 
inntekter er høyere enn budsjettert. Medlemskontingenten fra kommunene er kr.10.000 
lavere enn budsjettert. 
 
Administrasjons- og driftstilskudd fra staten (FL) er noe lavere budsjettert, og staten har ikke 
fulgt opp intensjonene i Stortingsmelding og Handlingsplan for friluftsliv. 
 
Administrasjons- og driftstilskudd fra fylkeskommunene er høyere enn budsjettert og det er 
svært positivt. Støtten fra fylkeskommunene er svært viktig tilskuddspost for arbeidet vårt for 
å utvikle friluftslivstilbudet.  Tilskuddet til Vestkystparken er også noe lavere enn budsjettert. 
 
Tilskudd til opparbeiding fra staten er lavere enn budsjett, og her det rom for en økning i 
tilskuddene fra staten. Tilskuddet på kr 700.000 til Olaliveien er med i denne post.. Vestland 
fylkeskommune bevilget kr. 300 000 til bygging av nytt toalett/uthus på Langøy i Fitjarøyane, 
og kr 70.000 i kostnadskompensasjon for utgifter knyttet til koronasituasjonen.   
 
Tilskudd til marin forsøpling var på kr. 1,750 mill. i 2020, noe som er gjorde det mulig å gjøre 
en god innsats med båter og personell i sammen med mange frivillige lag, skoleklasser og 
privatpersoner. 
 
Tilskuddene til aktivitets- og informasjonsprosjekter fra staten er lavere enn budsjettert, men 
pga av redusert aktivitet i 2020 innen aktivitetstiltak har dette ikke gitt negative 
konsekvenser.  Tilskuddene fra fylkeskommunene ble også noe lavere enn budsjettert.  
Erfaringene med friluftsskoler og basecamper har vært gode og blitt godt mottatt av 
ungdommen når de ble arrangert under strenge coronarestriksjoner. 
 
Tilskudd til sikring av friluftslivsområder er kr 50.000 i 2020 
Renteinntektene er høyere enn budsjettert, noe som skyldes en plassering på 
høyrentekonto for en del av egenkapitalen.  Salg av «Frida» vår arbeidsbåt har gitt en 
inntekt på kr 400.000.  
 
Samlede inntekter er på kr.  17.786.000 
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Friluftsrådet Vest - Driftsregnskap inntekter 
 
 
INNTEKTER 

Regnskap 
2020 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2019 

 
DIV INNTEKTER 

    

Bomavgift Olalia 335 300 297 300 
Diverse inntekter 381 250 152 250 
Sykepenger/sysselsetting 0 0 6 0 
Medlemskontingent 3790 3800 3692 3630 
ADM/DRIFTSTILSKUDD     
Stat/FL 678 750 690 700 
Fylkeskommuner 1795 1750 1708 1750 
Vestkystparken 1370 1500 1426 1600 
PLANL/OPPARBEIDING     
Stat 2088 2500 1750 3000 
Fylkeskommune 400 1000 890 700 
Kommune 350 300 35 250 
Sponsorer 350 500 500 600 
Korr. sponsorer 2016   -100  

INFORMASJONSTILTAK     
Stat 696 1000 1005 800 
Fylkeskommune 653 700 605 800 
Andre 0 0 0 0 
Tilskudd sikringsprosjektet 0 200 200 250 
Tilskudd kjøp båt 0 0 800 600 
Tilskudd båt balanseført 0 0 0 0 
Diverse tilskudd 104 500 370 220 
Tilskudd marin forsøpling 1750 2000 1812 2550 
SUM DRIFTSINNTEKTER 14740 17050 15839 18000 

FINANSPOSTER     
Renter og gebyrer -6 0 -4 -3 
Renteinntekter 75 56 64 33 
SUM 69 56 61 30 
DIVERSE POSTER     
Mottatt tilskudd til sikring 50 500 599 0 
Salg båt "Frida" inntektsføres 400 0 0  
Motpost avskrivning 219 0 267 350 
Momskompensasjon 2308 1394 1394 1620 
SUM 2977 1894 2260 1970 
 
SUM INNTEKTER 

 
17786 

 
19000 

 
18159 

 
20000 
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Utgifter: 
 
De samlede lønnskostnadene, arbeidsgiveravgiften og pensjonsinnbetalingen til KLP er 
lavere enn budsjettert. Vi har kjøpt en del tjenester knyttet til byggemelding av prosjekter og 
regnskapstjenester. Personalkostnadene på kr.295.000 består hovedsakelig av personal-
forsikring og medlemskap i KS bedrift.   
 
Det ble ikke kjøpt inn ATV/utstyr, redskap i 2020, men det uført vedlikehold på det matriellet 
vi har til disposisjon. De samlede kontor-kostnader er i samsvar med budsjett.  
 
Vi kjøper regnskapstjenester fra Tveit Regnskap A/S og har gode erfaringer med det 
samarbeidet gjennom en årrekke. Bilgodtgjørelse og reiseutgifter er lavere enn budsjett.  
Det sammen gjelder møte- og kursutgifter.  Dette skyldes i hovedsak restriksjoner pga. 
Covid 19 og mindre reisevirksomhet. 
  
Kostnadene til opparbeidingsprosjektene er kr 25.000 lavere enn budsjettert, det som viser 
stor aktivitet med tilrettelegging i 2020, og oppgradering av Olaliveien med tilskudd fra 
regjeringens krisepakke III på kr 700.000.   Det er gjennomført flere viktige 
opparbeidingstiltak som ny brygge på Vesterøy, nytt toalett i Breivika i Fitjar, nye 
flytebrygger på Hamnarholmen for å nevne noen..   
 
Kostnadene til drift var lavere enn budsjettert, det skyldes gode driftsrutiner og god innsats 
gjennom en hektisk sommersesong. Økningen i antall bobiler som besøker og bruker våre 
friluftsområder som campingplasser har medført økte kostnader til tømming av septiktanker 
til toalettene..  Denne bruken må vi prøve å regulere i samarbeid med våre 
medlemskommuner før sesongen 2021 med bedre skilting/informasjon. 
 
Utgiftene til drift og vedlikehold er noe lavere enn budsjettert, er at vi har hatt en høy 
beredskap når det gjelder tilsyn med veier, brygger, p-plasser når det har vært uvær og 
ekstremnedbør.   
 
Utgiftene til informasjon/aktivitet er på kr 244.000, ved en feil ble det ikke lagt et beløp i 
budsjettet for 2020. Utgiftene er lavere enn vanlig pga. reduksjon i aktivt pga. 
koronasituasjonen. 
 kontingenter og konsulenttjenester er det halve av budsjett pga bortfall av tilskuddet fra 
skjønnsmidlene. Vi holder budsjettet med god margin på konsulenttjenester. Friluftsrådet 
betaler en årlig kontingent til Friluftsrådenes Landsforbund som er med i denne posten. 
 
 
Samlede utgifter er kr. 17.101.000 for 2020. 
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Friluftsrådet Vest - Driftsregnskap utgifter 
 
 
UTGIFTER 

Regnskap 
2020 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2019 

 
 
Lønn og godtgjørelser 

 
4417 

 
5000 

 
4228 

 
5200 

Pensjon og pensjonsforsikringer 478 750 623 750 
Arbeidsgiveravgift 682 750 701 800 
Personal 295 0 105 0 
Sum lønn mv. 5872  5657 6750 
Kjøp ny arbeidsbåt 0 1900 0 1500 
Ny arbeidsbåt balanseført 0 -1900 0 -1500 
Utstyr og redskap 0 100 0 500 
Sum inventar og utstyr 0 100 0 500 
Kontorkostnader 503 500 466 400 
Telefon og porto 155 100 108 150 
Husleie og forsikring 140 200 159 180 
Sum kontorutgifter 797 800 734 730 
Bilgodtgjørelse 85 150 135 200 
Reiseutgifter 30 50 36 50 
Diett 0 0 2 0 
Sum reiseutgifter mv. 115 200 173 250 
Møte- og kursutgifter 
Sum personalutgifter 

60 
60 

150 
150 

153 
153 

150 
150 

Opparbeiding av friluftsområder 2975 3000 2972 4500 
Drift av friluftsområder 2236 2500 2042 3150 
Friluftshuset Vest 348 1500 46 0 
Drift arbeidsbåter 575 600 330 800 
Drift arbeidsbiler og maskiner 402 500 401 300 
Sum friluftsområder 6538 8100 5791 8750 
Informasjon/aktiviteter 
Sum informasjon/aktiviteter 

244 
244 

0 
0 

489 
489 

600 
600 

Kontingenter / konsulenttj. 244 500 210 300 
Sikring friluftsområder 595 500 448 0 
Avskrivning 219 350 267 350 
Motpost momskompensasjon 2308 1800 1394 1620 
Sum andre driftsutgifter 3366 3150 2320 2270 
 
SUM UTGIFTER 

 
16992 

 
19000 

 
15317 

 
20000 

Sum inntekter 
Sum utgifter 

17786 
16992 

19000 
19000 

18159 
15317 

20000 
20000 

Netto driftsresultat 794 0 2843 0 
Øket avsetning av midler -300 0 -1900 0 
Årets bruk tidligere avsetninger 1900 0 1000 0 
Avsetning til investeringsfond -2000 0 -1850 0 
Bruk av investeringsfond 0 0 0 0 
Resultat etter avsetninger 394 0 93 0 
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Friluftsrådet Vest, Balanse 2020 2019 2018 2017 
 
Eiendeler (note 1) 

 
6 732 769 

 
4 897 118 

 
5 163 918 

 
5 145 247 

Haugesund Sparebank 2 663 277 4 120 116 2 616 439 1 387 734 
Kundefordringer 4 287 179 4 669 588 3 331 979 3 072 100 
Andre korts fordringer / moms 2 360 996 1 393 829 1 490 864 1 416 020 
Forskuddsbetalte kostnader 375 000 100 000 15 238 33 610 
Egenkapitalinnskudd KLP 147 497 126 450 107 296 87 449 
SUM AKTIVA 16 566 718 15 307 101 12 725 734 11 142 161 

 
Avsetninger fond (note 3) 3 500 000 5 100 000 4 200 000 4 125 000 
Avsetninger investeringsfond 7 250 000 5 250 000 3 400 000 2 000 000 
Årets resultat etter avsetninger 394 578 92 762 84 706 -69 012 
Udisp.resultat av investeringer  0 0 0 
Kapitalkonto (note 4) 3 266 448 3 392 919 3 575 156 3 884 956 
Sum egenkapital 14 411 026 13 835 681 11 259 862 9 940 944 

Leverandørgjeld 1 199 913 585 996 587 461 234 276 
Diverse kortsiktig gjeld 10 128 4 978 2 046 7 465 
Skyldig skattetrekk 232 332 199 755 179 614 226 784 
Skyldig arb.giveravgift 137 573 130 097 150 304 151 571 
Skyldig feriepenger 504 598 482 554 478 919 509 309 
Skyldig arb.giveravg av FP 71 148 68 040 67 528 71 812 
Sum kortsiktig gjeld 2 155 692 1 471 420 1 465 872 1 201 217 

SUM PASSIVA 16 566 718 15 307 101 12 725 734 11 142 161 
 

Aksdal   24 / 03 - 2021 
 
Astrid Larsen (styreleder)                                 Oddvin Øvernes  

Inga Øverland Apeland (nestleder)   (daglig leder) 

 

Styremedlemmer: 

Rakel Jansen Alvestad                                         Svein Hegland 

Siv Linda Vespestad                                             Hege Lægreid Røssland 

Ståle Tungesvik                                                    Eli Jorunn Tangeraas 

Annar Westrheim                                                 Ole-Ørjan Hov 

Jan Vikse                                                              Nils Stråtveit 

 
 
Regnskapet er godkjent av styret med elektronisk underskrift.  
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Friluftsrådet Vest Regnskap 2020 - Noter 

NOTE 1 Oversikt over eiendeler 
 Båt         
 "Kari2"     Båter og Båt   

Diverse (Buster  Båt Langøy Gress- båt Pioner Båt  
eiendeler solgt) Bil Nissan "Astrid" Fitjar klipper motor Multi Arronet SUM 

 

 

Anskaffelsesår  2016 2016 2014 2015 2017 2018 2020 2020  
Opprinnelig kostpirs 147 250 666 046 317 000 2 150 825 2 538 126 184 500 259 471   6 263 218 
Anskaffelseskost 31/12 147 250 666 046 317 000 2 150 825 2 538 126 184 500 259 471   6 263 218 
Årets tilgang 0 0 0 0 0 0 0 179 000 1 975 884 2 154 884 
Årets avgang 0 100 000 0 0 0 0 0   100 000 
Akkumulert avskrivning 142 800 165 200 317 000 752 500 0 147 600 52 000 0 8 233 1 585 333 
Bokført verdi 31/12 4 450 400 846 0 1 398 325 2 538 126 36 900 207 471 179 000 1 967 651 6 732 769 
Årets avskrivning 0 33 200 7 400 107 500 0 36 900 26 000 0 8 233 219 233 
Avskrivningssats 0 % 5 % 20 % 5 % 0 % 20 % 10 %  5 %  
Antatt levetid  20 år 5 år 20 år  5 år 10 år  20 år  

 
 
Båten Buster er solgt for kr 100.000 til Rogaland Fylkeskommune 
Bilene Caddy og Nissan er avskrevet til null, Caddy 
solgt for 5.000 kr, Nissan fremdeles i bruk. Ny båt 
Pioner Multi kjøpt desember 2020, avskrives over 20 år 
med kr 8950 pr år 
Ny båt Arronet kr 1.975.884 kjøpt i novemer 2020. 
Avskrives over 20 år kr 98.800 pr år. En 
måneds avskrivning i 2020. Avskrivninger 
føres mot kapitalkonto og vises i 
driftsregnskapet. 
Båten Frida ble solgt for 400.000. Frida er tidligere avskrevet i sin helhet, og salgssummen 
er derfor inntektsført 
 

NOTE 2 Regnskapsprinsipp 
Regnskapet for 2020 er satt opp i hht forskrifter for kommunale og 
fylkeskommunale budsjetter og regnskap. Friluftsrådet Vest er et 
interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Bokn, Bømlo, 
Etne, Fitjar, Kvinnherad, Haugesund, Karmøy, Sauda, Sveio, 
Tysvær, Vindafjord, Stord og Utsira. 
Friluftsrådet Vest er et selveid og eget rettssubjekt, og 
kommunene er ikke ansvarlige for rådets plikter utover den årlige 
medlemskontingenten. 
Åsmøtet er rådets høyeste styringsorgan. Til årsmøtet kan 
medlemskommunene sende 3 representanter med stemmerett. 
Medlemskommunene har lik stemmerett. 
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NOTE 3 Diverse fondsavsetninger / bundne fond 2020 
Prosjekt/ 
område 

Status 
31.12.19 

Brukt 
avsetning 

Øket 
avsetning 

Status 
31.12.20 

 
Diverse opparbeidingstiltak 200  300 500 
Åkrasanden 200   200 
Eivindsvann turvei 1100   1100 
Vibrandsøy 600 300  300 
Romsa 300 300  0 
Lindøy 400   400 
Nautøy 300   300 
Holsvikjo 0   0 
Breivikjo Bømlo 300   300 
Melderskin 400   400 
Ny båt 1300 1300  0 

    0 
SUM 5100 1900 300 3500 

 
 
 
Styret sitt forslag til vedtak: 
 
 

Regnskap 2020 er godkjent. 
 
 
 
 

 
Den nye driftsbåten vår «MS Eli» er stasjonert på Lindøy og ble tatt i bruk høsten 2020.  
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4 ARBEIDSPROGRAM 2021 
 
4.1 ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN            
 
Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført etter samme praksis som tidligere. Det 
vil bli holdt fem styremøter og arbeidsutvalgsmøter etter behov. Styret legger opp til en 
administrasjon med 6 faste stillinger. Det er behov for å få ansatt en person til å arbeide 
med koordinering av innsatsen mot marin forsøpling og informasjonsarbeidet. Det er 
nødvendig å engasjere en byggeleder i 50% stilling i løpet av året for å følge opp arbeidet 
og prosjekteringen av Friluftshuset Vest. Arbeidsutvalget vil fungere som en byggekomite og 
styret vil bli holdt orientert om framdrift i prosjektet.  Det skal også  
Det er behov for å engasjere 4-5 vikarer i sommersesongen for å få en en forsvarlig drift og 
ferieavvikling. 
I løpet av høsten når det blir anledning til samles fysisk, er det behov for ha en styresamling 
for å starte arbeidet med revisjon av vår Langtidsplan som skal gjelde i 4 år.. 
. 
 
Det gode samarbeidet med privatpersoner, lag, organisasjoner når det gjelder drift og tilsyn 
med områder i sesongen, vil bli videreført og utvidet der forholdene ligger til rette for det. 
 

 
 
4.2  SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER 
 
Sikring av friluftsområder vil fortsatt være en sentral oppgave, i samarbeid med medlems- 
kommuner, fylkeskommunene og staten ved Miljødirektoratet.   
 

 
Åkrasanden på vestsida Karmøy  
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4.3 TILRETTELEGGING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER 
 
I 2021 tar vi sikte på å realisere flere viktig friluftslivstiltak innen vår region. Mange områder 
og anlegg har behov for en standardheving og en tilpasning til universell utforming på 
toaletter og turveier. Tilretteleggingstiltakene blir utført dersom vi oppnår tilstrekkelig 
finansiering til disse eller kan få til en forskottering av egne midler som vi i etterkant søker 
stat og fylke om tilskudd til.  
 
På bakgrunn av omsøkte og avsatte midler, tar Friluftsrådet Vest sikte på å utføre følgende 
opparbeidingstiltak i 2021.  Styret vil bli orientert om status for de ulike prosjektene i løpet av 
året. 
 
VESTLAND 
Barmane, Bømlo: Flytebrygge, toalett 
Valøya, Kvinnherad: Toalett, samarbeid Kvinnherad kommune.  
Hystadmarkjo, Stord, Oppgradering av tursti  
Selsåsvika, Sveio: Restaurering naust/bøkkerverksted, ferdigstilling. 
Holsvikjo, Sveio: Toalett, forlenging sti langs stranda. 
Røyneholm/Neslia, Kvinnherad: Rasteplasser UU, skjøtsel, samarbeid velforening. 
Sandvikjo, Etne, Oppgradering tilkomstvei, p-plass 
Litle Løkjelsøy, Kvinnherad. Flytebrygge 
Breivika, Bømlo: P-plass og toalett. 
Plassaholmen, Bømlo: Ferdigstille grillhytte, samarbeid ildsjeler båtlag. 
Langøya, Fitjar: Toalett, oppgradering hus, skilting, samarbeid venelag Langøy. 
Løkjelsøy, Kvinnherad, ny trekai. 
. 
 
ROGALAND. 
Friluftshuset Vest, Lindøy, prosjektering og detaljplanlegging Friluftshuset Vest. 
Oppstart planlegging lagerbygg/verksted, sjøhus. 
Utsira, skilting og merking, samarbeid Utsira kommune 
Nordstøldalen, Sauda, ferdigstilling av p-plass. 
Kvalsvik, Haugesund: Badehus, samarbeid Haugesund kommune 
Vibrandsøy, Haugesund: Nytt servicebygg, samarbeid Haugesund kommune 
Åkrasanden, Karmøy: Oppgradering kyststi, sykkelparkering, sittegrupper  
Aksnes, Karmøy, toalett, oppgradering toalett. 
Dragøy, Karmøy: Ny brygge 
Stakkestad, Tysvær, ferdigstilling turvei, samarbeid grunneiere. 
Romsa, Vindafjord: Ny brygge Klungervik. 
Hustveit, Sauda: Toalett, oppgradering bru, samarbeid Sauda kommune, Ryfylkemuseet, 
Statsforvalter Rogaland. 
Nordre.Vågholmen, Bokn: Ny flytebrygge og sti. 
Lindøy, Karmøy, turvei ferdigstilles, toalett samarbeid båtforening. 
Rotatjørn, Karmøy, p-plass 
Nordre Liknes, Karmøy, p-plass 
Opheim, Vindafjord, utvidelse p-plass, . 
Gardavikjo, Vindafjord, gapahuk samarbeid grendalag. 
Montering av redningsstiger livbøyer alle brygger. 
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4.4 DRIFT AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER 
 
Friluftsrådet har pr. 1.1.2021 driftsansvar for 116 friluftslivsområder. Drift og vedlikehold i 
friluftslivsområdene vil som tidligere år være en prioritert oppgave. Det er viktig for publikum 
at friluftslivsområdene blir holdt i god stand. Boss vil bli fjernet, toaletter vasket, gresset 
klippet og kratt og skog ryddet. Lyngbrenning på Lindøy, Austerøy og Langøy vil bli utført i 
mars måned hvis det er forhold for det. Samarbeid med lag og foreninger og enkeltpersoner 
blir videreført når det gjelder rydding og tilsyn av friluftslivsområder. 
 
I 2021 vil vi søke samarbeid med lag og foreninger for å videreføre innsatsen mot marin 
forsøpling. Vi vil samarbeide med lokale strandryddeaksjoner som har som oppgave å fjerne 
mest mulig av strandsøppel som har drevet i land på mange strender i våre medlems-
kommuner.  Dersom staten gir tilsagn om støtte til vår innsats mot marin forsøpling, vil vi 
kunne videreføre den gode innsatsen fra 2021 og få enda flere kommuner og personer og 
lag engasjert. 
 
Brøyting av vei og parkeringsplass på Oppheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olalia vil bli 
preparert med løypemaskin og snøscooter så sant forholdene tilsier det. Friluftsrådet har 
etablert et samarbeid med Vindafjord Idrettslag i arbeidet med løypepreparering, og vi vil 
kjøpe tjenester for å preparere spor med løypemaskinen. Det blir gitt tilskudd til kjøring av 
skiløyper på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. 
 
Vi vil også i 2021 delta med båt og mannskap for å bistå i ryddeaksjoner i Smedasundet og 
andre steder der det blir organisert ryddeaksjoner i havner i regi av lokale dykkerklubber.   
 
På sommeren vil tradisjonelle driftsoppgaver som grasklipp, bossplukk, vask av toaletter, 
utlegging av badebøyer bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info- og 
livbøyetavler, veier og parkeringsplasser vil bli utført hele året etter behov, kapasitet og 
økonomi.   

 
Stormfloer ser ut til å komme stadig tettere og skaper utfordringer for drifta av områdene.  
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4.5 INFORMASJON OG AKTIVITETER 2021 
 
På bakgrunn av budsjett og omsøkte midler tar friluftsrådet sikte på å utføre følgende tiltak i 
2021: 
 
TellTur: Vi fortsetter satsinga på vårt populære turregistreringssystem. Målsettinga er få 
enda flere brukere av systemet, samt at de enkelte brukerne vil gå enda flere turer. Da er 
det viktig at vi presenterer turer med variert vanskegrad, og at vi har mange såkalte 
hverdags- og nærturer av den lette typen, og som egner seg spesielt for familier og de som 
vanligvis ikke er så aktive. 
 
Blått flagg på Åkrasanden: Det er også søkt om Blått flagg-status for Åkrasanden for 
2021. Vi satser på å arrangere familiedag som markering av åpningen av sesongen rundt 
begynnelsen av juni. Det vil bli arrangert flere aktiviteter på stranda i løpet av sommeren. 
 
Læring i friluft innebærer naturveiledning for elever og friluftskurs for lærere. Vi tar sikte på 
å ha 15-20 uteskoledager i vår regi med 6-700 elever. I tillegg kommer utedager med 
voksenopplæringen og ca.14 dager med ca. 1300 elever fra avgangsklassene i 
barneskolene i Haugesund, Karmøy og Tysvær på «overgangsleir - barneskole til 
ungdomsskole». Aktivitetsdagen «Beintøft» på Lindøy med 260 elever fra Karmøyskolene 
utgår i 2021 pga covid19. Vi utfører kurs på bestilling fra skolene.  
  
 
Friluftsskole for barn 10-13 år 
Tredagers friluftsskole på Karmøy og i Sunnhordland hvor barna skal lære om sporløs 
ferdsel, allemannsrett, orientering, rasting og turplanlegging. Skolene arrangeres rett etter 
skoleslutt i juni.  
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Friluftslivets uke og friluftslivets dag er et samarbeid mellom friluftsrådet, turlag og andre 
friluftsorganisasjoner. Under forutsetning av at det blir lettelser i covid19 restriksjonene så 
forventer vi omtrent 6000 deltagere på 30 ulike arrangement i 2021. 
 
Frilager Haugalandet 
Organisasjonen «Frilager Haugalandet» ble etablert høsten 2019 og har som målsetning å 
kunne tilby rimelig og til dels gratis friluftsutstyr til befolkningen på Haugalandet. 
Organisasjonen eies av Friluftsrådet Vest, Haugesund Turistforening og Haugesund Røde 
Kors. Oppstarten ble satt på vent i coronaåret 2020, men Frilager startet opp med skiutleie 
og skiutlån fra en skitilhenger i Olalia januar 2021, og satser på å bygge ut tilbudet med 
kanoer og annet friluftsutstyr utover våren og sommeren. Målet for 2021 er å skaffe politisk 
aksept for tiltaket og skaffe midler til utstyrslager, lagerarealer og ansette noen til å drive 
virksomheten. Det er målsetting å utvide frilageret til flere kommuner hvis ordningen blir 
vellykket. Det meste av friluftsutstyret både vi og de andre stifterorganisasjonene i dag låner 
ut til skoleklasser og andre er tenkt overført til frilageret. Nettside: www.frilager.no 
 

 
Frilager startet opp 10. januar 2021 med utleie/utlån fra skitilhenger i Olalia og fra Aksdal. 
 
Infotavler: Svært mange av våre friluftslivsområder mangler eller har behov for nye 
infotavler, og arbeidet med å komme ajour med dette, vil ta flere år. Vi tar sikte på å starte 
opp med dette i 2021 for de mest brukte friluftslivsområdene, slik at vi kan få nye infotavler 
for etter den nasjonale standarden.  Vi vil samarbeide med firmaer for å utføre disse 
oppgavene.   
Skilting.  Det er behov for å skifte ut og oppgradere mange av treskiltene som ble montert 
for 10-15 år siden og de viktigste turområdene vil bli prioritert først. 
 
Brosjyrer: Friluftsmagasinet Vest, Fritidsfiskebrosjyra, Vestkystparkbrosjyren, og andre 
lokale brosjyrer blir delt ut til turistinformasjoner og andre samarbeidspartnere.  
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Basecamp Lindøy og i Uskedalen, og padledager i Sunnhordland.  
I 2021 vil vi arrangere to basecamper, en i Uskedalen i Kvinnherad og en på Lindøy i 
Karmøy. Sunnhordland padleklubbs familiepadledag i Fitjar og Kvinnherads turlags 
padledager i Kvinnherad går som før. Campene arrangeres rett etter skoleslutt i juni. 
 
Nye landsmenn – introduksjon til friluftsliv er et opplegg hvor vi tar med innvandrere ut i 
naturen og viser dem hvordan nordmenn tradisjonelt bruker natur- og friluftsliv. Samarbeid 
med flyktningetjenesten og voksenopplæringene i flere kommuner.  
 
Friluftsutstyrsbaser. Vi har nå totalt 16 friluftsutstyrsbaser lokalisert rundt i medlems-
kommunene og en «vinterutstyrsbase» med skiutstyr som brukes som supplement til 
skolenes skidager og til våre skidager med nye landsmenn. Noe supplering påregnes også i 
2021. En del av dette utstyret vil gå inn i tilbudet til Frilager og kan bestilles gratis av skoler, 
og kommunens ulik etater. Private kan leie kanoene til en rimelig pris slik som før. 
 
Kystled og robåter: Vi drifter to kystledbåter utplassert på Dokken museum i Haugesund, 
og i Nedstrand i Tysvær i samarbeid med Leirong Kystlag. I tillegg har vi en del utleie av 
robåtene våre på Lindøy. På Romsa har vi ha utleie av kystledhuset «Vinjehuset». Det tas 
sikte på å leie ut flere husvære når vi har fått etablert et bookingsystem som kan fungere. 
 
Ny digital fritidsfiskebrosjyre 
Vi tar sikte på å revidere den snart 8 år gamle fritidsfiskebrosjyren vår med oppdatert info 
om hvor man kan få hvilken type fisk og hvor man kan få kjøpt fiskekort til de mange vann 
og elver i regionen. 
 
Skiinfo på nettsidene og Facebook-sidene og via Skisporet.no: Samarbeidet med 
nettportalen skisporet.no som viser løypetraseer i Olalia blir videreført.  
Partnerskap Folkehelse og frisklivssentraler inngår i et samarbeid med begge 
fylkeskommunene, hvor vi videreutvikler samarbeidet om forebyggende folkehelsearbeid. 
 
Div. informasjon: Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt til media, og i spesielle 
saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater, og annet 
informasjonsmateriell på den nye nettsiden som er under utvikling. Føreforhold og 
badetemperaturer blir meldt så sant forholdene tilsier det. Jevnlig kontakt med 
friluftsansvarlig i medlemskommunene, folkehelsekoordinatorer, fylkene og Friluftsrådenes 
Landsforbund og andre friluftsråd. 
  
 
Styret sitt forslag til vedtak: 
 

1. Arbeidsprogram 2021 er godkjent som retningsgivende for virksomheten til 
Friluftsrådet Vest. 

2. Tiltak som forutsetter økonomisk støtte utover medlemskontingenten blir 
iverksatt i den grad det blir gitt tilskudd til tiltaka.  

3. Nye prosjekter blir lagt fram for styret til godkjenning 
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5 BUDSJETT 2021 
 
Kommentarer til budsjettet 
Foreløpig budsjett er vedtatt av styret 12. desember 2021. I etterkant av det har vi hatt en 
gjennomgang av aktuelle prosjekter og søknadsmuligheter fra statlige og fylkeskommunale 
tilskuddsposter.  På bakgrunn av det og nye muligheter legges det nå fram et budsjettforslag 
der det er det tatt med kostnader og inntekter/tilskudd til ulike tilretteleggings-, info- og 
aktivitetstiltak.  
 
På bakgrunn av økende arbeidsoppgaver og økning i faste tilskudd, vil det være behov for å 
ansette en person til å arbeide med informasjon, utvikling av digitale forvaltningsløsninger 
og koordinering av innsatsen mot marin forsøpling.    
 
Når det gjelder øvrige søknader viser erfaringene at vi ikke får tilsagn på alle søknadene 
våre, slik at noen poster faller ut eller blir redusert, og dette er det tatt hensyn til forslag til i 
budsjettforslaget for 2021. Dersom det blir lagt fram nye krisepakker fra regjeringen, så er 
det svært aktuelt å søke om tilskudd fra den posten, slik det ble gjort i 2020.  Styret vil bli 
orientert om dette hvis det kommer nye muligheter.  
 
Som regel er det også nødvendig med interne omprioriteringer, for å få til en best mulig 
utnyttelse av midlene. Styret vil bli holdt orientert om den økonomiske situasjon gjennom 
året. Melding om statlige tilsagn skal foreligge i løpet av april, og fylkes-kommunale midler i 
løpet av april/mai/juni.  Tilskudd fra sponsorer blir offentliggjort i løpet av høsten. 
 
Friluftsrådet vil også arbeide for å styrke økonomien i form av økte bevilgninger fra stat og 
fylkeskommuner, i samarbeid med Friluftsrådenes landsforbund (F) og andre friluftsråd. 
 
INNTEKTER: 
Diverse inntekter består av bomavgift for Olalivegen som er satt til kr. 300 000 for 2021, og 
inntekter fra andre oppdrag. Systemet for betaling med Easypark og Vipps fungerer godt. 
 
Medlemskontingenten fra kommunene en viktig del av våre faste inntekter, og for 2021 
utgjør den kr. 23,47 pr. innbygger. Kontingenten er indeksregulert i samsvar med den 
kommunale deflatorindeksen for kostnadsutviklingen innen offentlig sektor. 
 
Administrasjons- og driftstilskudd er basert på tidligere bevilgninger, signal fra bidragsyterne 
og søknader. Budsjetterte tilskudd til planlegging, opparbeiding og informasjon er justert opp 
på grunnlag av at statsbudsjettet fikk en økning i rammene til friluftstiltak. Fylkes-
kommunene sitt bidrag er svært viktig for vår aktivitet innen flere arbeidsfelt. 
 
Det tas sikte på å søke om midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Haugesund Sparebank 
og andre private samarbeidsparter for å styrke finansieringen av friluftstiltak i 2021. Totalt 
budsjetterer vi med kr. 500 000 fra sponsorer til ulike tiltak.  
 
Det er forutsatt bruk av avsatte midler til tiltak i områder og prosjekt som ikke ble avslutta i 
2020. Budsjettet for 2021 gjenspeiler en økt aktivitet med mange planlagte prosjekter og 
tiltak, og det legges opp til et budsjett i balanse. 
Dersom det i løpet av året blir større endringer i forventede inntekter/tilskudd, blir styret 
orientert. 
 
Sum inntekter: 18 mill. inkl. momsrefusjon og renteinntekter.  
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Budsjett 2021     
  Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 
INNTEKTER 2021 2020 2020 2019 
      
DIV INNTEKTER     
Bomavgift Olalia 500 325 300 297 
Diverse inntekter 200 241 250 152 
Sykepenger/sysselsetting 0 0 0 6 
Medlemskontingent 3900 3790 3800 3692 
ADM/DRIFTSTILSKUDD     
Stat/FL 700 678 750 690 
Fylkeskommuner 1900 1795 1750 1708 
Vestkystparken 1500 1370 1500 1426 
PLANL/OPPARBEIDING     
Stat 2000 2078 2500 1750 
Fylkeskommune 400 400 1000 890 
Kommune 300 200 300 35 
Sponsorer 1500 350 500 500 
Korr. Sponsorer 2016       -100 
INFORMASJONSTILTAK      
Stat 750 696 1000 1005 
Fylkeskommune 700 653 700 605 
Andre 0   0 0 
Tilskudd Friluftshuset 0 0 200 200 
Tilskudd kjøp båt 0 0 0 800 
Tilskudd båt balanseført 0 0 0 0 
Diverse tilskudd 150 154 500 370 
Tilskudd marin forsøpling 1500 1750 2000 1812 
SUM DRIFTSINNTEKTER 16000 14480 17050 15839 
          
FINANSPOSTER         
Renter og gebyrer  -6 0 -4 
Renteinntekter  72 56 64 
SUM 0 66 56 61 
DIVERSE POSTER         
Mottatt tilskudd til sikring  50 500 599 
Mottatt tilskudd Langøy, 
Fitjar 0 0 0  
Motpost avskrivning  0  267 
Momskompensasjon 2000 0 1394 1394 
SUM 2000 50 1894 2260 
          
SUM INNTEKTER 18000 14596 19000 18160 
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UTGIFTER: 
 
Lønnsutgiftene er basert på at vi øker bemanningen til 6 fast ansatte, i tillegg til 1 person i 
50% engasjement, og til 12 månedsverk innleid ekstrahjelp/sommerhjelp, samt engasjerte 
privatpersoner og organisasjoner i kommunene Kvinnherad, Bømlo, Sauda, Etne og Fitjar til 
drift og tilsyn av friluftsområdene.  
 
Utgifter til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift er satt opp i samsvar med bemanning og faste 
kostnader.   
 
Større maskiner og tjenester blir leid ved behov, fortrinnsvis av lokale firma.  På posten 
utstyr og redskap foreslås det et beløp på kr. 100 000.   
 
Vi arbeider aktivt for å holde kostnadene nede på utgifter til porto, telefon og forsikringer, i 
posten for kontorkostnader ligger også leie av regnskaps- og revisjonstjenester 
 
Møte og kursutgifter budsjetteres til kr. 100 000 i 2021. Vi vil ellers delta med ansatte på 
relevante kurs og seminar som er viktige for å øke og oppdatere vår kompetanse innen 
aktuelle fagfelt.  Det kan også bli aktuelt med en studietur for de ansatte i løpet av året. 
 
Utgifter til opparbeiding er budsjettert med kr. 3,1 mill. og kr. 2,0 mill. til drift av 
friluftslivsområder og kr. 300 000 til informasjon og aktivitetstiltak. Det er en del avsetninger 
fra tidlige år som gjelder opparbeidingsprosjekter, som bli disponert når prosjektene settes i 
gang. Utgifter er innarbeidet etter søknader om midler, bruk av avsetninger og på bakgrunn 
av forventede tilskudd fra stat, fylkeskommunene og private bidragsytere.  
 
Friluftsrådet har en tilfredsstillende økonomi, ingen gjeld og en egenkapital, slik at vi 
for enkelte prosjekter kan forskottere av egne midler, og søke om tilskudd i etterkant. 
Styret vil bli holdt orientert om tildelte midler og iverksettelse av prosjekter, samt 
status arbeidsprogram i samsvar med tidligere praksis.    
 
Sum utgifter: Kr. 18 000 000 
 
 
 
 
Budsjett 2021 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 

1. Framlagt forslag til budsjett for 2021 vedtas.  
 

2. Styret får fullmakt til å foreta nødvendige endringer dersom forutsatte midler 
fra stat, fylkeskommuner eller kommuner ikke blir bevilga, eller blir endra, og 
for å få en best mulig utnytting av tilgjengelige midler. 
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  Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 
UTGIFTER 2021 2020 2020 2019 
          
       
Lønn og godtgjørelser 5000 4424 5000 4228 
Pensjon og 
pensjonsforsikringer 600 544 750 623 
Arbeidsgiveravgift 750 718 750 701 
Personal  300 295 0 105 
Sum lønn mv. 6650 5981 6500 5657 
Kjøp ny arbeidsbåt 0 0 1900 0 
Ny arbeidsbåt balanseført 0 0 -1900   
Utstyr og redskap 100 0 300 0 
Utstyr og redskap balanseført 0 0 -200   
Sum inventar og utstyr 100 0 100 0 
Kontorkostnader 500 502 500 466 
Telefon og porto 150 144 100 108 
Husleie og forsikring 150 140 200 159 
Sum kontorutgifter 800 786 800 734 
Bilgodtgjørelse 100 85 150 135 
Reiseutgifter    50 26 50 36 
Diett 0 0 0 2 
Sum reiseutgifter mv. 150 111 200 173 
Møte- og kursutgifter 100 58 150 153 
Sum personalutgifter 100 58 150 153 
Opparbeiding av 
friluftsområder 3100 2666 3000 2972 
Drift av friluftsområder 2000 2197 2500 2042 
Friluftshuset Vest 
prosjektering 1500 348 1500 46 
Drift arbeidsbåter 700 778 600 330 
Drift arbeidsbiler og maskiner 300 381 500 401 
Sum friluftsområder 7600 6370 8100 5791 
Informasjon/aktiviteter 300 244 0 489 
Sum informasjon/aktiviteter 300 244 0 489 
Kontingenter / konsulenttj. 300 244 500 210 
Sikring friluftsområder  595 500 448 
Sikring Langøy, Fitjar 0 0 0 0 
Avskrivning  0 350 267 
Motpost momskompensasjon 2000 0 1800 1394 
Sum andre driftsutgifter 2300 839 3150 2319 

      
SUM UTGIFTER 18000 14389 19000 15314 
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6 MEDLEMSKONTINGENT 2022 
 
I samsvar med vedtak på årsmøtet i 2020, følger vi den kommunale deflatorindeksen for 
kostnadsutviklingen innen offentlig sektor. 
                         
Forslag til vedtak:  
 

Friluftsrådet Vest følger den kommunale deflatorindeksen for 
kostnadsutviklingen innen offentlig sektor som grunnlag for justering av 
kontingenten til medlemskommunene. Denne er i statsbudsjettet for 2021 satt 
til 2,7 %.  For år 2022 blir dermed medlemskontingenten justert opp med kr 0,65 
fra kr. 24,18 pr. innb. til kr 24,83  pr. innb. 
 

 
 
7 FASTSETTING AV MØTEGODTGJØRELSE 
 
Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet fastsetter møtegodtgjørelsen til kr. 1 800,- pr. møte for 
styremedlemmer, og kr. 25 000 til styreleder som fast godtgjørelse pr. år. 

 

 
8 VALG 
 
Styremedlemmer og valgkomite velges for 2 år, mens styreleder og nestleder er på valg 
hvert annnet år. Det samme gjelder for revisor. Møteleder for neste årsmøte velges hvert år. 

 
Valgkomitéens innstilling sendes ut før årsmøtet, og saken legges fram i møtet av leder i 
valgkomiteen. 
 
 

9 NYE VEDTEKTER - SAMARBEIDSAVTALE 
 
Den nye kommuneloven setter krav til at det utformes nye samarbeidsavtaler for alle 
interkommunale oppgavefellesskap. Vi har utarbeidet et forslag til ny samarbeidsavtale etter 
konsultasjoner med FL, KS og andre friluftsråd. Dersom forslaget godkjennes av årsmøtet 
vil det bli sendt ut til alle deltakerkommunene for godkjenning og vi har derfor satt at den nye 
avtalen vil bli gjeldende fra og med representantskapsmøtet i 2022. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Ny samarbeidsavtale mellom Friluftsrådet Vest og deltakerkommunene er vedtatt. 
Samarbeidsavtalen sendes ut til godkjenning av deltakerkommunene og vil bli 
gjeldende fra og med representantskapsmøtet i Friluftsrådet Vest 2022.  
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GJELDENDE VEDTEKTER FOR FRILUFTSRÅDET VEST 2021 
 

 
1. MEDLEMMER 
Friluftsrådet er eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane Bokn, Bømlo, Etne, 
Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Nye 
medlemskommunar vert tekne opp etter vedtak i styret og årsmøtet. Friluftsrådet er eit 
sjølveigande og eige rettssubjekt, og kommunane er ikkje ansvarleg for rådet sine plikter ut 
over den årlege medlemskontingenten. 
 
2. OMRÅDE FOR FRILUFTSRÅDET SITT FØREMÅL OG VERKSEMD. 
 
Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunane, statlege og fylkeskommunale 
etatar og andre, arbeide for å: 
a) sikra friluftsområde av regional verdi ved kjøp eller avtalar, forvalta og driva desse på ein 
naturvenleg og framtidsretta måte 
b) skapa forståing og innsikt for friluftslivet sin verdi for helse, trivsel og miljø 
c) informera om friluftsliv 
d) arbeida for at friluftsliv vert ein naturleg del av oppveksten til barn og unge 
e) gi råd til medlemskommunar og andre i friluftslivsspørsmål 
 
3. ORGANISASJONSFORM 
 
3.1 ÅRSMØTET 
Årsmøtet er rådet si høgste styresmakt. 
 
Ordinært årsmøte skal haldast kvart år innan utgangen av mars månad. Til årsmøtet kan 
medlemskommunane senda 3 representantar med røysterett. Desse vert velt med 
vararepresentantar av kommunen for den kommunale valperioden. 
 
Årsmøtet er vedtaksført når minst halvparten av dei røysteføre representantane er til stades. 
 
Årsmøtet (møta) skal innkallast med 3 vekers skriftleg varsel etter vedtak av styret eller når 
minst 2 av rådet sine medlemskommunar krev det. Saksliste skal leggjast ved innkallinga. 
 
Ordinært årsmøte skal handsame fylgjande: 
a) Årsmelding frå styret 
b) Rekneskap med revisjonsmelding 
c) Styret sitt arbeidsprogram for komande år, eventuelt langtidsprogram 
d) Vedta budsjett 
e) Val. 
   Årsmøtet skal blant årsmøterepresentantane velja: 
   - Styremedlemmer med personlege varamedlemmer, dvs. ein representant for kvar av 
medlemskommunane. 
   - Leiar i styret (ein av styremedlemmene skal veljast) 
   - Nestleiar i styret (ein av styremedlemmene skal veljast) 
   - Godkjent autorisert revisor 
   - Valkomité med 3 medlemmer.  
Ved overgangen mellom to kommunevalperiodar, møter valkomiteen som observatør på 
neste årsmøte dersom dei ikkje er attvalde som årsmøteutsendingar frå sin kommune. Val 
av komitear og andre utval etter forslag frå styret eller årsmøtet. Val på styremedlemmer 
skjer for 2 år om gongen. Leiar og nestleiar skal veljast for 1 år om gongen. 
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f) Velja ordstyrar blant dei som har røysterett på årsmøtet. 
g) Andre saker. 
   Forslag til andre saker må leggjast fram for styret minst 2 veker før årsmøtet. 
 
Ved like røystetal på årsmøtet er ordstyraren si røyst utslagsgjevande. 
 
3.2 STYRET 
Med i styret er ein representant frå kvar kommune valt av årsmøtet. Dei tilsette skal ha ein 
representant i styret.  Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til 
stades.  
 
Innan styret skal det opprettast eit arbeidsutval på 5 medlemmer. Leiar og nestleiar skal 
vera blant desse. Dei skal veljast av styret for 1 år om gongen. Arbeidsutvalet kan ikkje 
treffa bindande avgjerder med mindre styret har gitt fullmakt til dette. 
 
Styret skal: 
a) Arbeida for å løysa dei oppgåvene årsmøtet har vedteke. 
b) Stå for den administrative og økonomiske drifta av rådet, innanfor vedteken 
budsjettramme. Leiaren i styret saman med to av styremedlemmene forpliktar rådet med si 
underskrift.  Styret kan gi prokura.  
c) Styret kan ta opp lån utan førehandsgodkjenning av årsmøtet på inntil  kr. 500.000,- 
d) Styret skal til ei kvar tid fylgja opp dei aktuelle arbeidsoppgåvene, sørgja for at saker som 
skal leggjast fram for årsmøtet blir førebudd, - jf. vedtektene 3.1 - og elles ta opp dei 
arbeidsoppgåvene som er nemnt under paragraf 2 i vedtektene. 
e) Styret skal sørgja for at det blir ført tilstrekkeleg rekneskap og føra protokoll over 
forhandlingane sine. Ved like røystetal i styret er leiaren si røyst avgjerande. 
f) Styret skal sørgje for at vedteken årsmelding blir sendt til medlemmene i rådet, 
fylkeskommunale og statlege forvaltningsnivå, og andre som rådet har eit forpliktande 
samarbeid med. 
g) Styret saman med ordstyrar har høve til å utnemna æresmedlemmer av rådet.  
 
4. UTVAL, KOMITÉAR, ADMINISTRASJON 
Utval som blir valde av årsmøtet, skal hjelpa styret med handsaming av særskilde saker. 
 
Styret har og høve til å oppnemna komitéar og personar til å handsama særskilde saker og 
fremja forslag til styret om dette. 
 
Styret skal tilsetja dagleg leiar og anna naudsynt personell innafor vedteke arbeidsprogram 
og budsjett. Dagleg leiar skal ha ansvar for den daglege leiinga av rådet, og sjå til at dei 
retningslinjer og planer som styret har vedteke gjennom budsjett og årsplanar vert følgde. 
Styret skal likevel søkja kontakt med dei einskilde kommunane for å få gjennomført 
særskilde arbeidsoppgåver, dersom det viser seg praktisk. 
 
Innan styret kan det opprettast eit forhandlingsutval som skal forhandla med dei tilsette om 
løn og ha eit særleg ansvar for personalsaker. Dette utvalet skal bestå av leiar, nestleiar og 
eit medlem av styret. Forhandlingsprotokollar skal godkjennast av styret. 
 
Godtgjersle til medlemmene i styret eller andre tillitsmenn skal fastsetjast av årsmøtet i 
samband med handsaming av budsjettet. 
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5. ØKONOMI 
Kommunane er ikkje ansvarleg for friluftsrådet sine plikter ut over den årlege 
medlemskontingenten.  
For rådet si verksemd skal det stillast opp: 
1. Budsjett som blir finansiert ved kontingentar og tilskot. 

Kontingent for medlemskommunane skal fastsetjast for neste års budsjett av årsmøtet og i 
samsvar med folketalet ved sist årsskifte. Årsmøtevedtak om auke av 
medlemskontingenten - utover indeksregulering - må godkjennast av alle 
medlemskommunar. 

 
2. Planar for grunnerverv, sikring, opparbeiding: 

Grunnerverv bør skje etter prioritering sett i regional  samanheng. Før avtale om 
grunnerverv blir inngått, skal vedkomande vertskommune ha høve til å uttala seg. 
Utgiftsfordelinga ved grunnerverv eller særskilde tilretteleggingstiltak bør normalt skje ved 
utlikning i samsvar med folketalet ved siste årsskifte. Det kan gjerast unnatak frå denne 
avgjerda i særskilde høve. 

 
Det er ein føresetnad at alle utvegar for dekking av utgifter til erverv, sikring og eventuell 
opparbeiding av område ved tilskot frå stat, fylke eller andre blir prøvde. Styret kan innføra 
avgiftsordningar for bruk av einskilde areal og anlegg der dette er mogeleg slik at kommune-
tilskotta kan haldast på eit rimeleg nivå. 
 
6. TOLKING OG ENDRING AV VEDTEKTENE 
Tvist om tolking av vedtektene skal avgjerast av ei nemnd på 3 medlemmer, av desse 1 
jurist. Nemnda som skal oppnemnast av sorenskrivaren i Karmsund, skal vera samansett av 
personar som ikkje har tillitsverv i rådet. 
 
Endring av vedtektene kan gjerast på ordinært årsmøte med 2/3 fleirtal. 
Medlemskommunane får tilsendt vedtektsendringane til endeleg godkjenning. Svarfrist for 
medlemskommunane er 6 veker. Dersom ikkje nokon kommune har satt seg imot 
endringane innan denne tid, er vedtektsendringane godkjent. 
 
7. UTMELDING AV RÅDET. OPPLØYSING AV RÅDET 
Utmelding frå friluftsrådet skal skje skriftleg og trer i kraft to år etter utgangen av det 
kalenderåret utmeldinga er komen friluftsrådet i hende. Kommunane kan berre melde seg ut 
etter gyldig vedtak i kommunestyret. 
 
 Eit medlem som trer ut, har ingen krav på nokon del av rådet sine eigelutar. 
 
Vedtak om oppløysing kan berre skje på ordinært årsmøte med 3/4 fleirtal og må 
godkjennast av medlemskommunane. 
 
Blir rådet oppløyst skal rådet sine eigedommar og andre verdiar overførast til Rogaland 
fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. 
 
8. IKRAFTTREDEN 
Desse vedtektene trer i kraft 18. november 1983. 
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118 FRILUFTSPERLER 
Oversikt over friluftsområdene som blir forvaltet av Friluftsrådet Vest (1.1.2021) 
 

Nr. OMRÅDE KOMMUNE AREAL  EIER 
1 OGNAHABN BOKN 50 STAT* 
2 ARE BOKN 40 PRIVAT* 
3 BOKNAFJELLET BOKN 1 PRIVAT* 
4 VEDVIKA BØMLO 8 KOMMUNE* 
5 NARRAVIKA BØMLO 34 KOMMUNE 
6 BREIDVIKA BØMLO 42 KOMMUNE* 
7 ULVESØY BØMLO 571 STAT* 
8 HISKJO BØMLO 500 STAT* 
9 ÅREIDDALEN BØMLO 345 STAT* 

10 BARMANE BØMLO 420 KOMMUNE* 
11 PLASSAHOLMEN BØMLO 24 KOMMUNE/PRIVAT* 
12 FURUNESET BØMLO 12 KOMMUNE* 
13 HISØY BØMLO 250 PRIVAT 
14 SIGGJO BØMLO 5 PRIVAT* 
15 SANDVIK ETNE 29 KOMMUNE 
16 PEPAREN ETNE 4 PRIVAT* 
17 HONSVIKA ETNE 1 PRIVAT 
18 OSNES ETNE 50 PRIVAT 
19 POSTVEGEN ETNE 0 PRIVAT 
20 ØSTEBØHAMMEREN ETNE 3 PRIVAT 
21 TARALDSØYA ETNE 550 KOMMUNE* 
22 MARKHUS ETNE 1 PRIVAT 
23 ELDØY FITJAR 300 KOMMUNE 
24 SMEDAHOLMEN FITJAR 200 STAT* 
25 TRANØY FITJAR 300 STAT* 
26 BREIDAVIKA FITJAR 7 KOMMUNE 
27 TELØY FITJAR 100 STAT* 
28 TELØYHAVN FITJAR 30 PRIVAT* 
29 PILAPOLLEN FITJAR 150 PRIVAT* 
30 RYDLANDSSAGO FITJAR 1 PRIVAT 
31 STRAUMØY FITJAR 8 STAT* 
32 DALSHAUGANE FITJAR 0,5 PRIVAT 
33 LANGØYA FITJAR 275 FV* 
34 EIVINDSVATNET HAUGESUND 10 KOMMUNE 
35 DJUPADALEN HAUGESUND 250 KOMMUNE 
36 KVALSVIK HAUGESUND 20 KOMMUNE 
37 VIBRANDSØY HAUGESUND 240 KOMMUNE* 
38 LOTESTRANDA HAUGESUND 2 PRIVAT  
39 ÅKRASANDEN KARMØY 108 STAT/KOMMUNE* 
40 STONG KARMØY 15 PRIVAT* 
41 LIKNESSANDEN KARMØY 12 PRIVAT/FV* 
42 AKSNES KARMØY 42 STAT/KOMMUNE* 
43 LINDØY KARMØY 290 KOMMUNE* 
44 VISNES KARMØY 500 STAT* 
45 SANDVESANDEN KARMØY 62 STAT* 
46 DRAGØY KARMØY 150 KOMMUNE 
47 MJØLHUSSANDEN KARMØY 12 PRIVAT* 
48 LIKNES KARMØY 0 PRIVAT 
49 FOTVATNET KARMØY 1 PRIVAT/KOMMUNE 
50 PÅDEL KARMØY 30 PRIVAT* 
51 ROTATJØNN KARMØY 1 PRIVAT* 
52 SØRSTOKKE KARMØY 2 PRIVAT* 
53 SLETTEDALEN SAUDA 0 PRIVAT 
54 BREIBORG SAUDA 0 KOMMUNE 
55 HUSTVEIT SAUDA 5 000 STAT* 
56 NESØYRA SAUDA 6 KOMMUNE 
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57 NORDSTØLDALEN SAUDA 2 PRIVAT* 
58 HOVLANDSNUTEN SAUDA 12 PRIVAT* 
59 SÆTRAVIKA STORD 14 KOMMUNE* 
60 SPONAVIKA STORD 30 KOMMUNE 
61 HYSTADMARKJO STORD 300 STAT/KOMMUNE* 
62 BREIVIKA STORD 5 STAT 
63 VIKASANDEN STORD 2 PRIVAT 
64 ÅDLANDSVATNET STORD 40 KOMMUNE/PRIVAT* 
65 LØNNINGSTRANDA STORD 2 PRIVAT* 
66 NAUTØY STORD 10 PRIVAT* 
67 HOLSVIKA SVEIO 160 STAT* 
68 SELSÅSVIKA SVEIO 12 STAT* 
69 SLETTENE SVEIO 70 KOMMUNE* 
70 LEIRVÅGEN SVEIO 8 KOMMUNE* 
71 DRAGAVIKA TYSVÆR 30 KOMMUNE* 
72 ØYNARVÅGEN TYSVÆR 44 PRIVAT 
73 NODLAND TYSVÆR 0,2 PRIVAT* 
74 AUSTERØY TYSVÆR 123 STAT* 
75 RINGTVEITSHOLMENE TYSVÆR 16 STAT* 
76 SØVIK TYSVÆR 42 STAT* 
77 VALHEST TYSVÆR 0 PRIVAT 
78 LAMMANUTEN TYSVÆR 1 PRIVAT  
79 NOTAFLÅT TYSVÆR 116 KOMMUNE* 
80 VESTLI TYSVÆR 0,2 KOMMUNE 
81 HAMNAREN TYSVÆR 30 PRIVAT* 
82 VASSENDVIK TYSVÆR 2 KOMMUNE 
83 STAKKESTAD TYSVÆR 1 FV 
84 VESTERØY TYSVÆR 58 STAT* 
85 NORDRE HØYEHOLMEN TYSVÆR 11 KOMMUNE 
86 LONGHOLMEN TYSVÆR 30 PRIVAT* 
87 MELEVIKA TYSVÆR 30 PRIVAT* 
88 SELVÅG TYSVÆR 30 PRIVAT* 
89 OTERTONG VINDAFJORD 80 STAT* 
90 LI VINDAFJORD 13 KOMMUNE* 
91 KVALØY VINDAFJORD 13 STAT* 
92 SKJELJAVIKA VINDAFJORD 17 STAT* 
93 GARDAVIKA VINDAFJORD 10 STAT* 
94 OLALIA VINDAFJORD 10 PRIVAT* 
95 OPPHEIM VINDAFJORD 20 STAT* 
96 ROMSA VINDAFJORD 1 030 STAT* 
97 GLOPSØYA VINDAFJORD 375 STAT* 
98 HERØYA VINDAFJORD 160 STAT* 
99 TOLLØYA VINDAFJORD 150 STAT* 

100 EIKÅS VINDAFJORD 1 PRIVAT  
101 VEDVIKA VINDAFJORD 7 PRIVAT* 
102 LIKVIKA VINDAFJORD 2 KOMMUNE 
103 BJØLLEBØVÅGEN KVINNHERAD 94 STAT* 
104 SANDVIKA KVINNHERAD 10 KOMMUNE 
105 STORE LYKELSØYA KVINNHERAD 450 STAT* 
106 LITLE LYKELSØYA KVINNHERAD 85 FRILUFTSRÅD* 
107 KOLSØYA KVINNHERAD 120 STAT* 
108 VETLE LAUVØY KVINNHERAD 45 KOMMUNE* 
109 DIMMELSVIK KVINNHERAD 7 KOMMUNE* 
110 KALVEN KVINNHERAD 92 STAT* 
111 FERJEVÅGEN KVINNHERAD 20 KOMMUNE* 
112 BONDHUS KVINNHERAD 1 STAT* 
113 HIDLE KVINNHERAD 30 PRIVAT* 
114 VALØYA KVINNHERAD 50 PRIVAT 
115 RØYNEHOLM KVINNHERAD 30 KOMMUNE* 
116 MELDERSKIN KVINNHERAD 2 PRIVAT* 
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Friluftsrådet VEST er et interkommunalt organ for kommunene Bokn, Bømlo, 
Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær, Vindafjord, 
Kvinnherad og Utsira. Vi arbeider med sikring, tilrettelegging og drift av 
regionale friluftsområder, informerer om friluftsliv, arrangerer kurs og 
veiledningsdager og gir råd i plansaker. Virksomheten finansieres gjennom 
kontingent fra medlemskommunene og med støtte fra stat, fylkeskommuner og 
private sponsorer. 
 

 
Astrid Larsen på MS Astrid 

 
 
 

VI HAR RÅD TIL FRILUFTSLIV   
 

Friluftsrådet Vest 
Postboks 63, 5575 Aksdal 

Tlf: 52 77 48 30   
www.frivest.no      
post@frivest.no


