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Målsetting
Kartlegge eksisterende friluftsmuligheter og 

tiltak, samt nye muligheter for tilrettelegging 

for friluftsliv langs Otras elvestreng

LEVEKÅR – ATTRAKTIVITET OG BOLYST



Hva er en mulighetsstudie?

• En utredning som bringer fram nye ideer 

og belyser potensialet for utvikling, f.eks. 

av et geografisk område



Hvordan kan vi bruke mulighetsstudien?

• Dokumentasjon av områder (jf. vedlegget) bør danne et 

viktig grunnlag for framtidige utviklingstiltak eller 

satsinger i regi av off. og private aktører. 

• Områdebeskrivelsene med tilhørende kart bør være en 

nyttig arealdokumentasjon som kommunene kan bruke 

ved rullering av kommuneplanens arealdel eller ved 

behandling av enkeltsaker. 



• Nedbørfelt 3738 km2

240 km langt

– Kristiansand

– Vennesla

– Iveland

– Evje og Hornnes

– Bygland

– Valle

– Bykle

(Kilde: Vannportalen.no/agder)



Rammmer og føringer for arbeidet

• Nasjonale rammer

• Regionale rammer 

– Regionplan Agder 

2030

– Regionale planer for 

idrett og friluftsliv

• Kommunale rammer

– Kommuneplanene

– Kommunedelplaner for 

idrett og friluftsliv



Pågående prosjekter

• EUs vanndirektiv

• Vassdragsstyret for 

nedre Otra

• Vassdragsstyret for 

øvre Otra

• Revisjon av 

kraftkonsesjonene i 

Otra



Arbeidsmøtene

Delområde Dato Antall 

deltakere

Eks. Nye

Evje og 

Hornnes

26.02 20 43 26

Kristiansand 29.04 11 41 16

Vennesla og 

Iveland

09.05 50 51 54

Bygland, 

Valle og 

Bykle

23.05 20 57 55





Reiselivet er en viktig aktør

Foto: T. Egerhei, 2019



Vurderingskriterier

• Tiltak som sikrer aktivitetsområder for barn og unge

• Tiltak som ivaretar flere brukergrupper; også reiselivet 

og lokal næringsutvikling

• Tiltak som bidrar til å utvikle attraktive tettsteder og 

distrikter

• Tiltak som understøtter kommunenes egne planer 

(kommuneplanen og kommunedelplaner for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet)

• Tiltak som er spesielt aktuelle å vurdere som en del av 

revisjonsprosessen for Otrakonsesjonene



Nasjonal sykkelrute nr. 3

• Informasjonstiltak

• Nye traseer kan vurderes, 

bl.a. på vestsiden av Otra 

fra Reimarmoen ti Valle 

og på østsiden av Otra 

fra Evjemoen til krysset 

med Fv 3792.

• Flere raste- og 

badeplasser og 

gapahuker

• Tiltaksplan for 

sykkelruten



Evje sentrum

• Furuly

friluftspark og 

Kultursti

• Ny gangbro

• Nærmiljøan-

legg ved 

Fennesfoss kv

• Elvesti på øst-

og vestsiden 

av Otra

Evje kultursti med ny bro 
over Otra ved Dåsnes



Byglandsfjord fjordsti



Bygland

Gjennomføre 

reguleringsplanen 

for Presteneset



Valle

Prestefossen elvepark

Foto: Geir Daasvatn



Foto: Geir Daasvatn

• Otra 

Vannkraftpark

• Otra-APP

• Nasjonal 

vannkraftrute



Sarvsfossen rasteplass og 

opplevelsessenter



Fiskestellstiltak i øvre Otra 

(Kilefjorden-Hovden)
• Revitalisere Otra Fiskelag

• Fiskekart

• Kortsalg og 

markedsføring 

• Trekke Syrtveit 

Fiskeanlegg aktivt med 

(kompetanse)

• Tiltak for fisk og fiske blir 

sentrale i revisjonssaken

• Driftsplan



Revisjon av Otrakonsesjonene

• Oppfølging av 

mulighetsstudien for Otra 

Elvepark i videre arbeid 

med revisjonsprosessen

• MAF kan bistå dersom 

kommunene ønsker det

Foto: Reidar Tveito, Setesdalswiki



Høringsrunden

• Høring: 20. januar-1. mars (eller lenger?)

• Høringsinstanser: Kommunene, regionale 

etater, grunneierlag, foreninger/lag, alle 

som deltok på arbeidsmøtene. Kan legges 

ut på kommunenes nettsider og hos MAF

• Høringsbrev med lite føringer:

– Faktafeil

– Suppleringer

– Forslag til satsingsområder

• Korrigering og trykking (uten vedlegg?)


