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1 INNLEDNING 
 
Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Vegårshei kommune ble første 
gang vedtatt av Vegårshei formannskap 11.1.2000, sak 4/2000. Planen rulleres nå (2011). 
Planen skal blant annet bidra til å: 
 

 målstyre utbyggingen og utviklingen av anlegg og områder 

 koordinere utviklingen i forhold til andre aktiviteter innen friluftsliv og kultur 

 sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter 

 sikre utvikling av aktiviteter for alle; spesielt barn, unge, funksjonshemmede og eldre 

 bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene 

 utvikle gode rutiner for drift og vedlikehold 

 avklare kommunens og organisasjonenes ansvar, oppgaver og økonomiske forpliktelser 
ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv 

 
 

1.1 Rulleringsprosess 
 
Rulleringsprosessen er gjennomført etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Som 
bakgrunnsmateriale for rulleringsarbeidet ligger blant annet: 
 

 den opprinelige versjonen av Tematisk kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv (datert 2000) 

 innspill fra høringsinstansene i og etter innspillfasen 

 innspill framkommet i arbeidsprosessen med Reguleringsplan Vegårshei Sentrum 

 innspill framkommet gjennom prosjektet Den Levende Bygda 

 Kommuneplan Vegårshei kommune (2006-2018) og Kommunedelplan Vegårshei sentrum 
(03.11.2009)  

 kommunestyrets vedtak (14.12.2010) om kunstgressbane (sak PS 117/10) 

 kommunestyrets vedtak (14.12.2010) om prioritering i søknader for spillemidler (sak PS 
127/10) 

 Flerbruksplan for Vegårvassdraget vedtatt av kommunestyret i 1999. 
 

 Strategiplan for regional og nasjonal anleggsutvikling i Agder-idretten 2010-2020 (Aust- og 
Vest-Agder idrettskrets, vedtatt desember 2009)  

 Sektorplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse – lokale og regionale kulturbygg 
Aust-Agder 2010 – 2013 (Aust-Agder fylkeskommune, vedtatt desember 2009) 

 Statlig utarbeidet veiledningsmateriell.    
 
Planen har status som kommunedelplan og må rulleres minst hvert 4 år (innenfor en politisk 
valgperiode). Det betyr at neste rullering av planen må være innen medio 2015. Handlingsdelen 
som er del av planen, må rulleres årlig. Neste rullering av handlingsdelen finner sted i 2012.  
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2 KLASSIFISERING AV ANLEGG OG OMRÅDER 
 
I arbeidet med planen brukes følgende to begreper: Anleggstype forteller hvilke aktiviteter 
anlegget er beregnet for (fotballbane, skytebane osv.), mens anleggskategori forteller hvilket 
geografisk område anlegget skal betjene og hvilken funksjon anlegget skal ha. 
Anleggskategoriene klassifiseres i: 
 

 Nærmiljøanlegg, er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsarealer, primært for barn og unge, men 
også for lokalbefolkningen for øvrig. Ordinære lekeplasser regnes ikke for 
nærmiljøanlegg. 
 

 Kommuneanlegg, de aller fleste andre idrettsanlegg kan benevnes som 
kommuneanlegg. Det er m.a. klubbhus, fotballbaner, idrettshaller og svømmehaller. 
 

 Regionale anlegg, (herunder tidligere fylkesanlegg) er i utgangspunktet et 
kommuneanlegg både i størrelse og standard. Etter anmodning og søknad fra 
kommuner, idrettskrets eller særkrets kan så fylkeskommunen gi et kommuneanlegg 
status som regionalt anlegg. Begrunnelsen for å gi et anlegg regional status (NM 
standard krav) er at anlegget skal fungere i en større sammenheng og kunne brukes av 
flere kommuner.   

 

 Nasjonalanlegg, denne type anlegg vil en bare ha noen få av i hele landet. 
Nasjonalanlegg er et større konkurranseanlegg som skal kunnen arrangere større 
internasjonale mesterskap (VM, OL). Det er Kultur- og kirkedepartement (KKD) som 
innvilger nasjonalanleggsstatus.   

 
Disse anleggskategoriene er tatt fra Norges Idrettsforbund. 
I vedlegg 1 vises alle registrerte anlegg i Vegårshei per desember 2010. 
 
Vegårshei har i hovedsak kommuneanlegg og nærmiljøanlegg. VSA driver regionalt anlegg for 
langrenn og hopp. Kommunen har ingen nasjonalanlegg.   
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3 MÅL FOR UTBYGGING 
 
Hovedmålet med fysisk tilrettelegging for idrett og friluftsliv i Vegårshei kommune er: 
 

Fremme fysisk aktivitet gjennom hele livet for alle (kommuneplan) 
 
Befolkningens trivsel, helse, muligheter for nærkontakt med natur og gode opplevelser står 
sentralt ved tilrettelegging, bygging og drift av anlegg og områder i kommunen. 
 
Flere generelle overordnede mål fra kommuneplanen er: 

 gode oppvekstmuligheter for barn og unge 

 kultur og trivsel for alle 

 levende og inkluderende kretser med god infrastruktur og gode fritidsmuligheter 

 skape gode bo- fritids- og oppvekstforhold 
 
 
Forskjellige delmål ved utbygging av anlegg og områder for lek, idrett og friluftsliv  

 samordne skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for anlegg og arealer 

 særidretter med stor utbredelse bør ha kommuneanlegg for sin idrett 

 anlegg som dekker behovet for flere idretter og brukergrupper prioriteres 

 tilrettelegge turveier og -stier slik at de utgjør et attraktivt nett i varierte naturtyper 

 skaffe funksjonshemmede god tilgang til alle idrettsanlegg og by dem et godt og variert 
tilbud innen friluftsliv 

 satsing på estetikk og bruk av nærmiljø (kommuneplan) 

 styrke kulturlivet og friluftslivet i kretsene, hvor anlegg og områder for idrett og friluftsliv 
fungerer som møteplass (kommuneplan) 

 styrke kulturlivet og møteplasser i sentrumsområdet (kommuneplan) 
 
 

Delmål ved utbygging av anlegg og områder for lek, idrett og friluftsliv spesialt for 
sentrumsområdet: tatt fra Kommunedelplan Sentrum (2009) og Reguleringsplan Vegårshei 
Sentrum (2011): 

 det skal legges vekt på turveier og aktiviteter i friområder. For turveier, badeplass, 
gang- og sykkelveier  

 det skal legges vekt på universell utforming 

 det skal legges vekt på barn og unges interesser i området, særlig med tanke på god, 
bilfri tilgjengelighet mellom aktiviteter i området 

 VSA skal gis rom for å utvikle aktivitetsområdet sitt 
 
 
Vilkår, hensyn og konsekvenser ved utbygging: 

 hensyn til landskap, miljø og estetikk skal tas ved all tilrettelegging for idrett og friluftsliv. 

 arealer til disse aktivitetene skal innarbeides i kommune- og reguleringsplaner 

 planlegge turnettet og idrettsanleggene slik at det blir trafikksikker adkomst til disse 

 koordinering av behov for idrett, friluftsliv, andre kulturaktiviteter, skole/barnehage, 
reiseliv og annen næringsvirksomhet. 

 hensyn til universell utforming: tilpassing av samme anlegg for flere ulike brukergrupper. 

 god og løpende kommunikasjon mellom kommunale etater, organisasjoner og 
befolkningen  
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4 UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER 
 

4.1 Føringer og rammebetingelser 
 
Denne planen er ment å bidra til en målstyrt utbygging og tilrettelegging av anlegg for idrett og 
områder for friluftsliv i Vegårshei kommune. En slik tilrettelegging kan bidra til en positiv økning i 
aktiviteter innen disse områdene, og kan virke positivt på det helsemessige- og sosiale miljøet i 
kommunen. Det er også et mål at det i kommunens tettbebyggelser (boligfeltene i Myra og 
Ubergsmoen) skal sikres nødvendige leke- og aktivitetsarealer for å ivareta barn og unges 
oppvekstmiljø, jfr. rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Det er en forutsetning at denne 
kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv samordnes i kommunens øvrige 
planer, så som: 
 

 kommuneplanens og kommunedelplanens arealdeler  

 reguleringsplaner og bebyggelsesplaner: på et mer detaljert nivå 

 økonomiplan og årsbudsjett  

 fag- og enhetsplaner 
 

4.2 Finansiering  
 
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan finansieres etter ulike modeller. Ofte inngås samarbeid 
mellom kommunen, organisasjoner og privat næringsliv, gjerde med innslag av dugnad fra 
organisasjoner og initiativtakere. Finansiering kan være ved egenkapital, dugnad, tilskudd fra 
kommune, lån, spillemidler, rabatter og gaver. Områder for friluftsliv kan også få tilskudd fra 
friluftslivsmidler fra Aust-Agder Fylkeskommune. Evt. kommunalt engasjement må medtas i 
kommunens økonomiplan og i årsbudsjett.   
 

4.3 Spillemidler  
 
Godkjenning av planer for de aller fleste anlegg for idrett og fysisk aktivitet er delegert til 
kommunene. Rådmannens stab har ansvaret for å behandle og følge opp spillemiddelsøknader. 
Dette kan innebære: 
 

 Hjelp til å ferdigstille spillemiddelsøknad 

 Gi anlegget idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning  

 Nødvendig teknisk assistanse 

 Utstede ferdigattest for anlegget (sjekke utførelse og økonomi) 
 
Kommunen bidrar til utbyggingen ved å sikre nødvendige arealer for idrett og friluftsliv gjennom 
sitt planarbeid, både gjennom arealplaner og fagplaner. Både kommunen og frivillige lag og 
foreninger gjennomfører utbygging av ulike tiltak. Det søkes samarbeid om forvaltning, drift og 
vedlikehold i sammenhenger der dette faller naturlig. 
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5 AKTIVITETER  
 
 
I dette kapittelet blir eksisterende aktiviteter, anlegg og områder for idrett og friluftsliv beskrevet, 
med de ulike lag og foreningers ønsker og planer for utvikling.       
 

5.1 Organisert aktivitet 
 
Vegårshei Idrettslag (V.I.L.)  
er tilsluttet Vegårshei Idrettsråd, Aust-Agder Idrettskrets og Norges Idrettsforbund. Idrettslaget 
hadde i 2009 718 medlemmer. Vegårshei idrettslag er et fleridrettslag med fokus på aktivitet, 
glede og mangfold. En del medlemmer er passive medlemmer, mens de fleste er aktive i en eller 
flere idretter.  
 

 
 
Aktiviteter som V.I.L organiserer er: Alpint, skating, langrenn, hopp, skiskyting, sykling, 
orientering, volleyball, fotball, friidrett, trim (barneidrett, barneidrettsskole, basistrening, aerobics) 
. 
V.I.L. arrangerer også med jevne mellomrom større idrettsarrangementer, bl.a. ble ski-NM 
arrangert i anleggene til VSA A/S både i langrenn, hopp og kombinert vinteren 1994. 
 
Anlegg og områder som V.I.L. bruker  
I april 2009 ble den nye flerbrukshallen i Vegårshei tatt i bruk. V.I.L. bruker hallen mye til flere 
aktiviteter. Utendørs bruker V.I.L. blant annet følgende anlegg og områder: 

 Slalåm- og hoppbakkene i Myra 

 Sandvolleyballbaner i Myra 

 Fotballbane ved skole og på Mo 

 Skiskytteranlegg Myra  

 Turløyper til orientering og orienteringskart 

 Tilrettelagte skiløyper, særlig i Myra 

 Sykkeltraseer  
 

Ønsker 
Hovedmålsetning for V.I.L. er å få en kunstgressbane i Vegårshei 
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Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter AS (VSA) 
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter AS er kommunens skisenter, og regionalt anlegg for langrenn 
og hopp. VSA er tilsluttet Agder og Rogaland (Aust-Agder) skikrets som er en av de eierne.   
 
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter AS har siden oppstarten tidlig på 1990 tallet hatt fokus 
på aktivitet og tilrettelegging for aktivitet. Dette gjelder stort sett for vintersesongen. I 
tillegg til alpin/akebakke, småhoppbakker og turløyper, så har VSA også fylkesanlegg for 
langrenn og hopp. VSA har etter hvert blitt et senter med mange besøkende fra hele fylket, og 
Fjellheim og området omkring er et mye besøkt område hele året. Oppgraderingen av 
parkeringsplassen, Vegårsheihallen og Amfiet, har gjort til at området er blitt flott. 
 
VSA har utviklet seg til å bli et senter for hele Aust-Agder fylke. Nærhet til kystkommunene, 
varierte aktiviteter og familievennlighet gjør til at VSA er et mye brukt senter for allmennheten og 
idrettsutøvere fra hele fylket. Vi mener at fylket må involveres mer i forhold til drift og støtte. 
 
VSA er involvert i mange sammenhenger, både på sommer og vinteraktiviteter, samt utleie til 
overnattinger, selskaper og møte- og kursvirksomhet. Det legges også planer for utvikling 
framover som igjen kan gi mer aktiviteter og flere brukere av anlegget. 
 

 
 
 
Anlegg og områder som VSA bruker/har 
Skisenteret består av følgende anlegg: 

 Alpint: slalåmbakken med et trekk på ca. 400 meter og med en høydeforskjell på 80 
meter 

 Ake- og skileikområdet 

 Skiløyper (Myra) 

 Hoppbakken (Moland) 

 Skiskytteranlegg 

 Fjellheim (med overnattingsmuligheter tilrettelagt med oppholdsrom/T-kjøkken og 
dusjmuligheter.  
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Ønsker 

 at fylket må involveres mer i forhold til drift og støtte 

 VSA har flere ønsker og planer i forhold til sine anlegg. Disse er beskrevet under de enkelte 
anlegg i §6.2 (anlegg utendørs). Se på §6.2. 

 
 

Vegårshei Skytterlag  
er tilsluttet Det frivillige skytter-vesen, samt Vegårshei Idrettsråd. 
Skytterlaget hadde 398 aktive skyttere i 2009, hvorav 202 er betalende medlemmer i laget.  
 

 
 
 
Ønsker 
Det er behov for et mindre skytterhus, ca. 60m2 ved skytebanen på Ubergsmoen. Skytterhuset 
er tenkt benyttet til påmelding ved skytinger, lager og til ‘sosialt samvær’ i forb. med trening og 
arrangementer o.l. 
 
 
Heia Pistolklubb  
er tilsluttet Vegårshei Idrettsråd, Aust-Agder Idrettskrets og Norges Idrettsforbund. Pistolklubben 
har ca. 60 medlemmer i 2010, som er alle over 17 år. 
 
Anlegg og områder som skytterlaget. bruker/eier  

 Egen skytebane på Rambergstea ved Ubergsmoen med 25m baner.  
 
Ønsker 

 Tilrettelegge for en 50m bane ved siden av eksisterende bane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlegg og områder som skytterlaget. Bruker/eier  
 

 Innendørs: på Fjellheim  

 Utendørs: Skytterlagets skytebane ligger på 
Rambergstea, ved Ubergsmoen langs FV 415. 
Banen består av en 100 meter bane og en 200 
meter bane. 
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Vegårshei Motorsportklubb  
Vegårshei Motorsportklubb er tilsluttet Vegårshei Idrettsråd, Aust Agder Idrettskrets, Norges 
Idrettsforbund og Norges Motorsport Forbund som særforbund. 
Klubben har ca 95 medlemmer derav ca 50 medlemmer under 17 år. Rundt 35 medlemmer er 
aktive medlemmer.  
 
Anlegg og områder som Motorsportklubben bruker/eier  

 Det ble i 2008 bygd motorcrossanlegg ved Vegarheim med motocrossbane på ca 350m og 
en liten knøttebane for de minste på ca. 40m. Det ligger også til rette for trial på et område 
på ca. 30 dekar. 

 De eier Vegarheim (bygg) og området rundt Vegarheim som vist nedenfor  
 
Heia Pistolklubb, Vegårshei Motorsportklubb, Vegårshei Jeger- og Fiskerforening og Vegårshei 
Skytterlag bruker og/eller eier alle fire anlegg i det samme område på Rambergstea, ved 
Ubergsmoen langs FV 415. Eksisterende anlegg og bruk av dem er vist i flybildet nedenfor.  
 

 
Anlegg som Heia Pistolklubb, Vegårshei Motorsportklubb (VMK), Vegårshei Jeger- og Fiskerforening 
(JFF) og Vegårshei Skytterlag bruker på Rambergstea ved Ubergsmoen 
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Planer Vegårshei Motorsportklubb  
Motorsportklubben vil utvide motocrossanlegget. I 2010 har Motorsportklubben kjøpt Vegarheim 
og området rundt. I området nord- og øst for Vegarheim planlegger klubben å bygge en bane i 
kategori D (det vil si en trenings bane min. 400 meter og maks 2000 meter), med mulighet til å 
utvide den til kategori C (det vil si en bane min 800 meter og maks 2000 meter). Sør for 
Vegarheim planlegges det også å bygge en bane for de minste mellom 5 og 13 år.  
I 2010 ble det søkt om spillemidler til tiltaket.   
 
 
Vegårshei Jeger- og Fiskerforening  
er tilsluttet Vegårshei Idrettsråd, Aust-Agder Idrettskrets og Norges Idrettsforbund. Foreningen 
hadde 274 medlemmer i 2009. Aktivitetene foregår i følgende undergrupper: 
 

 sportskytterutvalget 

 viltstellutvalget 

 fiskestellutvalget 

 ungdomsutvalget (BJOR) 

 hundeutvalget 

 medarrangør for militærløpet  
 

 
 
Anlegg og områder som Vegårshei Jeger- og Fiskerforening bruker 

 Skytebanen på Rambergstea (egen bane)  

 Gapahuk i Kalbergsvann 

 Forskjellige innsjøer og områder i Vegårshei 

 Jaktterreng i kommuneskogen 

 
Ønsker 
VJFF trenger lagerplass og vil derfor undersøke mulighetene for og leie sanitetsbygget ved 
Fjellheim. For framtida er det behov for en lerduebane. 
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Vestbygda kretsidrettslag  
er tilsluttet Vegårshei Idrettsråd. Laget er for tiden ikke tilsluttet idrettens øvrige 
organisasjonsledd. Laget har ca. 260 medlemmer. Idrettsaktivitetene foregår slik: 
 

 ski  

 aking 

 ulike ballaktivitet i Vegårsheihallen  

 aktivitetsdager 

 svømming 

 sykling 

 turer 

 aerobics 
 

 
 
 

 
Ungdomsaktiviteter Villheia og NITO 
Det er to ungdomsklubber i Vegårshei, som har de fleste aktiviteter innendørs. 
 

- NITO som er tilsluttet Guds Menighet og bruker som oppholdssted: 
o Hovland som klubbhus 
o Forsamlingshuset 

 
- Villheia er medlem i Landsforeningen for Ungdomsklubber og Fritidshus. Som 

oppholdssted har de: 
o Eget rom i flerbrukshallen (TV-rom med bordtennis og biljard) og et eget diskotek 

og musikkrom 
 
KRIK  
KRIK (Kristen Idrettskontakt) er en forening med fotball, innebandy, volleyball, klatring og andre 
aktiviteter. Vegårsheihallen og forskjellige uteanlegg blir bruk til aktivitetene.  
 
MSK-Speidere (Misjonsforbundets Speiderkorps)  
Speidergruppa tilhører Guds Menighet, og er tilsluttet Norges Speiderforbund. Gruppa bruker 
Forsamlingshuset som base, ellers flere uteområder i Vegårshei.  
 
Gammeldans 
På Fjellheim blir det organisert gammeldans ved Vegårshei Gammeldansgruppe.   

Anlegg og områder som Vestbygda 
krets idrettslaget bruker 
 

 Espeland kretslokale med 
nærmiljøanlegg 

 Vegårsheihallen 

 Tilrettelagte tur- og skiløyper 
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Lions lekene 
Lions-klubben organiserer hvert år for regionen Lions lekene for funksjonshemmede i Vegårshei. 
Aktivitetene er langrenn, aking, skyting og snøscooterkjøring. 
 
Frivilligsentralens Friturer 

Friturene arrangeres av Frivilligsentral på Vegårshei. Friturene er lagt opp slik at folk kan  

delta ut fra ulike ambisjoner og forutsetninger. Turenes lengde og mål varierer.  
 
Tvedestrand og Vegårdshei Turlag 
Tvedestrand og Vegårshei Turlag er et lokallag under Aust-Agder turistforening som dekker 
kommunene Tvedestrand og Vegårshei. Turlaget består pr. 01.12.2010 av 287 medlemmer. 
Formålet med Turlaget er å inspirere til et enkelt og naturvennlig friluftsliv i nærområder og på 
fjellet.   
 

Aust-Agder Turistforening (AAT) har sitt løype- og hyttenett i Austheiene. De har 12 hytter, og 

merkede løyper man kan følge sammenhengende fra Dølemo i Åmli til Bjåen i Bykle. Ellers er 

det flere undergrupper: 

Barnas Turlag: arrangerer turer med mange aktiviteter spesielt for barn. 

Fjellsportgruppa: arrangerer jevnlige turer for voksne i alle aldre, med aktiviteter som padling, 

sykkelturer, klatring, brevandring og ordinære fjellturer.  

Tirsdagsturene: Ukentlige turer i et lokalmiljø hvor en naturlos forteller deg om historikk og 

fauna i det nærområdet. 
Turgruppa: Arrangerer helgeturer i nærområdet og vårt langstrekte land. 

Seniorgruppa: Rusleturer hver 14 dag for de godt voksne.  

Friluftsråder Sør 
Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Arendal, Froland, 
Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Rundt 80 % av Aust-Agders 
befolkning bor i denne regionen – det tilsvarer omlag 86 000 innbyggere. Hovedsatsningen er 
knyttet til informasjonsarbeid og aktivitetsrettede tiltak, særlig rettet mot barn og unge. 

Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. 
Friluftsrådet Sør og medlemskommunene samarbeider for å sikre slike områder, bedre 
tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene. 

Folkehelse 
Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, 
redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal 
folkehelsearbeidet bidra til en sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. 
Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte 
på å: 

- Utvikle en samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil 
- Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstsvilkår for barn og 

ungdom 
- Forebygge sykdommer og skader 

 
Fysisk aktivitet er den beste ”medisin” og kan drives i nærmiljøet i barnehage, skole, natur/ friluft 
og i idrettshaller. 
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5.2 Privat og kommersiell aktivitet 
 
Dansestudio Tvedestrand 
DDD Dansestudio Tvedestrand er et privat dansestudio etablert i Tvedestrand. I Vegårshei tilbys 
dansekurs for barn og unge på Fjellheim.  
 
Atletix AS 
Atletix treningsstudio er etablert på Ljøstad industriområde. Atletix er et kommersielt 
treningsstudio som driver med kondisjons- og styrketrening.  
 
Leirsenter Vegårtun 
Vegårtun leirsted ligger idyllisk til ved Vegår. Stedet er velegnet for leirer og arrangementer hele 
året. Det er allikevel særlig i sommerhalvåret Vegårtun kan nytes fullt ut, med natur, camping, 
bademuligheter med mere. Leirstedet har god kapasitet på overnatting, spisesal, møtesal, 
grupperom og andre oppholdsrom. Uteområdet er solrikt, med mye plen, ballbinge og lekeplass, 
strand, brygge og stupebrett med mere. 
 
Vegårtun eies og drives av mange menigheter tilknyttet Misjonsforbundet i felleskap, gjennom 
eierselskapet Vegårtun AS. 
 
Ballbingen på Vegårtun er et samarbeid med Nes krets, så den kan kretsens innbyggere fritt 
disponere. 
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5.3 Uorganisert aktivitet. 
 
Vegårshei skule  
er en kombinert barne- og ungdomsskole med tilsammen ca. 280 elever.  
I forbindelse med skolen er det behov for div. typer anlegg til idrett, friluftsliv og øvrige aktiviteter 
både i fri- minuttene, kroppsøvings- og andre aktivitetstimer, idretts- og aktivitetsdager o.l. 
Skolens uteanlegg benyttes også mye av barn og unge utenom skoletiden. 
 
Anlegg og områder som skolen bruker  

 Skolens uteområde 

 Skianlegg 

 Vegårsheihallen 

 Eksisterende ski- og turløyper 

 Fotballbane 

 Sandvolleyballbaner 

 Gapahuker i området 

 Orienteringskart 
 
 

 
 
Ønsker 
Fra skolehold er det pekt på følgende behov for anlegg de kommende fire år 

 Ny kunstgressbane for fotball med løpebaner rundt (fri-idrett) 

 Skate-anlegg nedgravd i terrenget (likt anlegg til Abel skole) 

 Aktivitetsanlegg / nærmiljøanlegg 

 Isbane (tilrettelegging for og sprøyting av et område til skøytebane) 

 Hinderløype for sykkel 

 Terrengløype for sykkel 

 Merkede turløyper/o-løyper (permanente merker for helårsbruk) 

 Koie/skogshytte i kommuneskogene’ 

 Innendørs svømmebasseng mellom skolen og Vegårshei-hallen 

 utstyr til skolens kantine (mellomtrinnet). Dette vil bli en kantine på dagtid og kanskje en 
kiosk på ettermiddagstid i regi av idrettslaget i forbindelse med bankcup.  
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Kommunale barnehager Myra og Ubergsmoen  
Vegårshei barnehager består av to avdelinger, en i Myra og en i Grasåslia på Ubergsmoen.  
Avdelingene i Myra har 18 plasser for barn i alderen 0-3 år og 14 plasser for barn over 3 år. 
Avdelingen på Ubergsmoen tilbyr totalt 34 plasser dersom alle barn er over 3 år.  Lov om 
barnehager krever større areal til barn under 3 år, derfor er antall barn under 3 år er 
utslagsgivende for hvor mange plasser som kan tilbys. Begge barnehagene er 
heldagsbarnehager. Det planlegges nytt uteområde til barnehagen i Myra, der det blir tatt høyde 
for universell utforming. Barnehagenes uteområdene benyttes også av barn og unge utenom 
åpningstiden.  
 
Anlegg og områder som barnehager bruker  

 Egne uteområder ved barnehagene 

 Turområder 

 Skianlegg  
 
Plan Myra barnehage 
Det planlegges nytt uteområde til barnehagen i Myra, der det blir tatt høyde for universell 
utforming. Barnehagenes uteområdene benyttes også av barn og unge utenom åpningstiden. 
Midler til dette uteområdet (samt med utbygging av barnehagen) er tatt med i budsjettet. Det ble 
søkt om spillemidler for nærmiljøanlegg i 2010.  
 

 
Skisser av hvordan ombygget barnehagen i Myra med nytt uteområde kan bli    
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Ljøstadsaga barnehage  
er en heltids barnehage som eies og drives som et aksjeselskap. Barnehagen har ca. 30 barn i 
alderen 0-6 år. Uteområdet er stort og godt. De har ballbinge og egen lavvo - samt at de har sitt 
eget turterreng nede ved Korsdalstjenna med fin bålplass. De har også en gapahuk oppi 
Kvennåsen som blir brukt mye. Barnehagens uteanlegg benyttes også mye av barn og unge 
utenom åpningstiden. 
 
Anlegg og områder som barnehager bruker  

 Egne uteområder ved barnehagen med ballbinge og egen lavvo 

 turterreng nede ved Korsdalstjenna med fin bålplass. 

 turområder 

 Skianlegg  

 gapahuk i Kvennåsen 
 
 
Dyrebo barnehage 
Er en heltids privat barnehage som ble opprettet i 2008. Barnehagen ligger i utkanten av Myra, 
langs Presteveien mot Gjerstad. Opprinnelig var barnehagen et privathus som ble bygget om til 
en fin barnehage. Barnehagen har plass til 18 barn i alderen 0 til 6 år. Det er et fint uteområde 
som ligger delvis mot lia. Uteområdet har flere lekeapparater og et fjøs med flere dyr. 
 
Anlegg og områder som barnehager bruker  

 Egne uteområder ved barnehagen med fjøs 

 turområder 

 Skianlegg (VSA) 
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Nærmiljøanlegg og lekeplasser i boligområder  
I boligområder med mange og forholdsvis små tomter er det behov for egne områder for idrett, 
lek og øvrige aktiviteter. Ny lov om planlegging og byggesaksbehandling krever også at det tas 
hensyn til barn og unge ved tilrettelegging av lekeområder i regulerte boligområder (boligfelt).  
 
Eksisterende boligfelt med et eller flere egnete lekeområder:  

 Ljøstad boligfelt (inkl. Ljøstadsaga boligfelt): 47 boligtomter.  

 Djuptjennhaugen boligfelt (1, 2 og 3): 30 boligtomter.. 

 Monane boligfelt: 5 boligtomter. Boligfeltet ligger i tilknytning til den eldre 
boligbebyggelsen i området (ytterligere ca. 10 boliger). 

 Tangheia boligfelt: 12 boligtomter. 

 Grasåslia boligfelt: 29 boligtomter 

 Hovet: leiligheter og boliger 
 
Planlagt: nye regulerte boligfelter med lekeplasser: 

 Mauråsen: 44 boligtomter med 3 lekeplasser  

 Saga: 10 boligtomter med 1 lekeplass 

 Husfjell: 14 boligtomter med 1 lekeplass 

 Fortetting Djuptjennhaugen boligområder (som del av reguleringsplan sentrum): 17 
boligtomter med 1 lekeplass 

 Flere lekeplasser sentrum, se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum 
 
Kretser i Vegårshei 
Det er følgende kretslokaler i kommunen: 
 

 Espeland 

 Ubergsmoen (Tangen) 

 Langøya  

 Nes 

 Nærestad  

 Mo/Haukenes   

 Selås 
 
Det er ulike aktivitet i forbindelse med disse. To kretslokaler har et nærmiljøanlegg: På Espeland 
og på Ubergsmoen (Tangen). Kretslokalet på Langøya har badeplass med sanitæranlegg. 
 
Espelandskole 
Espeland krets har et fin uteområde rundt kretslokalet, med ballspill som volleyball, fotball, 
håndball og andre fine aktiviteter. 
 
Tangen grendelag (Ubergsmoen nærmiljøanlegg)  
Tangen grendelag har anlagt en badeplass og nærmiljøanlegg på Tangen, som inneholder 
ballbinge til fotball og basketball og med mulighet til å lage skøytebane om vinteren. Det er en 
liten naturgressbane, sandvolleyballbane, sykkelløype, klatrevegg, balanseapparater, badeplass 
m/stupebrett og grillplass.    
 
Langøya 
Langøya er et kommunalt friområde med badeplass og er tilrettelagt med fiskeplass og 
sanitæranlegg for funksjonshemmede.  
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5.4 Friluftsaktivitet 
 
Det blir drevet mange former for friluftsliv i kommunen i dag. En stor del av kommunen er 
utmarksareal, og dermed egnet for friluftsliv hele året. Det uorganiserte friluftslivet er vanskelig å 
kvantifisere, men omfanget må antas å være betydelig (innbyggere, hytteeiere, turister). 
 
Vegårshei kommune har som utmarkskommune mye å tilby dem som ønsker å drive friluftsliv, 
men både for lokalbefolkningen og de tilreisende er det ønskelig med større grad av 
tilrettelegging og tilgjengelighet. Allemannsretten er i seg selv ikke nok til å aktivisere mennesker 
i friluftsliv. Sett i perspektiv mot folkehelse, identitet, trivsel, miljøvern og turisme, er friluftsliv et 
viktig satsingsområde for Vegårshei kommune.  
 
Ønsker i forhold til friluftsliv generelt:  
Vegårshei kommune har behov for å opparbeide, tilrettelegge og markedsføre friluftslivstilbudet 
både overfor innbyggere og tilreisende. Markedsføring kan skje ved bruk av brosjyrer, kart og 
internett 
 
Følgende friluftsaktiviteter blir drevet:  
 
Tur- og skigåing 
Mye natur og fine områder på Vegårshei tilbyr gode tur- og skimuligheter. Se også under turstier 
og turveier under §6.2. Tvedestrand og Vegårshei Turlag er et lokallag under Aust-Agder 
turistforening som har sitt løype- og hyttenett. Se under 5.2 for videre beskrivelse.   
 
Skøyting:  
Det er gode tradisjoner for skøyting på kommunens mange innsjøer. Forholdene varierer fra år 
til år, man er avhengig av kald høst med islagte vann før snøen kommer. 
 
Fisking:  
det selges fiskekort til mange av kommunens vann og vassdrag, dels i privat regi, dels gjennom 
Vegårshei Jeger- og fiskeforening og dels gjennom Vegår Grunneierlag. Det er to fiskeplasser 
som er tilrettelagt for funksjonshemmede: ved Kallbergsvann og på Langøya.  
 
Bading 
Det er mange innsjøer og små vann på Vegårshei med Vegår som den største. Innsjøene og 
elvene gir gode bademuligheter. Se også under §6.2 for tilrettelagte og registrerte badeplasser 
 
Vannsport.  
Med unntak for vannskisport er det gode muligheter for slik aktivitet i kommunen. Vi har mange 
fine vann og vassdrag egnet for padling, men det er Vegår som utmerker seg til dette formålet. I 
Vegår er Sørfjorden spesielt fin med sine mange øyer og sund. Ellers kan bl.a. Jovnesmyrene i 
Vegår, Eksjø, Ljøstadvann, Ubergsvann, Hauglandsvann og Ufsvatn nevnes. Det er mulig å leie 
kano på Kilsloftet og gjennom speidergruppa (Guds Menighet). Båter med motor leies ut ved 
Færsnes Gjestegård. 
 
Orientering 
Anleggssituasjonen i forhold til orienteringssporten er bra (terrengmessig).  
 
Ønsker: 
Kartene foreldes imidlertid over tid, og en fortløpende fornying er nødvendig.  
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Sykling. Kommunen har et svært omfattende veinett fordelt på fylkesveier, kommunale veier og 
skogsbilveier av ulik standard. Disse er i utgangspunktet egnet for et utall av forskjellige 
sykkelturer. Løypenettet til VSA er brukt til terrengsykling. Det gjelder både alpinbakken, Nilsen-
løypa og de ordinære langrennsløypene.  
 
Ønsker: 
- alpinbakken og Nilsenløypa bør gjøres mer hensiktsmessig for terrengsykling. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Badstue 
Badstue, grillhus og bålplass ved Forbuvann. Badstue leies ut ved Færsnes Gjestegård.  
 
Ønske Færsnes Gjestegård 
Å få dette tilbudet inn på kart / bosjyre 
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6 ANLEGG, OMRÅDER OG KART 
  
Kommunen har mange anlegg/områder fordelt på regionale anlegg, kommuneanlegg og 
nærmiljøanlegg som angitt i vedlegg 1.  
 
Vegårshei kommune har regionale anlegg for langrenn og hopp 90 m (Molandsbakken). 
Anleggene ble benyttet under NM på ski i 1994.  
 

6.1 Saler, haller og bygg 
 
Vegårsheihallen 
I 2009 åpnet den nye Vegårsheihallen sine dører. Hallen blir benyttet til aktiviteter som særlig 
blir organisert av Vegårshei Idrettslaget. Det gjelder blant annet fotball, volleyball, trim, 
idrettskole osv. Skolen bruker hallen til gymtimene og kantina blir brukt i mange ulike 
sammenhenger. Ungdomsklubben Villheia har sitt eget rom, diskoutstyr og bordtennisbord i 
hallen. Vegårsheihallen er viktig for idretten og folkehelse i Vegårshei, og har skapt mange flere 
muligheter for aktiviteter i lokal samfunnet. Ellers er det flere andre som bruker Vegårsheihallen 
for fysisk aktivitet (blant annet Vestbygda idrettslag). Hallen blir også brukt for andre formål, slik 
som konserter og arrangementer.   
 

 
 
Skolens gamle gymnastikksal 
Gymsalen blir nå brukt som innendørs skatebane for skategruppa.    
 
Fjellheim  

Fjellheim blir brukt til mange aktiviteter og formål. Her er det muligheter for overnatting og det 
er salg av mat og drikke for de som benytter skianlegget.  
 
Fjellheim er i bruk nesten hele tiden. Vinterstid er det 
til tider hard bruk med snø/vann og slalåm/skisko som sliter hardt på 
bygningen. Det gjør til at bygningen slites mye ned.  
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Ønske (VSA) 
Det må en større rehabilitering til på Fjellheim, både innvendig og utvendig.  
 
Kretslokaler 
Se under §5.3 
 

6.2 Anlegg utendørs 
 
Badeplasser 
Vegårshei har flere badeplasser. Se vedlegg 1. De fleste plasser er naturlige mens andre er mer 
eller mindre tilrettelagt for bruk (Langøya, Høl, Tangen, Råna, Pungen).   
 
Plan:  
Tilrettelegging av en sentrumsnær badeplass i Myra, ved Storelva øst for alders- og 
sykehjemmet, se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum (2011).   
 
Ønsker: 

 Videreutvikle Langøya badeplass  

 Se neste emne om friluftsanlegg med universell utforming  
 

 
Friluftslivsanlegg med universell utforming 
Langøya er tilrettelagt med fiskeplass og sanitæranlegg for funksjonshemmede. 
Høl er tilrettelagt med baderampe og sanitæranlegg, mens Kallbergsvann har en tilrettelagt 
fiskeplass. 
  
Friluftsrådet Sør hadde en gjennomgang av anleggene i 2010, og har anbefalt noen tiltak for å 
forbedre anleggene i etterfølgende rapport.  
 
Ønske 
Oppgradering til anbefalt standard av bade-, og fiskeplasser med universell utforming (Langøya, 
Høl, Kallbergsvann) 
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Fotballbaner 
- Det er en kommunal grusfotballbane bak skolen.  
- Tore Mo har i mange år stilt flyplassen på Mo til rådighet og klippet og merket banene før 

kamper.   
 

 
 

Ønske 
Vegårshei Idrettslag, og Vegårshei kommune ønsker at den nåværende grusbanen i Myra skal 
tilrettelegges for kunstgress.  
 
I denne forbindelse er det er det dannet en arbeidsgruppe (kunstgressgruppa) med medlemmer 
fra VSA, VIL og kommunen i januar 2011. Gruppas formål er å sikre god dialog mellom partene i 
arbeidet mot målet å etablere kunstgressbane, og sørge for at det framkommer enighet mellom 
partene i felles dokumenter. Denne kunstgressgruppa har sørget for at det er allerede et godt 
samarbeid mellom kommunen, VSA og VIL angående kunstgressbane. 
 
Sandvolleyballbaner  
Det er fire sandvolleyballbaner bak skolen, ved siden av grusbanen. Banene er gode og blir mye 
brukt. Det er også en volleyballbane på nærmiljøanlegget på Tangen.  
 
Skiskytteranlegg 
Det er et skiskytteranlegg i Myra, bak skolen og ved siden av sandvolleyballbanene.  
Ønske VSA:  
Anlegget trenger vedlikehold, og det er et sterkt ønske om asfaltering av deler av lysløypa for å 
kunne bruke anlegget også på rulleski. Det er også behov for bedre lys på standplass. 
 
Skytebaner 
- Skytterlagets skytebane på Rambergstea (se §5.1.) 
- Pistolklubbens skytebane på Rambergstea (se §5.1) 
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Skiløyper 
Løypenettet til Vegårshei Ski- og aktivitetssenter er 8 km løype (NM-løype på 10 km utenom 
Strandabakken) 12 km turløype, en lysløype og. 4 km turløype til Vatnebukilane. Disse løypene 
blir preparert både for klassisk skigåing og skøyteteknikk.  
I regi av de lokale kretsene prepareres det også langrennsløyper utenfor sentrum. Blant annet 
kjøres det fra tid til annet opp spor fra Trandlemyrene til Vedlausfjell ved Mo. Det er også en 
skiløype fra Færsnes Gjestegård til Grønfjell via Lyngvann og Risfjell. 
 
Plan fra VSA (søkt spillemidler i 2010) 

 Forlenge/oppgradere lysløype 
 
Ønsker fra VSA 

 Eksisterende løyper må ryddes i eksisterende bredde for kratt og småskog.  

 Løypene ved Moltemyr er et myrområde og bør legges om (høyre side av myra), slik at den 
kan brukes på sommerstid også.  

 En kort løype bør asfalteres til rulleskibruk. Dette både i forbindelse med trening for 
skiskytterne og for langrennsløypene. 

 Løypenettet bør være merket med info-skilt og tavler hele året. 

 Det er ønsket om å få en avtale om fast kjøring av skiløype(-r) til Vedlausfjell.  

 For framtida ønsker kommunen å opprettholde regionale anleggenes status samt og utvide 
skiløypenettet slik at 50 km kan arrangeres (16, 7 km løype hvor 10 km løypa vil være en del 
av denne). Dette vil kreve oppgraderinger/rehabiliteringer av eksisterende anlegg samt 
nyanlegg av 6, 7 km løype. Det er her viktig at alle konkurranseløypene til enhver tid er 
klassifisert til å kunne ta i mot nasjonale renn og mesterskap 

 
Ønske fra Færsnes Gjestegård 

 Å få skiløyper inn i kart og brosjyre 
 
Alpinbakke – akebakke 
VSA’s alpinbakken har et trekk på ca. 400 meter og med en høydeforskjell på 80 meter. Ved 
siden av slalåmbakken er det en fin akebakke.  
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Plan fra VSA  

 Kjøp av utstyr for snøproduksjon. Pr i dag er produksjon av snø en flaskehals. Det bør 
investeres i flere snøkanoner både til alpinbakken og til akebakken. Det er søkt spillemidler i 
2010. 

 
Ønsker fra VSA 

 Alpinbakken bør utvides noe. Dette for å få en bedre avstigning. I terrenget til venstre for 
lysmastene i slalåmbakken kan det utvides med aktiviteter for brettkjøring. Terrenget er 
naturlig for hopp og ”Railing”. I 2010 har VSA investert i en del utstyr for brettkjørere. Dette 
har medført at ungdommene igjen er tilbake i bakken. En vil da beholde flere folk i bakken 
samtidig, og det vil ikke bli så mye kø i trekket. 

 Akebakken og ”Nilsen-løypa” kan bearbeides til bruk for terrengsykling. 

 Å få alpinbakken som et regionalanlegg: etter en vurdering 

 Et nytt anlegg: Smørebu – møteplass - Uteområde – grilling – sosiale treff 
Området mellom Fjellheim og alpinbakken trenger en smørebu/møteplass. Denne kan 
brukes både til langrenn og alpin. Den må inneholde strøm-kontakter til preparering av 
ski/brett og mulighet til å kunne benytte redskap (diverse skrujern) for å reparere brett/ski 
osv. Dette er det et stort behov for i sesongen. 

 
I forbindelse med aktiviteter i området, bør det tilrettelegges for muligheter for grilling/ 
uteområde/sittebenker-bord/varmestue i området omkring Fjellheim og Vegårsheihallen. 
 
Ved Fjellheim bør den åpne bekken legges i rør. Ønsker er å evt. flytte den laftede hytta i  
Molandsbakken til området ved Fjellheim. Den kan da brukes til varmestue om vinteren og 
andre aktiviteter om sommeren.  

 
Det bør bygges opp grillplass med sitteplasser og bord. En vedfyrt bakerovn kan også 
plasseres i området.  Sammen med amfiet og idrettshallen som er bygget, vil denne 
kombinasjonen med amfi, matlaging, idrettshallen, laftet hus, Fjellheim med mer, gi 

kommunen et unikt tilbud til både aktiviteter, kultur og sosiale møtesteder. 
 
 
Hoppbakker 
Vegårshei er godt utbygd med hoppbakker, 5 mindre bakker i området 10-30 m, og en normal K-
90 m bakke. K-90 m bakken er regionale anlegg for hopp i Aust-Agder. 
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Ønsker fra VSA 
oppgradere de mindre bakkene med plast, dette for å: 
 

 Gi et tilbud til kommunens, fylkets og distriktets hoppere i en mellomstor bakke, dvs. en 
mellomting mellom de mange småbakkene og 88 m bakken. Dette vil bedre 
rekrutteringen av hoppere fra småbakkene til større bakker ved at de går gradene 
forsiktig til stadig større bakker. 

 Gi et tilbud også i sommerhalvåret ved at 60 m bakken også bygges med plast 

 Bygge en rekrutteringsbakke i plast. 20-25 meters bakke. 
 
 
Turstier og turveier 
Herunder ordinære turstier og turveier, stier knyttet til kulturminner og -landskap, gamle 
ferdselsveier, utsiktspunkt m.m. Det kan knyttes ulike opplevelsestilbud til stier og veier, gjerne 
en kombinasjon mellom natur, kultur og historie. I Vegårshei fins mange mer eller mindre 
tydelige spor etter gamle ferdselsveier som f.eks. postmannsruter, kirkeveier og Risørveien. Det 
fins også en rekke ikke tilrettelagte turstier og turveier. Løypenettet til Vegårshei Ski- og 
Aktivitetssenter brukes også ofte som turstier og turveier. 
 
Følgende typer turstier og turveier finnes: 

 Tilrettelagte turløyper. Disse er ofte markert og/eller kartfestet 

 Skogsbil- og andre bilveier. Kommunen har 230 km bilveier (private og kommunale) som 
egner seg for sykling, jogging, turgåing, samt for rullestolbrukere. 

 Allment friluftsliv: det er mange områder hvor den allmenne ferdselsretten gjelder.   
 
 
 

.    
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Ønsker VSA: 

 Alle traseene til Ski- og aktivitetssenteret, kan med enkel merking utvides til 
turløyper/gjennomgangsløyper.  

 .Løypenettet til VSA må skiltes med lengde og stedsnavn. 

 8 km turløyper kan oppgraderes/rehabiliteres til grusdekke, og dermed tilgjengelig for 
rullestolbrukere 

 
Flere ønsker 

 I samfunnsprosjektet ‘Den levende Bygda’ ble det startet med ‘kartlegging av turstier og 
turløyper i Vegårshei’. Ønsket er å lage en brosjyre med kart som viser løypene og få 
markert løypene i felt.     

 å få til en turløype (helårsløype, brøytes deler av, om vinteren) i Myra. En smal tur/gåvei 
med fin parkbelysning, slik at den kan benyttes hele døgnet..  
 

 
Sykkelturer  
 
Ønske 
Det er flere aktuelle rundløyper for sykkelturer der det er ønskelig med enkel 
tilrettelegging/skilting og samlet framstilling av tilbudet i brosjyreform  
 
 
Motorcrossanlegg på Rambergstea 
Se på 5.1 
 
 
Ønsket nytt anlegg fra VSA: Klatre- og aktivitetsområde 
I området rundt slalåmbakken/lysløype/uteområde for skole, kan det bygges en klatre og 
aktivitetssplass. Med apparater i trærne og forskjellige løyper med ulik vanskelighetsgrad kan 
det være utfordringer for alle. Miniløyper for de aller minste med og uten sikring. Ekstremløype 
for de aller tøffeste eller mer familievennlige løyper hvor hele familien kan gjøre noe morsomt 
sammen. 
 
Klatreparken har aktiviteter som passer for alle aldre fra 4 år og oppover. Klatreparken for de 
minste barna kan det kun være 1 – 1,5 meter over bakken. For de litt større barna er det litt 
høyere og mer utfordrende. I klatreløypen for familier kan far og mor følge barna!  Dette er en 
flott sommeraktivitet i et allerede eksisterende anlegg. 
 
 
Ønsket nytt anlegg fra Skategruppa: Skateanlegg 
Skategruppa ønsker seg et eget skateanlegg. Et forslag til mulig plassering av anlegget gjøres i  
Reguleringsplan Vegårshei Sentrum.  
 
 
Utsetting av båter i Vegår 
Grunneierlag har tilrettelagt flere steder for utsetting av båter i Vegår. 
 
Ønske 
Å få dette tilbudet inn på kartet  
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6.3 Kart 
 
Orienteringskart: 
Det finnes flere orienteringskart i kommunen, se vedlegg 1. Orienteringskart har en viss levetid 
(grunnet endringer i terrenget som hogst, stier, veier, bebyggelse o.l.), og blir dermed utdatert 
etter hvert. Det er behov for oppdatering av eksisterende kart, og utarbeidelse av nye 
orienteringskart for å holde tilbudet på dagens nivå.  
 
Ønsker: 

 oppdatering kart 

 et sprintkart over Myra (området mellom Mauråsen og Fjellheim)  

 et lite instruksjonskart i området ved skolen m.h.t. rekruttering.  
 
 
Turkart: 
Tangen Grendelag og Vegårshei kommune utgav i 2009 turkart Lillestedammen. 
 
Ønsker 

 1:50.000 kart over kommunen er ofte for grovt til friluftsliv, og orienteringskartene dekker 
relativt små og usammenhengende arealer. Derfor er det et behov for to kart i for eksempel 
målestokk 1:20.000, ett for nordre deler av kommunen og ett for søndre. Disse kartene må 
lages i samarbeid med tilstøtende kommuner for å hindre ”hvite” striper mellom kommunene. 
Tiltaket er angitt i Flerbruksplan for Vegårvassdraget vedtatt av kommunestyret i 1999.  

 I samfunnsprosjektet ‘Den levende Bygda’ ble det startet med ‘kartlegging av turstier og 
turløyper i Vegårshei’. Ønsket er å lage en brosjyre med kart som viser løypene og få 
markert løypene i felt 

 
Turkart for Vegår (2003)  
Vegår, som har en vannflate på 18 – 19 km2, har mange øyer og skjær. Vannet reguleres 1 m 
og områder avvannet er svært vanskelig å manøvrere i. Det er laget et turkart over Vegår med 
tilliggende områder som inneholder veldig mye informasjon om friluftslivmuligheter i området. Et 
kartblad er et turkart over landområdene rundt Vegår, mens fire kartblad utgjør dybdekart for 
innsjøen. 
 
Sykkelkart (se tilbake) 
Ønsker: 
Det er flere aktuelle rundløyper for sykkelturer som trengs enkel tilrettelegging/skilting og samlet 
framstilling av tilbudet i brosjyreform 
 
Turistkart 
Det finnes et enkelt oversiktskart for Vegårshei som viser områder og anlegg for idrett og 
friluftsliv i kommunen.   
 
Opplevelseskart / padleguide  
Friluftsrådet Sør er i gang med å lage et padle-/ opplevelseskart for Vegår-, og 
Gjerstadvassdraget. Usikkert tidspunkt for ferdigstillelse. 
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7 PRIORITERING OG HANDLINGSPLAN 2011 - 2014 
 

7.1 Prioriterte tiltak 2011: allerede søkt spillemidler 
 
For følgende planer er det på slutten av 2010 (på grunn av kommunestyrets vedtak 127/10) søkt 
om spillemidler 

 Plan Søker Status 

1 Aktivitetsanlegg/uteområdet Myra 
barnehage 

Kommune Søkt om spillemidler i 2010 

2 Forlenge/oppgradere lysløype VSA Søkt om spillemidler i 2010 

3 Utvidelse motorcrossanlegg Motorsportklubben Søkt om spillemidler i 2010 

4 Snøproduksjon utstyr  VSA Søkt om spillemidler i 2010 

 

7.2 Andre prioriterte planer / ønsker 2011 – 2014 
 
Flere prioriterte planer og ønsker for de kommende fire år er: 
Plan / ønske Merknader 

Kunstgressbane Myra (kommune og VIL) 
med friidrettselementer / rulleskibane * 

Se vedtak kommunestyret (14.12.2010)  

Tilrettelegging for en badeplass og gangsti 
langs Storelva (rullestoltilgjengelig) 
(kommune) 

Se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum (mai 
2011) 

Aktivitetsanlegg / nærmiljøanlegg skole 
(kommune) 

 

Opparbeide kommunale lekeplasser Se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum (mai 
2011) 

Nytt anlegg: Skateanlegg  Se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum (mai 
2011) 

Markere og kartlegge turløyper (lage en 
brosjyre) 

Samfunnsprosjektet Den levende Bygda 

Innrette VSA’s planlagte møteplass: 
smørebu, Varmestua, info-skilt, tavler, 
grillplass, sitteplasser, gapahuk   

Reguleringsplan Vegårshei Sentrum (mai 2011). 
Initiativ avhenging av VSA (plan utarbeidet 2010) 

Utvikling badeplass Langøya  
 

I samarbeid mellom krets og kommunen. 
Planlagt befaring vår 2011, aktuelt å søke 
fylkeskommune om friluftslivmidler i 2012  

Oppgradering til anbefalt standard av bade-
, og fiskeplasser med universell utforming 
(Langøya, Høl, Kallbergsvann)  

Tiltak baseres på rapport fra Friluftsrådet Sør fra 
2010.  

Oppdatering og nye orienteringskart 
 

 oppdatering kart 

 et sprintkart over Myra  

 et lite instruksjonskart i området ved skolen  

 
*Kunstgressgruppa er en samarbeidsgruppe mellom kommunen, VSA og VIL som sikrer god 
dialog mellom partene i arbeidet mot målet å etablere kunstgressbanen og sørge for at det 
framkommer enighet mellom alle parter i felles dokumenter.  
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7.3 Andre oppgaver for utbygging og tilrettelegging  
 
Resten av alle ønsker som er nevnt i denne planen er kartlagt i dette avsnittet:  
 
 
VSA 

 Lage en klatre- og høydepark 
 Fylket må involveres mer i forhold til drift og støtte 

 
Alpin- og akebakken 

 Utvide alpinbakken (med aktiviteter brettkjøring) 

 Alpinbakken og Nilsenløypa bør gjøres mer hensiktsmessig for terrengsykling  

 Å få alpinbakken som et regionalanlegg 
 
Skiløyper 

 Legge om løypene ved Moltemyr 

 opprettholde regionale anleggenes status samt og utvide skiløypenettet slik at 50 km kan 
arrangeres (16, 7 km løype hvor 10 km løypa vil være en del av denne). Dette vil kreve 
oppgraderinger/rehabiliteringer av eksisterende anlegg samt nyanlegg av 6, 7 km løype.  

 Eksisterende løyper må ryddes i eksisterende bredde for kratt og småskog.  

 Løypene ved Moltemyr er et myrområde og bør legges  

 En kort løype bør asfalteres til rulleskibruk. Standplass for skiskytterne må også asfalteres. 

 Løypenettet bør være merket med info-skilt og tavler hele året. 

 Det er ønsket om å få en avtale om fast kjøring av skiløype(-r) til Vedlausfjell.  
 

Skiskytteranlegget 

 Forbedring / vedlikehold skiskytteranlegget (asfaltering og lys på standplass) 
 
Smørebu – møteplass - Uteområde – grilling – sosiale treff 

 Opparbeide området mellom Fjellheim og alpinbakken med: smørebu/møteplass, grillplass, 
uteområde, sittebenker-bord/varmestue.   

 
Hopp 

 oppgradere de mindre bakkene med plast 

 Bygge en rekrutteringsbakke i plast. 20-25 meters bakke. 
 
Tur 

 Alle traseene til VSA kan med enkel merking utvides til turløyper/gjennomgangsløyper.  

 å få til en turløype (helårsløype, brøytes deler av, om vinteren) i Myra. En smal tur/gåvei 
med fin parkbelysning. (privat innspill).  

 Løypenettet til VSA må skiltes med lengde og stedsnavn. 

 8 km turløyper kan oppgraderes/rehabiliteres til grusdekke, og dermed tilgjengelig for 
rullestolbrukere 
 

Fjellheim 

 Det må en større rehabilitering til på Fjellheim, både innvendig og utvendig.  
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Vegårshei Idrettslaget (VIL): orienteringsgruppa 

 Lage nye orienteringskart (O-kart) og oppdatere flere gamle O-kart 

 et sprintkart over Myra (området mellom Mauråsen og Fjellheim)  

 et lite instruksjonskart i området ved skolen m.h.t. rekruttering.  
 

Vegårshei skytterlag 

 Bygge et skytterhus 60m2 
 
Heia Pistolklubben 

 Tilrettelegge for en 50m bane ved siden av eksisterende bane 
 
VJFF 

 VJFF trenger lagerplass og vil derfor undersøke mulighetene for og leie "sanitetsbygget" ved 
Fjellheim.  

 Behov for en lerduebane 
 
Skole 

 isbane (tilrettelegging for og sprøyting av et område til skøytebane) 

 merkede turløyper 

 terrengløype og hinderløype for sykkel 

 bruk av koie/skogshytte i kommuneskogene 

 innendørs svømmebasseng 
 
lekeplasser som del av reguleringsplaner: 

 Mauråsen: 44 boligtomter med 3 lekeplasser  

 Saga: 10 boligtomter med 1 lekeplass 

 Husfjell: 14 boligtomter med 1 lekeplass 

 Fortetting Djuptjennhaugen (som del av reguleringsplan sentrum): 17 boligtomter med 1 
lekeplass 

 Flere lekeplasser sentrum: Reguleringsplan Vegårshei Sentrum 
 

Kretsene  

 Langøya krets ønsker å videreutvikle badeplassen på Langøya 
 
Friluftsliv generell 

 Markedsføring ved bruk av internett og brosjyrer. Det gjelder særlig turgåing, og sykkelturer.  

 Kartlegge, markere og markedsføre (ved ei brosjyre) flere turløyper    
 
Rasteplasser (ønsket av Færsnes Gjestegård) 

 bygg av rasteplasser på forskjellige steder på Vegårshei (samarbeid mellom kommunen, 
Statens Vegvesen og grunneiere 

 
Færsnes Gjestegård 

 å få tilbudet tilknyttet Færsnes Gjestegård (båtutleie, skiløype, natursti, badstue og 
utsettingsmuligheter av båter) inn i kart/brosjyre 
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VEDLEGG 1: REGISTRERT ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 31.12.2010 
 
  Anleggstype 

Badeplasser   

Eksjø badeplass Eksisterende Friluftsliv 

Høl Eksisterende Friluftsliv 

Langøya Eksisterende Friluftsliv 

Ljøstadvann badeplass Eksisterende Friluftsliv 

Pungen Eksisterende Friluftsliv 

Råna badeplass Eksisterende Friluftsliv 

Sandbukta badeplass Eksisterende Friluftsliv 

Sanden Eksisterende Friluftsliv 

Takseråstjenna Eksisterende Friluftsliv 

Sundtangen badeplass Eksisterende Friluftsliv 

Ubergsmoen (Tangen) Eksisterende Friluftsliv 

Trytetjern Eksisterende Friluftsliv 

Vegårtun leirsted Eksisterende Friluftsliv 

   

Lekeplasser / Lekearealer boligområder  

Djuptjernhaugen boligfelt nedr Eksisterende Ulike småanlegg 

Djuptjernhaugen boligfelt øvre Eksisterende Ulike småanlegg 

Ljøstad boligfelt Eksisterende Ulike småanlegg 

Ljøstadsaga boligfelt Eksisterende Balløkke 

Ljøstadsaga ballbinge Eksisterende Ballbinge 

Nes Ballbinge Eksisterende Ballbinge 

Tangheia boligfelt Eksisterende Ulike småanlegg 

Mauråsen nærmiljøanlegg Eksisterende Balløkke 

Ubergsmoen Sandvolleyballbane Eksisterende Sandvolleyballbane 

Ubergsmoen ballbinge Eksisterende Ballbinge 

Tangen skole fotballløkke Eksisterende Balløkke 

Langøya Eksisterende Ballbane 

Mo fotballbane Eksisterende Fotballbane 

Myra nærmiljøanlegg, aktivitetselementer Planlagt Ulike småanlegg 

   

   

Lekeareal barnehager   

Ljøstadsaga barnehage lekeareal Eksisterende Ulike småanlegg 

Myra barnehage lekeareal Eksisterende Ulike småanlegg 

Ubergsmoen barnehage lekeareal Eksisterende Ulike småanlegg 

Dyrebo barnehage lekeareal Eksisterende Ulike småanlegg 

   

Skianlegg, skiløyper   

Vegårshei akebakke Eksisterende Akebakke 

Vegårshei alpinbakke Eksisterende Alpinanlegg 

Vegårshei skiløyper Eksisterende Langrennsanlegg 

Molandsbakken Eksisterende Hoppbakke 

Vegårshei skole Hoppbakke Eksisterende Hoppbakke 

Vegårshei ski/akt.nærmiljøanlegg skileik Eksisterende Skileikanlegg 

Skileikanlegg - Lysanlegg Eksisterende Skileikanlegg 
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Ljøstadfeltet - Skileikanlegg Eksisterende Skileikanlegg 

Vegårshei skistadion Snøproduksjonsanleg Planlagt Skianlegg, ikke def 

Vatnebu skiløype Eksisterende Skiløype 

   

Kart   

Dalane o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Ljøstad o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Myra o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Simonstad o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Takserås o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Sjømannsheia o-kart Eksisterende Orienteringskart 

Vegår turkart Eksisterende Turkart 

Gamlevei Orienteringskart Eksisterende Orienteringskart 

Fjellheim O-kart Eksisterende Orienteringskart 

   

Bygg   

Fjellheim Eksisterende Idrettshus 

Fjellheim Eksisterende Skytebane (inne) 

Fjellheim Eksisterende Lagerbygg 

Molandsbakken varmestue Eksisterende Idrettshus 

Vegårshei skole Eksisterende Gymnastikksal 

Vegårsheihallen - flerbrukshall Eksisterende Flerbrukshall 

Vegårsheihallen - Sosiale rom Eksisterende Idrettshus 

Vegarheim Klubbhus Eksisterende Klubbhus 

Selås kretslokale Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Espeland kretslokale Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Nes kretslokale Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Taxerås/Mo kretslokale Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Langøya kretslokale Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Tangen kretslokale Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Nærestad kretslokale Eksisterende Lokalt kulturbygg 

   

   

Skyteanlegg ute   

Vegårshei pistolbane Eksisterende Pistolbane (ute) 

Vegårshei skiskytteranlegg Eksisterende Skiskytteranlegg 

Vegarheim skytesenter Eksisterende Viltmålbane 

Vegarheim skytesenter Eksisterende Skytebane 100m 

Vegarheim skytesenter Eksisterende Skytebane 200m 

Vegarheim skytesenter Eksisterende Skytebane 300m 

Rambergstea jaktskyteanlegg, el.skiver Eksisterende Skytebane (ute) 

   

Skoleområdet   

Vegårshei nærmiljøa. Sandvolleyballbaner (4) Eksisterende Sandvolleyballbane 

Vegårshei skole nærmiljøanlegg skateboard Eksisterende Skateboardanlegg 

Vegårshei skole fotballbane Eksisterende Fotball grusbane 

Vegårshei skole Eksisterende Delanlegg friidrett 

Vegårshei skole Eksisterende Ulike småanlegg 

Vegårshei skole, nærmiljøanlegg, bordtennis Eksisterende Bordtennisanlegg 
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Øvrige   

Vegårshei lysløype Eksisterende Turløype 

Vegårshei motorcross- og trialbane Eksisterende Motorsport 
motocrossløype 

Vegårshei Motorsportsanlegg, 
motocrossanlegg 

Planlagt Motorsport 
motocrossløype 

Vestbygda Aktivitetsløype Eksisterende Hinderløype 

Vegårtun leirsted Eksisterende Fotball grusbane 

Vegårtun leirsted Eksisterende Gymnastikksal 

   

Nedlagt   

Vegarheim fotballbane Nedlagt Balløkke 

Espelandsmyr o-kart Må oppdateres Orienteringskart 

 Myra/espeland o-kart  Må oppdateres Orienteringskart 

O-kart bjørkekjærheia Må oppdateres Orienteringskart 

Kleivane o-kart Må oppdateres Orienteringskart 

Slettås o-kart Må oppdateres Orienteringskart 

Skeimo o-kart Må oppdateres Orienteringskart 

Moltemyr o-kart Må oppdateres Orienteringskart 

Nipekollen Nedlagt Hoppbakke 

Rambergbakken Nedlagt Hoppbakke 

Saga sandvolleybane Nedlagt Sandvolleyballbane 

Tangen skole ballløkke Nedlagt Balløkke 
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SAKSBEHANDLING 
 
 
Varsel om igangsett planarbeid: 
 
Behandling i kommunen:    P-sak 06/2011  29.03.2011 

 
Utlagt til offentlig ettersyn    14.04.2011 – 10.05.2011 
 
Planen vedtatt i kommunestyret   K.sak 86/2011  22.06.2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


