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Innspill ønsket: plassering av dagsturhytte: Korsdeilda, Orrefjella og Slettåsen  
 
 
I fjor har Agder Fylkeskommune i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank satt i gang et prosjekt for 
å få satt opp 25 attraktive og like dagsturhytter innen 2025 – en i hver kommune som ønsker dette. Mer 
informasjon om prosjektet og hvordan hytta kommer til å se ut, finner du på denne siden (klikk på linken 
eller ‘Google’ på beskrivelsen): Dagsturhytta Agder - Agder fylkeskommune (agderfk.no) 
 
Vegårshei kommune ønsker seg en dagsturhytte og en komite med representanter fra kommunestyret 
og frivillige har kommet med et forslag om plassering av dagsturhytte på Korsdeilda (rett på utsiden av 
naturreservat Stormyrlia).  
 
Kommunedirektøren (administrasjonen) jobber i tillegg med et alternativ på Slettåsen og/eller Orrefjella. 
Disse to siste alternativene er såpass like og ligger såpass nær hverandre i Moltemyr/Breiungen-
området, at det er sannsynlig at kun en av disse to (i tillegg til Korsdeilda) skal legges fram 
formannskapet i september og kommunestyret i oktober 2022. Videre vurdering av stedene foregår i 
august/september og vi ønsker å ta med deres evt. innspill i den videre vurderingen. Det kan være 
innspill til selve plasseringen men også til adkomst, økt bruk av området, naturhensyn, jakthensyn, 
parkering mm.  
 
Dette brevet går ut til (grunn)eierne med eiendom nær en/to av disse stedene og til noen flere parter 
som inviteres til å komme med innspill. Alle andre som vil, kan også komme med innspill.  
I august tar kommunen direkte kontakt med grunneierne til de tre stedene.  
 
Innspill kan sendes til Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden: 
vegcli@vegarshei.kommune.no (eller til kommunens postmottak: post@vegarshei.kommune.no) 
innen 20. august 2022.  
 
Vedlagt noen illustrasjonskart som viser de alternativene (sånn sirka). Dagsturhytta har en størrelse på 
sirka 25m2. Ta kontakt med undertegnede ved spørsmål. 
 
Med hilsen,  
Chantal van der Linden 
Rådgiver plan 

https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/friluftsliv/dagsturhytteprosjektet-i-agder/
mailto:vegcli@vegarshei.kommune.no
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De 3 stedene på ett oversiktskart 

 
 
Rødt øverst = Orrefjella 
Rødt nederst = Slettåsen 
Gult = Korsdeilda 
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Korsdeilda  

- Linjene = eiendomsgrensene 
- Blå firkant = Dagsturhytte (sirka)  
- Gul = naturreservat Stormyrlia  
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rød markør = Slettåsen og blå markør = Orrefjella 
 
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

 
 

Mottakere: Vegårshei skule og SFO 
DYREBO GÅRDSBARNEHAGE AS 
Tallak Bakken 
Nils Andrew Myhre 
Siri Moland 
Carolina Mathilde Moland 
LJØSTADSAGA BARNEHAGE AS 
VEGÅRSHEI IDRETTSLAG 
VEGÅRSHEI FRIVILLIGSENTRAL 
Erling Ingolf Ånestad Aas 
Tina Thorsen 
FRILUFTSRÅDET SØR 
Wiggo Selåsvassenden 
VEGÅRSHEI BARNEHAGE 
Arnfinn Isaksen 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Margaret Anine Blough 
Ole Ivar Myre 
Erling Myre 
Ungdomsrådet 2021 - 2022 
Per Martin Nævestad 
Beatrix Koster 
Randi Bosvik 
Thor Torp 
Hanne Hvidsten 
Tom Inge Grimstad Johnsen 
Vidar Selås 
Jonas Haarr 
Ruth Mirjahm Haarr 
Tvedestrand og Vegårshei Turlag 


