MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Kristiansand, 16. januar 2020

Til høringsinstansene

Mulighetsstudie for Otra Elvepark – høring av rapportutkast
Styret i Midt-Agder Friluftsråd (MAF) vedtok høsten 2018 at det skal utarbeides en mulighetsstudie
for utvikling av frilufts- og rekreasjonspotensialet knyttet til Otra. Mulighetsstudien er ingen plan,
men en kartlegging og dokumentasjon av eksisterende og framtidige muligheter for friluftsliv og
rekreasjon langs Otra mellom Kristiansandsfjorden og Hovden. Arbeidet er gjennomført i nært
samarbeid med kommunene langs Otra.
Et utkast til sluttrapport fra mulighetsstudien kan lastes ned fra hjemmesidene til Midt-Agder
Friluftsråd: https://files.solvecms.com/midt-agder-friluftsraad-no/a5f9fe4/MULIGHETSSTUDIEOTRA%20ELVEPARK-H%C3%98RINGSRAPPORT-161219-komprimert-pdf.pdf
I vedlegget til rapporten er det gitt en omtale av eksisterende og framtidige områder som kan
utvikles for friluftsliv og rekreasjon langs Otra. Denne oversikten er ikke ment å være uttømmende.
Området for mulighetsstudien er avgrenset til arealene i og langs Otra fra Hovden til utløpet i
Kristiansandsfjorden. Vi har konsentrert arbeidet til en sone på inntil 1 km på hver side av
elvestrengen. Dette har imidlertid ikke vært en absolutt føring for arbeidet. Noen steder er det
derfor tatt med områder som ligger utenfor denne sonen. Det gjelder områder som har en naturlig
tilknytning til vassdraget.
Gjennom mulighetsstudien ønsker Midt-Agder Friluftsråd å bidra til at frilufts- og
rekreasjonsmulighetene langs Otra kan utvikles til beste for kommunenes egne innbyggere, for
tilreisende, turister, reiseliv og næringsutvikling i kommunene. Når mulighetsstudien er gjennomført,
må det avklares nærmere hvem som ev. skal ha ansvaret for å opparbeide og tilrettelegge aktuelle
arealer, anlegg og ferdselsårer. Forholdet til berørte grunneiere må også ivaretas og avklares. Det
samme gjelder forholdet til vedtatt arealbruk. Det vil være en naturlig del av oppfølgingen av dette
prosjektet.
På grunnlag av den dokumentasjonen som er frambrakt gjennom dette arbeidet og andre innspill,
har vi foreslått noen satsingsområder for kommende fireårsperiode (2020-2023). De framgår av kap.
14 i rapportutkastet.
Vi ber om ev. uttalelser til rapportutkastet. Vi er særlig interessert i synspunkter og tilbakemelding
om følgende:
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Valg av satsingsområder, jf. kap. 14 i rapportutkastet.
Faktiske feil knyttet til områdebeskrivelsene slik de framgår av vedlegget til rapporten.
Faktiske feil knyttet til lokalisering av områdene slik de framgår av kartvedleggene.
Forslag til andre områder som bør tas med i mulighetsstudien og ev. områder som kan tas ut.
Forslag til oppfølging av mulighetsstudien.

Fristen for å komme med høringsuttalelse til rapporten er 1.april 2020. Høringsuttalelser sendes
Midt-Agder Friluftsråd på e-post: post@midt-agderfriluft.no
Dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon, kan det tas kontakt med Tom Egerhei, tlf.
905 57 120 eller e-post: tegerhei@midt-agderfriluft.no

Med hilsen
Midt-Agder Friluftsråd

Per Svein Holte
daglig leder

Saksbehandler: Tom Egerhei, tegerhei@midt-agderfriluft.no tlf. 905 57 120
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