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1. Innledning 
Midt-Agder friluftsråd (MAF) vil utarbeide en mulighetsstudie for utvikling av frilufts- og 
rekreasjonspotensialet knyttet til Otra. Området for mulighetsstudien er avgrenset til 
arealene i og langs Otra fra kildeområdene i Bykle kommune til utløpet i 
Kristiansandsfjorden.   
 

2. Mål for mulighetsstudien 
• Avklare hvilke friluftsinteresser som skal inngå i en framtidig utvikling av Otra Elvepark 

• Avklare det geografiske virkeområdet for Otra Elvepark 

• Avklare arbeidsdeling mellom MAF, kommunene og interesseorganisasjoner i den 
framtidige utviklingen av Otra Elvepark 

• Utarbeide en mulighetsstudie med tiltaksplan og finansieringsmuligheter for arbeidet 
med videreføring av Otra Elvepark  

 

3. Organisering 
Arbeidet med mulighetsstudien organiseres som et prosjekt.  
 
Oppdragsgiver for prosjektet er styret i MAF.  
 
Styringsgruppe. Styret for MAF vil også være styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen 
bør utvides med en representant for Setesdal Regionråd. Dersom Bygland, Valle og Bykle blir 
medlemmer av MAF, vil de også bli representert i Styringsgruppen. Styringsgruppen har 
ansvar for å: 

• Vedta prosjektplanen for mulighetsstudien 

• Være overordnet ansvarlig for prosjektet og prosjektresultater 

• Sikre de nødvendige ressurser og rammebetingelser for at arbeidet kan 
gjennomføres etter planen 

• Følge framdriften i arbeidet og iverksette ev. korrigerende tiltak dersom det blir 
nødvendig for å sikre framdriften i prosjektet 

• Forankre arbeidet i kommunene 
 
Arbeidsgruppen for prosjektet er medlemmene i arbeidsutvalget for MAF fra de kommunene 
som ligger i nedbørfeltet til Otra (Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes). Aust-
Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommunene inviteres til å delta med en 
representant hver i arbeidsgruppen. Det må oppnevnes egne medlemmer til arbeidsgruppen 
fra Bygland, Valle og Bykle kommuner. Arbeidsgruppen er sammensatt av medarbeidere 
med ansvar for friluftslivsoppgaver i de aktuelle kommunene. Hovedoppgaven for 
arbeidsgruppen er å: 

• Delta i drøftinger og gi innspill slik at det arbeidet som gjøres er relevant, faglig 
forankret og riktig prioritert i forhold til prosjektets mål. 

• Sikre at prosjektet blir forankret i kommunene og fylkeskommunene 

• Sikre at resultatene fra Mulighetsstudien følges opp i den enkelte 
kommune/fylkeskommune bl.a. gjennom arbeidet med arealplaner og revisjon av 
Otrakonsesjonene 
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Prosjektleder for mulighetsstudien er Janne Johnsen, MAF. Tom Egerhei er knyttet til 
prosjektet som prosjektmedarbeider. UiA-studentene Thea Møll og René Aasnæs er knyttet 
til prosjektet som prosjektmedarbeidere. Prosjektleder er ansvarlig for å: 

• Ha den daglige ledelsen av prosjektet 

• Rapportere til Styringsgruppen 

• Sikre at prosjektet leverer de avtalte produktene iht avtalte spesifikasjoner 

• Utarbeide forslag til budsjett for prosjektet 

• Økonomistyring iht vedtatt prosjektbudsjett 

• Utarbeide planene for prosjektet 

• Utarbeidelse av statusrapporter til Styringsgruppen  

• Utarbeide sluttrapport for prosjektet 
 
Organiseringen framgår av figuren under: 
 

Styringsgruppe 
(styret i MAF) 

 

Arbeidsgruppe 
(medlemmer av AU i MAF, Aust- og Vest-Agder 

fylkeskommuner og repr. for  
Bygland, Valle og Bykle kommuner) 

 

Prosjektleder Janne Johnsen 
Prosjektmedarbeider Tom Egerhei 

Prosjektmedarbeidere Thea Møll og René Aasnæs 
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4. Hvilke friluftsinteresser omfatter mulighetsstudien? 
Mulighetsstudien vil ha hovedfokus på å avklare hvilke områder (arealer) som har verdi for 
ulike friluftslivsaktiviteter.   
 

I denne Mulighetsstudien vil flere av disse områdetypene være aktuelle. Det blir imidlertid 
viktigere å ha fokus på hvilke aktiviteter og interesser som skal ivaretas. Mulighetsstudien vil 
ta utgangspunkt i følgende friluftslivsaktiviteter- og interesser. 
 

• Fiskeplasser 

• Badeplasser 

• Sykkelruter 

• Kulturminner 

• Naturlandskap og verneområder 

• Båt/kano/kajakk/utsettingsplasser 

• Utsiktspunkter 

• Parkeringsplasser 

• Tilgjengelighet til elvebredden 

• Merking og synliggjøring 

• Rasteplasser/sosiale møteplasser/gapahuker 

• Friluftstoaletter 

• Overnattingsmuligheter (telt/camping) 

• Turløyper som har tilknytning til elvebredden 

• Andre aktiviteter/muligheter/områder… 
 

5. Otra Elvepark og revisjon av vannkraftkonsesjonene i 
Otra 

Fram til 2022 vil vilkårene for ca. 430 vannkraftkonsesjoner kunne tas opp til revisjon.   
Revisjonsadgangen omfatter konsesjoner gitt med hjemmel i vassdragsreguleringsloven og 
industrikonsesjonsloven.  
 
I brev til NVE datert 20.03.2018 har kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, 
Iveland, Vennesla og Kristiansand vedtatt å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene i alle 
konsesjoner knyttet til regulering og overføring i Otravassdraget. 
 
Hovedformålet med en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Ved 
en revisjon vil hensynet til miljøforholdene bli avveiet mot formålet med selve konsesjonen, 
som er kraftproduksjon. Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering eller 
ajourføring av konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder miljø. Revisjonen vil også 
omfatte allmenne friluftsinteresser knyttet til vassdraget og tiltak for å kompensere for de 
negative virkningene av kraftutbyggingen.  
 
Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres, ikke selve konsesjonen, som for 
eksempel høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV). 
Privatrettslige forhold omfattes ikke, og normalt omfattes heller ikke økonomiske vilkår. 
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I arbeidet med revisjon av konsesjonene i Otra er det etablert en felles styringsgruppe som 
ledes av ordfører Steinar Kyrvestad, Valle kommune. Det er også etablert en administrativ 
styringsgruppe med representanter for de berørte kommunene, Fylkesmannen m.fl. 
Styringsgruppen har knyttet kontakt med Advokatfirmaet Lund & Co. 
 
Revisjonsprosessen i Otra blir et svært viktig arbeid i årene framover. Det er avgjørende at 
Mulighetsstudien har nært samarbeid med revisjonsprosessen.  Resultatene fra 
Mulighetsstudien bør formidles fortløpende til revisjonsprosessen slik at hensyn til å 
tilrettelegge for friluftsliv langs vassdraget blir ivaretatt ved utformingen av nye vilkår m.v. 
 

6. Arbeidsform og rammer for arbeidet 

6.1. Gjennomgående føringer for arbeidet 

Tiltak som må gjennomføres for å tilrettelegg for friluftsliv bør være reversible og medføre 
minst mulig naturinngrep. Tilgjengelighet for alle skal vurderes der det er mulig, som f.eks. 
trinnfrie atkomster. 
 
Det må tidligst mulig i prosessen etableres god kontakt med grunneiere og 
grunneierorganisasjoner (skogeierlag, bondelag, bonde- og småbrukarlag, Otra Laxefiskelag, 
Otra Fiskelag m.fl.) langs vassdraget. Grunneierne må sikres fortløpende informasjon om 
arbeidet. 
 

6.2. Geografisk avgrensning 

Elva og elvestrengen er utgangspunktet for mulighetsstudien.  Prosjektområdet omfatter 
som hoved-avgrensning en sone på inntil 1 km på hver side av elvestrengen. Det må 
imidlertid tilpasses situasjonen på den enkelte delstrekning av vassdraget. I den delen som 
ligger i Kristiansand vil det f.eks. være de helt vassdragsnære arealene som har mest 
interesse i dette prosjektet. Det er viktig å få med utgangspunktene for turløyper som har 
tilknytning til de elvenære arealene.  Det er viktig å vise sammenhenger på tvers av 
kommuner og få fram sammenhengende turveinett.  Prosjektet må ha en helhetlig 
tilnærming til friluftsinteressene i vassdraget uavhengig av kommunene. MAF har et særskilt 
ansvar for å ivareta dette helhetsansvaret på tvers av kommunegrensene.  
 

6.3. Avgrensing basert på status for tiltakene 

Det er aktuelt å avgrense aktuelle tiltak etter følgende inndeling: 

• Eksisterende tiltak 

• Eksisterende tiltak som har forbedringsmuligheter (f.eks. behov for opprustning) 

• Nye tiltak 
 

6.4. Arbeidsform 

Det er avgjørende at prosjektet får en god forankring i de sentrale politiske organene i 
kommunene.  Styringsgruppen og arbeidsutvalgets medlemmer må følge opp dette i egen 
kommune, og melde tilbake til prosjektledelsen i MAF dersom det er behov for spesielle 
oppfølgingstiltak i enkelte kommuner. 
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6.4.1. Informasjons- og forankringsmøte 

Prosjektet vil bli presentert for Styringsgruppen i et eget informasjons- og forankringsmøte 
26.02.2019 i Evje og Hornnes kommune. Til dette møtet inviteres også ordfører Steinar 
Kyrvestad, Valle kommune/Setesdal Regionråd, daglig leder Rita Hansen Setesdal Regionråd, 
Solveig Robstad, Vassdragsrådet for nedre Otra, en representant for hver fylkeskommune, 
medlemmene i Arbeidsgruppen og representanter for MAF. Informasjons- og 
forankringsmøtet vil ha følgende dagsorden: 
 

• Presentasjon av prosjektet 

• Hvordan skal MAF delta i det videre arbeidet med revisjon av Otrakonsesjonene? 

• Hvordan skal kommunene Bygland, Valle og Bykle trekkes med i arbeidet med 
Mulighetsstudien? 

• Hvem er viktige aktører å trekke med i arbeidet, og hvordan når vi de? 

• Framdriftsplan for prosjektet 

• Program/opplegg for workshop i det enkelte delområde 

• Hvordan sikrer vi forankring av prosjektet i den enkelte kommune? 

• Innspill fra møtedeltakerne til viktige temaer (aktiviteter og områder) som kan tas 
med i prosjektarbeidet 

• Forslag til uttalelse fra Styringsgruppen om å gi sin tilslutning til prosjektarbeidet og 
forankring i den enkelte kommune 

 

6.4.2. Workshop/Arbeidsmøter i det enkelte delområde 

Arbeidet med prosjektet vil bli delt inn i følgende geografiske delområder: 

• Kristiansand kommune 

• Vennesla og Iveland kommuner 

• Evje og Hornnes kommune 

• Bygland, Valle og Bykle kommuner 
 
For hvert delområde vil det bli arrangert egne åpne arbeidsmøter (workshop).  Hensiktene 
med disse møtene er å få oversikt over eksisterende tilretteleggingstiltak for friluftsliv og nye 
muligheter for å tilrettelegge for ulike friluftslivsaktiviteter langs Otra. Møtene blir kunngjort 
i lokalaviser og på nettsider (MAF og kommunene). Eksempel på kunngjøring er vist i 
vedlegg. Møtene arrangeres på kveldstid et sted sentralt i det enkelte delområdet.   
 
Workshopen starter med et forberedende internt møte med representanter for 
administrasjonen i den/de aktuelle kommunene og prosjektledelsen i MAF. Det er ønskelig 
at kommunenes representanter i Arbeidsgruppen deltar på dette møtet, som arrangeres 
innenfor ordinær kontortid. Selve workshopen blir et åpent møte på kveldstid. Her er det 
ønskelig å få med representanter for friluftsorganisasjoner, velforeninger, fiskelag, jeger- og 
fiskeforening, grunneierlag/skogeierlag, interesseorganisasjoner, interesserte 
enkeltpersoner m.v. Den enkelte kommune er bedt om å sende inn en oversikt over aktuelle 
kontaktpersoner til prosjektledelsen i MAF. Den aktuelle vertskommunen skaffer lokaler og 
ordner enkel servering til disse workshopene. 
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Prosjektledelsen har ansvaret for workshopen i de fire delområdene.  Workshopen innledes 
med at det blir gitt en kort orientering om arbeidet med Mulighetsstudien.  Deretter 
inviteres møtedeltakerne til å gi innspill til områder og aktiviteter som bør tas med i 
Mulighetsstudien. Følgende arbeidsform følges: 
 

• Innspill og forslag fra møtedeltakerne blir kartfestet på arbeidskart i målestokk 1 : 
15 000. Det arbeides geografisk fra sør til nord i det aktuelle delområdet. 

• Deltakerne markerer lokaliteter med grønne merkelapper (eksisterende) og røde 
merkelapper (nye), supplert med tusjmarkering i tilsvarende farger direkte på kart. 

• Prosjektledelsen noterer omtale av lokalitetene i tabell på medbrakt PC. Tabellen kan 
ha følgende utforming: 
 

EKSISTERENDE LOKALITETER NYE LOKALITETER 

Lok.nr. Omtale av eksisterende lok.  

Evt oppgradering/utbedring 

presiseres 

Lok.nr. Omtale av ny lok. 

 

• Workshopen avsluttes med at prosjektledelsen ber om en evaluering av møtet og 
orienterer om videre arbeid 

6.4.3. Kvalitetssikring 

Etter den enkelte workshop vil arbeidskartene bli gjennomgått sammen med kommunenes 
representanter i arbeidsgruppen. På grunnlag av denne gjennomgangen blir det utarbeidet 
nye kart som samtidig kan brukes som grunnlag for digitalisering.  Gjennomgangen av 
arbeidskartene sammen med medlemmer av arbeidsgruppen, må gjøres så snart som mulig 
etter at workshopen er gjennomført.  
 

7. Økonomi 
Det er satt opp følgende budsjett for prosjektarbeidet i 2019: 
 

Kostnad kr 

Lønnsutgifter (375 timer a kr 570,00) 213 750,00 

Reise- og møtekostnader 26 250,00 

SUM 240 000,00 

 
Det er satt opp følgende finansieringsplan for prosjektarbeidet i 2019: 
 

Inntekt kr 

Tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune 50 000,00 

Tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune 50 000,00 

Tilskudd fra Setesdal Regionråd 50 000,00 

Tilskudd fra Vassdragsrådet for nedre Otra 40 000,00 

Egeninnsats fra kommunene 50 000,00 

SUM 240 000,00 
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8. Aktivitets- og framdriftsplan 
En foreløpig aktivitets- og framdriftsplan framgår av tabellen under.  
  

Aktivitet Måned 

J F M A M J J A S O N 

Oppstartsmøte 
 

17           

Informasjons- og 
oppstartsmøte 

 26          

Møter i Styringsgruppen 
 

           

Møter i Arbeidsgruppen 
 

 26          

Møter med Setesdal 
Regionråd 

   4        

Møter med Styringsgruppen 
(ev. Arb.gruppen) for 
revisjon av 
Otrakonsesjonene 

           

Workshop Evje og Hornnes 
 

  25         

Workshop Iveland og 
Vennesla 

   25
? 

       

Workshop Kristiansand 
 

           

Workshop Bygland, Valle og 
Bykle 

   4 ?        

Statusrapportering på MAFs 
nettsider 

           

Møter med organisasjoner 
etter forespørsel 

           

Sluttrapport 
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Vedlegg 
 

Mulighetsstudie Otra Elvepark 

Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med kommunene langs Otra satt i gang en 

mulighetsstudie for å kartlegg friluftsmulighetene langs Otra fra elvemunningen i sør til 

Bjåen i Nord.  

Mulighetsstudiet omfatter elvestrengen med tilhørende areal inntil 1 km fra elvebredden og 

deles opp i fire geografiske delområder: Evje og Hornnes, Vennesla/Iveland, Kristiansand og  

Bygland/Valle/Bykle. 

Vi ønsker å få en oversikts over eksisterende tilrettelegginger og nye muligheter til å 

tilrettelegge for enda mer friluftsliv langs Otra. Aktuelle tema er fiske, sykkel, kulturminner, 

bading, turløyper, sosiale møteplasser, kano/kajakk/båt, merking og skilting, landskap- og 

verneområder, m.m. 

I denne forbindelsen arrangeres det en workshop den DD.DD.ÅR kl.NN.NN på 

_________________.  

Ønsker du å delta eller har dere innspill å komme med, så ta kontakt med ___________ på 

tlf _____ eller mail __________.   

 

 

 


