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Innledning 
 
Bortelid ligger øverst i Longdalen i Åseral kommune i Vest-Agder. Stedet er et regionalt 
hytte- og skiutfartsområde. Storparten av hytteeierne bor på strekningen Stavanger – Arendal. 
Utenlandske gjester kommer stort sett med ferje til Kristiansand. 
 
Bortelid Utmarkslag startet høsten 2014 planlegging av et utviklingsprosjekt for området. 
Som en følge av dette er ønske om å gjennomføre et utviklingsprosjekt i Bortelid tatt inn som 
et delmål i kommuneplanen for Åseral. 
 
Utmarkslaget har etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe - «Arbeidsgruppa for en positiv 
utvikling i Bortelid». Idretten, hytteeierne, utbyggere og kommunen er representert i gruppa i 
tillegg til utmarkslaget selv. 
 
Gruppa har arbeidet med å definere utfordringer og muligheter, valg av målgrupper, 
utarbeiding av mål og tiltak, plan for organisering og gjennomføring av arbeidet, budsjett og 
finansiering og tilrettelegging for søknad om midler. 
 
Prosjektet kan sees på som et ganske tradisjonelt destinasjon-/bygdeutviklingsprosjekt.  
Arbeidsgruppa mener kombinasjonen av organisasjonsutvikling og utvikling av et bredt 
aktivitetstilbud i et bærekraftperspektiv er hva destinasjonen Bortelid har behov for nå. 
 
Fig 1: Utvikling av bærekraftig bygdesamfunn 

 
Kilde: Drag, Soltvedt og Velvin, 2000: Utvikling av bærekraftig bygdesamfunn (Noe omarbeidet) 
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Bortelid 
 
Bortelid ligger ca. 27 km nord for kommunesenteret Kyrkjebygd. Navnet tar utgangspunkt i 
gården Bortelid, men brukes i dag som betegnelse på et hytte- og rekreasjonsområde som 
omfatter et areal på ca. 35 km2. Bortelid har hoveddelen av sine arealer fra 550 til 850 moh.  
 
Området er kjent for stabile snøforhold og er et mye brukt 
turterreng både sommer og vinter. Bortelid er en sentral 
innfallsport til Turistforeningens vandreruter i Setesdal 
vesthei. 
 
Utviklingen av Bortelid som reiselivsdestinasjon startet for 
alvor på begynnelsen av 1970-tallet. Det er allikevel verd 
å merke seg at det tidligere lå et relativt stort turisthotell i 
Åknes, ca. 9 km sør for Bortelid, de første tiårene av 
forrige århundre. Bortelid har altså tiltrukket seg turister fra reiselivets spede begynnelse. 
Hotellet brant ned i 1936.  
 
Turisthotellet Haakonseter sto ferdig i 1963 Det er i dag delvis ombygd til leiligheter og har 
ikke kommersiell drift. 
 
I 1971 sto det første skitrekket klart. Dette ble bygd av eieren av Haakonseter, Haakon 
Thorsland. 
 
Bortelid Utmarkslag ble stiftet 1972. Formålet var i første rekke å legge til rette for 
hyttebygging.. 
 
På 1970-tallet ble det bygget ca. 550 hytter i området. Etter dette var det en periode med 
relativt lite hyttebygging før aktiviteten tok seg opp igjen på slutten av 90-tallet.  
I dag er det i underkant av 1300 hytter og leiligheter i Bortelid. 
 
Nytt alpinsenter med skitrekk og varmestue ble etablert i 1988. 
 
Utmarkslaget etablerte i 1997 et eget selskap, Bortelid Fjellpark AS som har som formål å ta 
seg av lagts forretningsmessige interesser.  
 
Moderne anlegg for vann og avløp ble etablert i 1998. I dag er over 800 enheter koplet til 
anlegget.  
 
Dagligvarebutikken Bortelid Mat ble åpnet i 2002. Den har nå en årlig omsetning på ca. syv 
millioner kroner. 
 
Fellesanlegg for langrenn og skiskyting sto ferdig i 2010. Anlegget er eid av Åseral IL og de 
mest sentrale skiklubbene på Agder har etablert et samarbeidsorgan, Bortelid Anlegg og 
Arrangement som drifter anlegget. Skiklubbene er Vindbjart, Torridal IL, Oddersjaa, 
Marnardal IL, Øvrebø IL og Birkenes IL.  
 
Campingplass med oppstillingsplass for ca. 200 vogner ble åpnet i 2011.  
 
 

 
Tabell 1: Avstandstabell 

By   Avstand fra 
Bortelid 

Stavanger 237 km 
Flekkefjord 133 km 
Mandal 110 km 
Kristiansand 96 km 
Arendal  127 km 
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Arealbruken i Bortelid er regulert gjennom kommunedelplan for Bortelid og en rekke ulike 
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Det er for tiden relativt få ledige tomter.  
Fire reguleringsplaner er under arbeid. Disse har til sammen ca. 200 nye hyttetomter.  
 
 
Bortelid Utmarkslag har 7 medlemmer og representerer et samlet areal på ca. 27000 daa. 
innenfor kommunedelplanområdet for Bortelid. Det vesentligste av areal som er regulert til 
utbyggingsformål er eid av medlemmer i utmarkslaget. 
Arbeidsområde til utmarkslaget er tilrettelegging for eiendomsutvikling samt drift av 
infrastruktur i området. Tradisjonelt jordbruk, skogbruk og utleie av jakt tar det enkelte 
medlem seg av. Organisering av salg av fiskekort er satt bort til Åseral Fiskeadministrasjon. 
 
Utmarkslagets aktivitet utgjør ca. 4 årsverk. Dette er hovedsakelig knyttet til løypekjøring, 
brøyting og ulikt vedlikehold. Laget har også en kompensasjonsordning som sikrer lagets 
medlemmer med mye friareal en årlig økonomisk kompensasjon. Inntektsgrunnlaget til laget 
er basert på innkreving av avgifter til vann og brøyting/vedlikehold.   
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Prosjektet: 

 
Sterke og svake sider: 
 
Arbeidsgruppa har lagt følgende mulighets- og utfordringsbilde til grunn for valg av 
målgrupper, målsettinger og tiltak: 
 
Hvilke muligheter (styrker) har vi? 
 

 Volum: 
Bortelid er det nest største vinterutfartsområde i landsdelen målt i antall hytter (Bare 
Hovden i Setesdal er større.) Dette gir et volum som gir grunnlag for finansiering av 
kostbar infrastruktur. «Venners-venner»-effekten gjør også at området har et tilsig av 
aktuelle kjøpere.  

 
 Organisering:  

Utmarkslaget i Bortelid fungerer godt. Laget er sikret et visst inntektsnivå gjennom 
frivillige avtaler med hytteeiere og velforening. Vedtektene åpner for at tilliggende 
arealer kan bli medlem.  

 
 Nærhet til markedet: 

Bortelid er det skiutfartsområdet med høyfjell på Sørlandet som ligger nærmest 
befolkningssentrene ved kysten. Den korte avstanden gjør at området har en betydelig 
mengde «dagsturister». Dette gir et betydelig tilskudd til markedsgrunnlaget for 
kommersielle aktiviteter. Det er også positivt at vi er en innfallsport for DNT sitt 
rutenett.  

 
 Attraktive anlegg: 

Alpinanlegget har fem trekk. Dette gir en attraktiv variasjon i antall nedfarter og 
vanskelighetsgrader. 
Fellesanlegget for langrenn og skiskyting er et snøsikkert og attraktivt skianlegg med 
potensiale for videre utvikling. De nærmeste skianleggene som kan sammenlignes på 
kvalitet og snøforhold er Feed skiarena i Sirdal (270moh) og Gautefall i Telemark 
(450moh).  
Skiløypenettet har blitt vesentlig bedre de senere år med planering, grøfting og 
utvidelse av løypenettet slik at det nå fremstår med totalt 130km trasé som blir 
preparert med tråkkemaskin. Løypene har vist seg å være meget attraktive og kan sees 
på som et av Bortelid sine sterkeste kort. 

 
 Snøsikkerhet: 

Vintrene har blitt kortere de siste to tiårene. Det sentrale området av Bortelid ligger 
580 moh. Dette har foreløpig gitt en tilfredsstillende sikkerhet for tilstrekkelige 
mengder snø. 

 
 
Hvilke utfordringer ser vi og hva kan vi bli bedre på? 
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 Økt konkurranse: 
Konkurransen om hyttekjøpere og dagsturister øker. De siste årene har en rekke steder 
på Agder og i Rogaland blitt lagt til rette for hyttebygging og vinterturisme. 
 

 Tilførselsveier til Bortelid:  
Den viktigste tilførselsveien fra Kristiansandsområdet går via Hornnes til Røynli bro. 
Veien oppleves ikke å ha tilfredsstillende kvalitet. En tilfredsstillende oppgradering av 
vegen fra Hornnes til Bortelid ville korte ned reisetiden og gitt en mer behagelig 
transport. Veien fra Mandal til Bortelid har bedre dekke, men har også mye svinger.  
 

 Sommersesong:  
Tilrettelegging for sommeraktiviteter er både en positiv mulighet og en økonomisk 
utfordring. Både tilrettelegging for konkurranser og tradisjonelt friluftsliv gjør det 
nødvendig å etablere infrastruktur. Bortelid er i første rekke en vinterdestinasjon.  
Et relativt lavt besøkstall i sommersesongen tyder på at gjestene ikke har et 
tilstrekkelig attraktivt aktivitetstilbud. 

 
 Kommersiell overnatting: 

Området har ikke varme senger slik som eksempelvis hotelldrift eller standardiserte 
leiligheter bygget spesifikt for utleie. Selskapet Åseral og Indre Agder hytteservice har 
avtale med ca. 40 eiere av hytter eller leiligheter i Bortelid om formidling av deres 
eiendom mot provisjon. I tillegg leies mange hytter og leiligheter ut privat. Mangel på 
standardisert og tilpasset utleie med muligheter for felles bespisning etc. er en 
utfordring med hensyn til markedsføring mot grupper. 

 
 Utmarkslagets inntektsgrunnlag: 

Utmarkslagets inntekter er i stor grad knyttet til hyttesalg. Det er ønskelig å utvide 
inntektsgrunnlaget slik at lagets driftsgrunnlag blir mer forutsigbart. 
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Prosjektmål: 
 
Ut fra utfordringsbilde ovenfor har vi valgt følgende visjon og målsettinger for arbeidet. 
 
Visjon: 

Bortelid – fjellparadiset nær deg 
 
 
Hovedmål: 

Bortelid skal være den foretrukne fjelldestinasjon på Sørlandet 
 
 
 
Delmål: 

Destinasjonsutvikling - Aktiviteter og trivsel - Idrett 
  

Destinasjons 
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Delmål 1 Destinasjonsutvikling 
 
Bortelid skal bli et forbilde på drift, verdiskaping og forvaltning av utmarks eiendom. 
Utmarkslaget skal ha en tydelig rolle i utviklingsarbeid i Bortelid, skal være den sentrale 
premissleverandøren for arealbruk, utvikling og drift av fellesfunksjoner og markedsføring av 
destinasjonen. Bortelid skal være den raskest voksende destinasjonen på Sørlandet målt i 
utbygging av fritidsboliger. Dette skal skje gjennom en balansert utbygging der utbygging av 
infrastruktur og hensyn til eldre bebyggelse ivaretas. 
 
 
Tiltak: 
 

 Utvikle konsept for å bli en komplett leverandør av alt fra planlegging til salg av 
ferdige enheter. Dette vil medføre et en kan utvikle flere nye lokale arbeidsplasser, 
samt sikre eksisterende. I tillegg vil et slikt konsept kunne sikre økonomi til å utvikle 
destinasjonens aktiviteter fremover.  

 

 Utarbeide en overordna plan for Bortelid. Innholdet i en slik plan kan være:  
- Rekkefølge og plassering av framtidige utbyggingsområde.  
- Sikre område for næringsutvikling. 
- Samarbeid med omkringliggende eiendommer.  
- Muligheter for sammenslåing med tilstøtende hytteområder. 

En slik plan må utarbeides sammen med kommune, grunneiere og hytteeiere.  
 

 Ta initiativ til utarbeiding av en felles strategi og profil for markedsføring av Bortelid. I 
et konkurranseutsatt marked er det viktig med et bra samarbeid mellom de ulike 
aktørene for å kunne få mest mulig riktig markedsføring. Markedsføringen skal være 
moderne og ressurseffektiv. Arbeide sammen med eksterne samarbeidspartnere slik 
som turistkontoret for Lindesnesregion, næringsklyngen Usus og Visit Sørlandet for å 
få økt markedsføringseffekt 

 

 Utvikle egen strategi for den digitale markedsføringen av destinasjonen herunder få på 
plass et profesjonelt opplegg for CRM (Customer Relation Management) både med 
hensyn til hytteeiere, aktører i reiselivsbransjen, idrettsklubber med videre.  
 

 Sikre område og system for å kunne tilby et bredere utvalg av kommersiell overnatting. 
Behov som er til stede er lavkost overnattingstilbud til klubber og idrettslag. Arbeidet 
skal også sikre videreføring av eksisterende utleie av private enheter. 
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Delmål 2: Aktiviteter og trivsel 
 
Destinasjonen Bortelid skal gjenkjennes som en komplett tilbyder av helårs aktiviteter for alle 
gjester. Vår og tidlig sommer er gjerne en periode med redusert besøk i en fjelldestinasjon, 
men utvikling av sommeraktiviteter vil sikre økt besøk i denne perioden. 
 
Tiltak: 
 

 Utarbeide en plan for sommeraktiviteter inkludert turløyper, sykkelløyper og 
leke/aktivitetspark.  
 

  Arbeide for å utvide nettverket av skiløyper. Lage en strategiplan på hvilke områder 
og løyper som skal prioriteres. Dette arbeidet må utføres i dialog med kommune, 
eksterne grunneiere og hyttelag. En viktig del er å se på muligheten for å knytte 
sammen løypenettet med Ljosland. 

 

 Utvikle flere faste arrangementer hele året og utvikle videre de eksisterende slik som 
Bortelid Triathlon, høstmarked og Bortebeineren.  

 

 Sikre system for at aktørene i Bortelid skal bli et enda bedre vertskap. 
 

 Utarbeide en helhetlig markedsstrategi rettet mot hytteeierne1 
 

 Det er en målsetting at aktiviteten i destinasjonen Bortelid skal ha minst mulig negativ 
innvirkning på naturen og miljøet i området. Vi ønsker å bevare naturlig plante og 
dyreliv samtidig som vi legger til rette for økt fysisk aktivitet i området. Dette er mulig 
ved skånsomme inngrep og tett dialog med fageksperter. 
 

 Sammen med eier ønsker vi å se på hvilke investeringer i anlegg og fysisk 
infrastruktur som best kan bidra til å gjøre alpinanlegget enda mer attraktivt. Prosjektet 
skal også se hvordan det kan bidra til å bygge lojalitet og tilhørighet til Bortelid og 
skisenteret gjennom koordinerte markedsaktiviteter, etablering av alpinklubb, 
fellessamlinger etc. Satsing mot barn og unge er nærliggende 

 
 
  

                                                            
1 Vi har en del kontaktinformasjon og spørreundersøkelser om hytteeiernes forhold til Bortelid. Dette er et 
utgangspunkt for å bygge opp tilhørigheten til Bortelid på en positiv måte gjennom heimesider, nyhetsbrev, 
fellessamlinger, fiskekonkurranse, grillfester, dugnader etc. 
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Delmål 3: Idrett 
Bortelid skal legge til rette for at Sørlandet har et snøsikkert og funksjonelt sted for fremtiden 
til å arrangere løp. I tillegg skal det bygges infrastruktur som legger til rette for et mangfold 
av idrettsarrangement gjennom hele året.  
Tiltak: 
 

 Anlegget skal være moderne og innfri de kravspesifikasjonene som kreves for å 
arrangere nasjonale langrenns- konkurranser fra sprint til lengre distanser. For 
skiskyting er det et mål med forbundets C godkjenning som gjelder for nasjonale 
konkurranser.  
 

 Utarbeiding av en egen markedsstrategi for Bortelid som konkurransearena og sikre 
økonomisk grunnlag for å ansette idretts- og aktivitetskoordinator.  
 

 Skileikområde som også kan prepareres til langennscross konkurranser som er en ny 
gren for ungdommer.  
 

 Utvikling av anleggene overfor vil sammen med videre utvikling av løypenettet gjøre 
Bortelid til et attraktivt skisted for klubber på hele Agder og deler av Rogaland til å ha 
treningssamlinger. Minst 10 klubber skal ha til sammen minst 30 samlinger. 

 

 Mål om landsdelsmesterskap og 20 lokale renn pr år innen 2020 
 

 Mål om breddearrangement langrenn med barn som hovedmålgruppe 3 ganger pr år 
fra prosjektstart. 
 

 Det skal utføres en vurdering om det skal etableres anlegg for produksjon av kunstsnø 
som har kapasitet til å snølegge stadion og konkurranseløype. Det skal også vurderes 
muligheten for å lagre snø over sommeren. 
 

 Arbeide for å etableres minst 4 kilometer flombelyst skiløype med fast dekke som kan 
brukes til trening og konkurranser på rulleski innen 2018. 
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Effekter av prosjektet 

 
Innen to år etter avsluttet prosjekt skal dette være effektene: 
 

 Eiendomsprisene i Bortelid skal ha høyere verdiøkning enn andre sammenlignbare 
reiselivsområder på Sørlandet   
 

 Prosjektet vil skape minst 10 nye stillinger og sikre eksisterende 
 

 Prosjektet skal sikre at «Bærekraftig Reiseliv2» skal få konkret resultat  
 

 Bruk av hyttene skal øke med 25 %3  
 

 Omsetningen av dagligvarer og sportsartikler skal ha økt med 25 %  
 

 Antallet kommersielle overnattinger i hytter skal ha økt med 50 %  
 

 Antallet fast stasjonerte campingvogner skal ha økt med 50 %  
 

                                                            
2 Parallelt med utmarkslagets arbeid med å etablere et utviklingsprosjekt, arbeides det i regionen med å sette i 
gang et prosjekt kalt «bærekraftig reiseliv». Det er aktuelt for Bortelid Utmarkslag å delta i dette prosjektet 
som er initiert av Innovasjon Norge.  I bærekraftig reiseliv‐prosjektet er bærekraft definert som økonomisk, 
sosial og natur‐kultur og miljømessig bærekraft. Utmarkslaget slutter seg til denne definisjonen. Her finner vi 
det allikevel hensiktsmessig å ha et eget delmål kalt bærekraft hvor vi fokuserer på noen punkter som vil falle 
inn under definisjonen miljømessig bærekraft. Dette gjør vi fordi vi opplever lokalt engasjement rundt disse 
elementene – ikke minst fra hytteeierne. Andre elementer enn de som er nevnt vil kunne komme til.  
3 Besøksøkning kan måles på flere vis, blant annet ved avlesing av kommunalt vannforbruk og bil‐telling. 
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Omfang - avgrensning - organisering 

 
De vedtatte målsettingene med tiltak og arbeidsoppgaver angir sammen med budsjettet 
rammer og omfang av prosjektet.  
 
Bortelid’ volum som det største hytte- og utfartsområde i Vest-Agder gir prosjektet et 
regionalt preg. Den fylkesvise fordelingen av hytteeiere i Bortelid er slik: 
 

Fylke  % 

V‐Agder  77 

A‐Agder    9 

Rogaland  13 

Andre    1 

 
Videre representerer klubbene som utgjør Bortelid Anlegg og Arrangement hovedtyngden av 
aktive utøvere i Agder.  
 
Det årlige høstmarkedet tiltrekker seg utstillere og besøkende fra et stort område. Et positivt 
samarbeid med landbruksorganisasjonene og produsenter av lokal mat vil forsterke dette. 
 
Det vil være nødvendig med et utstrakt samarbeid med private og offentlige aktører.  
Den bredt sammensatte arbeidsgruppen legger til rette for dette.  
 
Samarbeidspartnere som ikke er deltakere i prosjektet er idrettsklubber som ikke deltar i 
Bortelid Anlegg og Arrangement, landbruksorganisasjoner, produsenter av lokal mat, 
Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLIR), Visit Sørlandet, med flere 
 
Det er ikke midler i prosjektet til investeringer. Finansiering av aktuelle investeringstiltak må 
finnes for hvert enkelt tiltak. Arbeid for å legge til rette for gjennomføring av nødvendige 
investeringer inklusive arbeid med finansieringsløsninger er en naturlig del av prosjektet.  
Søker ser likevel positivt på å kunne benytte inn til 10 % av et eventuelt tilskudd fra 
departementet til å finansiere fysiske investeringer. Dette vil gjøre det mulig å realisere 
enkelte sentrale punkt/ strekninger i for eksempel et løypenett på et tidlig tidspunkt. Dette vil 
kunne ha en utløsende effekt for realisering av andre tiltak og på deltaking fra andre 
finansieringskilder. 
 
Prosjektet vil ha en ganske enkel organisering med en styringsgruppe og et prosjektteam 
bestående av arbeidende leder for styringsgruppa (representant for utmarkslaget) og 
prosjektleder. Eventuelle undergrupper kan etableres senere. Innovasjon Norge, V-Agder 
fylkeskommune, Lindesnesrådet og Fylkesmannens Landbruksavdeling har sagt seg villig til å 
utgjøre en ressursgruppe for prosjektet. 
 
Prosjektleder vil være tilsatt i prosjektet med utmarkslaget som formell arbeidsgiver.   
På denne måten sikrer vi at utmarkslaget får et best mulig eierskap til prosjektet og styring 
med det daglige arbeidet. Styringsgruppe og prosjektleder får til sammen en bred kompetanse. 
Et prosjektteam med to tilsatte sikrer framdrift i arbeidet ved eventuell ledighet i stillinger. 
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Funksjon Navn/tittel 
Oppdragsgiver/prosjekteier  Bortelid Utmarkslag 
Leder i Styringsgruppa Ruben Bortelid 
Prosjektleder (PL) Anstein Mykland  
Styringsgruppe (SG) Arild Jørgensen (Bortelid Anlegg og Arrangement), 

Jan Daland (Utbygger), Jan Oddvar Lineikro (Åseral 
Idrettslag),  Per Osnes (Bortelid Velforening og 
Hyttelag), Ruben Bortelid (Bortelid Utmarkslag), 
Øyvin Moltumyr (Åseral kommune) 

Ressursgruppe Anne Brit Bjørdal (Innovasjon Norge), Dagfinn 
Lauvsland (Lindesnesrådet), Siv Hemsett (V-Agder 
Fylkeskommune) Hans Bach Evensen 
(Fylkesmannens Landbruksavdeling, Erling Løfsnes 
(Turistkontoret for Lindesnesregionen) 

Eventuelle arbeidsgrupper 
 

 

 
 
 
Gjennomføring – kvalitetssikring: 
 
Leder av styringsgruppa og prosjektleder må forutsettes å arbeide nært sammen. Det skal 
gjennomføres statusmøter mellom prosjektleder og styreleder minst en gang per måned.   
Styringsgruppa møtes minimum 4 ganger per år.  
 
Det rapporteres til oppdragsgiver (utmarkslaget) 2 ganger hvert år. 
 
Ressursgruppa informeres jevnlig om arbeidet (Minimum 2 ganger per år). Deltakerne i 
gruppa kontaktes ellers ved behov. 
 
Følgende tiltak anses som viktige å gjennomføre for å unngå at problem/misforståelser 
unngås:  
 

 God og bred informasjon om bakgrunnen for prosjektet, målsettingene, tiltak som skal 
gjennomføres og framgangen i disse. Bruk av Bortelid sin heimeside og lokalavisa 
Åsdølen samt deltakelse på velforeningens årsmøte er særlig aktuelle fora. 
 

 Vi vil vektlegge arbeide for å lage gode fremdriftsplaner og rutiner for at aktiviteter 
blir gjennomført som planlagt og til planlagt tidspunkt. Behov for endringer i forhold 
til planlagte tiltak skal forklares og informeres om.  
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Økonomi 
 
Budsjett: 
 
Kostnadsgrupper 2016 2017 2018 SUM

Lønn inkl. sosiale utgifter 1) 650000 650000 650000 1950000

Møte‐ og reiseutgifter for prosjektledelsen 2) 40000 40000 40000 120000

Kontorhold (kontorleie, rekvisita, strøm etc.) 3) 50000 50000 50000 150000

Planlegging av fysiske tiltak 4) 100000 150000 150000 400000

Arrangementutvikling 5) 80000 140000 210000 430000

Markedsføring 6) 200000 200000 200000 600000

Kompetanseheving 7) 60000 60000 30000 150000

Konsulentbistand 8) 100000 200000 150000 450000

Arbeid private aktører ifm. planlegging/utvikl. 9) 75000 75000 75000 225000

Styrehonorar 10) 45000 45000 45000 135000

Annet / uforutsette kostnader 11) 50000 50000 50000 150000

Sum 1450000 1660000 1650000 4760000

 
Forklaring til de ulike postene: 
 
1)  Dette er lønn til arbeidende leder for styringsgruppa og til prosjektleder. 

Stillingsstørrelser og arbeidsfordeling mellom disse blir endelig fastlagt ved ansettelse. 
2) Dette er møte og reiseutgifter for arbeidende leder i styringsgruppen samt for 

prosjektleder. Styringsgruppens skal arbeide uten vederlag. 
3) Aktuelle utgifter dekkes av utmarkslaget. Kostanden inngår i beregnet egeninnsats 
4) Løyper, annen infrastruktur, idrettsfasiliteter. 
5) Markedsarrangement eks. Høstmarkedet, idrettsarrangement, med videre 
6) Dette er utgifter til å få på plass et profesjonelt opplegg for CRM (Customer Relation 

Management) både med hensyn til hytteeiere, aktører i reiselivsbransjen, 
idrettsklubber med videre. Den digitale markedskontakten må profesjonaliseres. Ulike 
markedstester må utføres.  

7) Aktuelle kurs for prosjektledelsen og aktører i området, vertskap, forretningsutvikling, 
arrangementsgjennomføring, markedsføring etc. 

8) Arealplanlegging, teknisk planlegging, juridisk rådgiving, arrangements utvikling 
9) Det er viktig at de ulike aktørene deltar aktivt i utviklingsarbeidet. Vi forutsetter at 

dette arbeidet gjøres gratis og inngår i beregning av egeninnsats 
10) Fire årlige møter.  Prosjektgruppa arbeider gratis. Kostnaden inngår i beregnet 

egeninnsats 
11) Dette er blant annet regnskapsføring,  
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Finansieringsplan: 
 
Deltakere i finansieringen 2016 2017 2018 Sum

Åseral kommune 500000 500000 500000 1500000

Vest‐Agder fylkeskommune 400000 400000 400000 1200000

Fylkesmannen i Agder 100000 100000 100000 300000

Lindesnesfondet 200000 200000 200000 600000

Bortelid Utmarkslag EK   1) 100000 100000 100000 300000

Bortelid Utmarkslag, EA   2) 3) 50000 100000 100000 250000

Bortelid Vel. og Hyttelag EK 0 25000 25000 50000

Bortelid Vel. og Hyttelag EA 25000 25000 25000 75000

Åseral Idrettslag EK 25000 35000 50000 110000

Åseral Idrettslag EA 0

Bortelid Anlegg og Arrangement EK 25000 50000 50000 125000

Bortelid Anlegg og Arrangement EA 0

Private aktører i området EK 50000 50000 50000 150000

Private aktører i området EA 25000 25000 50000 100000

SUM 1500000 1610000 1650000 4760000

 
 

1) EK = Egen kapital 
2) EA = Eget arbeid 
3) Ved eget arbeid legges det til grunn en gjennomsnittlig timesats på kr 350,-. 

 
 

 

Samarbeid med Universitetet i Agder 

 
Bortelid Utmarkslag har etablert et nært samarbeid med Universitetet i Agder.  
Så sent som i 2015 var Bortelid grunnlag for hele tre ulike masteroppgaver ved universitetet. 
Samarbeidet er positivt for begge parter. Undersøkelsene som studentene gjør gir 
utmarkslaget verdifull kunnskap.  Også Åseral kommune bruker disse oppgavene som 
grunnlag for utviklingsarbeid. Det planlagte prosjektet legger til rette for et fortsatt samarbeid 
og bør kunne gi grunnlag for nye aktuelle studentoppgaver. 


