
Bortelid – Fjellparadiset nær deg! 
 
Arbeidsgrupper, bakgrunn og mandat, deltakere, tiltak, økonomi 
 
Bakgrunn: 
 
I møte i prosjektgruppa lørdag 20.2.2016 sluttet gruppa seg til et forslag om å se på 
muligheten for å utvide prosjektorganisasjonen. Ideen er å engasjere flere mulige 
ressurspersoner i prosjektarbeidet gjennom å knytte dem til et spesielt fagområde.  
Idéen er hentet fra organiseringen av Eikerapen Rootsfestival. Prosjektleder og arbeidende 
leder i styringsgruppa har sammen med flere andre arbeidet videre med ideen. 
 
Dette dokumentet definerer særskilte fagområder, angir bakgrunn og mandat for arbeidet, 
utpeker deltakere med gruppeledere og lister opp aktuelle tiltak som utgangspunkt for 
arbeidet.  
 
Det er lagt vekt på at det definerte fagområdet og mandatet for gruppene korresponderer med 
prosjektbeskrivelsen. 
 
Hvem som er leder i de ulike gruppene er angitt med uthevet skrift. 
 
For noen av gruppene vil arbeidet være så omfattende at det vil være nødvendig å kunne 
honorere arbeidet til valgt gruppeleder. Ingen av gruppelederne blir ansatt i prosjektet, men 
får en avtalt godtgjøring. 
 
Det vil være forbundet med kostnader å gjennomføre de oppgavene som gruppene får ansvar 
for. Gruppeleder har ansvar for å stipulere et budsjett for gruppa sitt arbeid. Alle utgifter 
gruppene pådrar seg må på forhånd være avtalt med prosjektleder. 
 
Dette dokumentet må vedtas av styringsgruppa.    
 
 
1.1 Utmarkslag for fremtiden 

 
1.1.1 Integrert utviklingskonsept: 

 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Utgangspunktet for gruppa sitt arbeid er følgende tiltak i prosjektbeskrivelsen; 

 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.  



 
Medlemmer i gruppa: 
 
 Ruben Bortelid, Trond Egil Åknes, Knut Repstad 
 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Utvikle konsept for å bli en komplett leverandør av alt fra regulering til salg av ferdige 
enheter 

 Utvikle tjenestetilbud ettermarked 

 Utrede alternative forretningsmodeller og virkningene av disse 
 
1.1.2 Salg og marked 

 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Dette punktet følger direkte av hovedmålsettingen om at Bortelid skal være den foretrukne 
fjelldestinasjonen på Sørlandet og formuleringen «Bortelid skal være den raskest voksende 
destinasjonen på Sørlandet målt i utbygging av fritidsboliger». For å kunne arbeide målrettet 
er det avgjørende å ha løpende oversikt over tilbud, utvikling og resultater i markedet rundt 
oss. Dette er en grunnleggende markedskunnskap på samme måte som vi har etablert 
vannmåling og trafikktelling for å overvåke vår egen utvikling.   
 
Medlemmer i gruppa: 
 

Trond Egil Åknes, Jan Daland, ??  

Ressurs: Åseral Regnskapskontor 

 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:   

 Ha oversikt over tilbud, markedsarbeid, salg og priser hos alle relevante konkurrenter. 
Avgrensing av markedet begrunnes. Det lages et opplegg for oppfølging. 

 Salgsstrategi, geografisk marked. 

 Hvorfor velge oss? 
 



1.1.3 Juridisk fundament 
 

Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Dette punktet støtter seg direkte på prosjektets hovedmålsetting om at Bortelid skal være den 
foretrukne fjelldestinasjon på Sørlandet. For å lykkes med dette må utviklingen hvile på et 
mest mulig solid og formålstjenlig juridisk fundament.  
 
Medlemmer i gruppa: 
 

Tor Kjell Kaddeberg, Knut Repstad, Trond Egil Åknes 
 
Ressurs: Bjørgulv Rygnestad 
 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Skaffe oversikt over alle relevante festekontrakter og avtaler.   

 Vurdere mulige endringer i strukturen på framtidige salgsavtaler / festekontrakter, 

 Koordinere med 1.2.2 utbygging 

 Sikre avtaler for Bortelid Fjellpark 
 
  



1.2  Arealbruk og utvikling 
 
1.2.1 Åseral nord 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
For blant annet å kunne få tilgang til arealer for å kunne utvide løypenettet er det viktig med 
et godt samarbeid med omkringliggende områder. Grunneiere på Ljosland, i Helleren og i 
Bygland vil være sentrale å ha kontakt med. Overordnede myndigheter slik styre for 
verneområde, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannen er sentrale samarbeidspartnere. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 

Ruben Bortelid, Øyvin Moltumyr, Oddmund Ljosland, Jan Stangvik 
 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Samarbeid med nærliggende utmarkslag/grunneierlag.  

 Se på muligheten for sammenslåing av langrenns, sykkel og turløyper 

 Kontakt med både grunneiere og overordnede myndigheter 
 
 

1.2.2 Utbygging 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Utgangspunktet for gruppa er tiltaket; 

 Utarbeide en masterplan for Bortelid. Innholdet i en slik plan kan være:  
- Rekkefølge og plassering av framtidige utbyggingsområde.  
- Sikre område for næringsutvikling. 
- Samarbeid med nærliggende utmarks- og heielag.  
- Muligheter for sammenslåing med tilstøtende hytteområder. 
- Skaffe oversikt over alle gjeldende arealplaner i Bortelid 
- Se på muligheten for «grønne hytteområder» 

En slik plan må utarbeides sammen med kommune, grunneiere og hytteeiere.  
  
Medlemmer i gruppa: 
 

Ruben Bortelid, Knut Repstad, Jan Helge Viste, Jørn Moum, Kari Røynlid  
 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  
 

 Rekkefølge og plassering av framtidige utbyggingsområde.  

 Sikre område for næringsutvikling. 

 Skaffe oversikt over alle gjeldende arealplaner i Bortelid, 

 Vurdere behov og aktuelle strategier for videre arealbruk og rekkefølge for utbygging, 



 Ha kontakt med aktuelle arealinteresser slik som grunneiere, kommuner, overordnede 
myndigheter med sikte på å kunne få tilgang til bruk av arealer til utmarkslagets 
formål 

 Strømnett og fiber i eksisterende og fremtidige felt 

 Se på arealbehov for kommersiell utleie, forsamlingslokale og lignende. 
 
 
1.2.3 VA-strategi 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Kommunen sitt vedtak om obligatorisk tilkopling av eksisterende hytter gjør det ønskelig og å 
ha ekstra oppmerksomhet rettet mot de positive mulighetene dette gir for oppgradering av 
eldre hyttebebyggelse. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 

Knut Repstad, Ruben Bortelid, Hilde Stuestøl, Bjørn Arne Sande 
 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Rekkefølge og plassering av framtidige områder for VA utbygging i gamle områder.  

 Økonomi i utbygging av VA. 

 Valg av metode (justering/bidrag) for utbygginger. 

 Legge en plan for utfasing av vannposter. 
  



1.3  Bortelid Fjellandsby 
 
1.3.1  Informasjon og markedsføring 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Utgangspunktet for gruppa er følgende tiltak i prosjektbeskrivelsen: 

 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.  

 
Medlemmer i gruppa: 
 
 Thomas Repstad, Trond Egil Åknes, Heidi Sørvig, Erling Løfsnes, Lasse Liestøl 
 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Gruppa skal ta initiativ til utarbeiding av en felles strategi og profil for markedsføring 
av Bortelid. (Markedsføringen skal være moderne og ressurseffektiv.)  

o  Profilering av Bortelid på kjøretøy o.l. 
o Kjøre konkurranser for å øke profilering og gratismarkedsføring på sosiale 

medier og nettsteder 

 Organisere en fysisk turistinformasjon med sentral beliggenhet og mulighet for 
booking av utstyr eventuelt overnatting. 

 Kvalitetssikre skilt/plakater og nettsteder m.m. 

 Sikre en positiv opplevelse 

 Vurdere hvem som kan være aktuelle målgrupper for destinasjonen Bortelid, 

 Vurdere alternativer for en best mulig og kostnadseffektiv markedsføring mot disse 
gruppene, 

 Vurdere aktuelle samarbeidspartnere for «Bortelid» med hensyn til markedsføring, 

 Analysere marked 

 Utvikle et profesjonelt opplegg for CRM (Customer Relation Management) både med 
hensyn til hytteeiere, besøkende og aktører i reiselivsbransjen, idrettsklubber med mer. 

 Skaffe til veie og lage et opplegg for å kunne vedlikeholde kontaktinformasjon for de 
aktuelle målgruppene. 

 
 
 



 
1.3.2  Historie og Identitet 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Etablering av denne gruppa korresponderer ikke direkte med formuleringer i 
prosjektbeskrivelsen. Vi tror at en balansert og positiv utvikling må bygge på kunnskapen og 
erfaringene vi har samlet tidligere. Vi ønsker derfor å arbeide mer målrettet med innsamling 
av historisk informasjon. Dersom slik informasjon blir samlet og presentert på en god måte vil 
dette kunne bidra betydelig i å bygge en positiv tilknytning til område hos ulike brukere. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 
 Marit Bortelid, Ruben Bortelid, representant fra hyttelaget, Tor Reidar Austrud 
 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Samle mest mulig historie og bilder om Bortelid. 

 Samle filmklipp og intervju som er gjort tidligere. 

 Lage en informasjonsfilm med historie og bilder fra området. 

 Kartfeste historiske og andre interessante steder POI (Points of interest) 

 Publisere historisk informasjon. 
 

  



2.1 Aktiviteter 
 
2.1.1  Turløyper vinter 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Skiløping er, sammen med alpintilbudet, den mest utbredte aktiviteten blant besøkende i 
Bortelid om vinteren. Oppkjøring av skiløyper er også en stor kostnad for utmarkslaget. 
Derfor er det naturlig for prosjektet å rette mye oppmerksomhet mot dette. Både løypetilbud 
og kostnader forbundet med opparbeiding og drift må optimaliseres. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 

Anstein Mykland, Arild Jørgensen, Lennart Reiersdal, Jørn Haug, Per Osnes 
 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Se på muligheten for videre utvikling av langrennsløyper 
o Optimalisere eksisterende løyper, vurdere endringer og se på nye traseer. 

 Arbeide opp mot tilstøtende grunneiere, kommuner, SVR og gruppe 1.2.1 

 Vurdere kost/nytte i løypekjøringen  

 Legge en kjøreplan for eksisterende løyper. 

 Sikre og utvikle skilting/kart 
 
2.1.2  Terrengsykkel 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Bruk av sykkel ser ved siden av fotturer, ut til å kunne være den aktiviteten som har størst 
potensiale i sommerhalvåret. Gruppa sin oppgave er å utvikle sykling som aktivitetstilbud i 
Bortelid. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 
 Thomas Repstad, Ruben Bortelid, Randi Byremo, Mathias Banholzer, representant fra 
hyttelaget 
 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Se på områder for videre utvikling av sykkelløyper 

 Utvikle stisykling «Crust Mountain Bike Park» 

 Bygge opp et sykkelmiljø.  

 Vurdere vinterløype for sykkel. Egen løype eller anbefalt rute i skiløypene. Info om 
ruter på skareføre. 

 Sikre og utvikle skilting/kart sammen med ski og turløyper 
 
 



 
 
2.1.3  Turløyper sommer 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Fotturer er den mest utbredte aktiviteten i Bortelid i sommerhalvåret.  
Gruppa sin oppgave er å greie ut om tiltak for å utvikle tilbudet videre. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 
 Anstein Mykland, Astrid Jørgensen, Randi Byremo, representant fra hyttelaget  
 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Finne, kartfeste, merke og koordinere rydding av eksisterende løyper. 

 Arbeide opp mot tilstøtende grunneiere, kommuner, SVR og gruppe 1.2.1 

 Sikre og utvikle skilting/kart 

 Etablere nye løyper mot som spesielt interessante steder og utsiktspunkt (POI) i 
samarbeid med historiegruppa. 

 
 
2.1.4  Andre aktiviteter 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Fotturer, alpint og langrenn er hovedaktivitetene i Bortelid i dag. I tillegg tror vi sykling har 
stort potensiale med egen gruppe. Denne gruppa skal arbeide med alle de andre aktivitetene. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 

Nina Ludwig, Anstein Mykland, Thomas Repstad, Beatrix Reuter, Tom Egil 
Rosseland, Oddvar Austegard, Noen fra Oddersjaa? 
 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Lage et konsept for båt/ kano/fiskestang utleie. Herunder vurdere behov for å skaffe 
mer utstyr 

 Se på mulighetene for guidede turer/opplæring 

 Kartfeste områdene. 

 Se på hvilke aktiviteter som skal satses på/tilrettelegging 
o Vurdere klatring, buldring og via ferrata. 
o Turorientering/Geocaching. Utvikling av dette 
o Utrede områder for opparbeidelse av strand/ badeområde. Koordinere dette 

arbeidet. 
o Lekeplass og aktivitetsområde 
o Frisbee golf 



 
 
 
 
 
 
 
2.2 Trivsel 
 
2.2.1  Marknader 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Bortelidmarknaden (haustmarknaden) har utviklet seg meget positivt med hensyn til 
besøkstall, antall utstillere, økonomi og nødvendig ressursbruk. Gruppa sin oppgave er å 
utvikle marknaden videre. Gruppa skal også arbeide for å definere og utvikle andre 
marknader, messer etc. i utmarkslagets regi. 
  
Medlemmer i gruppa: 
 

Thomas Repstad, Lennar Reiersdal, Trond Egil Åknes, Lasse Liestøl, Svein Rypestøl 
hyttelaget 
 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Videreutvikle og koordinere dagens haustmarknad 

 Se på muligheten for å kunne integrere mer kortreist mat og landbruk i marknader 

 Vurdere flere marknader/salgsmesser årlig 
 
 
2.2.2  Trivselsgruppe 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Besøkende må trives når de er i Bortelid. Denne gruppa skal arbeide med utvikling av 
arrangementer som ikke er fysisk krevende for deltakerne. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 
 Lasse Liestøl, Trond Egil Åknes, Gerd A. Osaland, Gunnar Madsen 
 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Se på hvilke trivsels arrangementer som kan etableres. 

 Samarbeide og koordinere med andre arrangementer og se til at trivselsfaktoren blir 
ivaretatt. 

 Jonsokfest, julegrøt, pakketre, badedag, gapahuktreff 



 
 
2.2.3  Natur og miljø 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
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.  Samtidig som et godt naturmiljø er en 
verdi i seg selv tror vi også at det å kunne vise til et mest mulig intakt naturmiljø vil være 
salgsfremmende. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 
 Øyvin Moltumyr, Gunstein Kallhovd?, Beatrix Reuter?,  representant fra hyttelaget  
 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Formidle naturverdiene i området til besøkende 

 Finne, kartfeste, merke og koordinere rydding av eksisterende løyper. 

 Arbeide med HÅR og kommunen om avfallshåndtering 

 Fremheve eksisterende kulturlandskap 

 Mudring av vann 
 
 
 
  



3.1  Stadion 
 
3.1.1  Utbygging 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Gruppa etableres for å arbeide med de tiltakene under delmål 3: Idrett, som omhandler 
videreutvikling av skistadion. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 

Anstein Mykland,  Jan Oddvar Lineikro, Tor Kjell Kaddeberg 
 
Ressurs: NSSF Olav Aabel, NSF 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Vurdere behovet for etablering av nye anlegg, aktuelle alternativ og kostnader, 

 Vurdere behovet for utbedring av eksisterende anlegg, alternativ og kostnader, 

 Vurdere muligheten for økt bruk av eksisterende anlegg gjennom tilrettelegging for 
trening og konkurranser 

 Mulighet for flerbruk 
 
3.1.2  Idrettskonkurranser 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Gruppa etableres for å arbeide med de tiltakene under delmål 3: Idrett, som omhandler 
konkurranser og treningssamlinger. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 

Anstein Mykland, Oddvar Austegard, Arild Jørgensen, Arild Martin Tonstad, Finn 
Kolstad, Jan Oddvar Lineikro, Nina Alenka Ludwig 
 

Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Sy sammen pakker som inkluderer reise, overnatting, bespisning, undervisning, 
trening etc. for klubber og utøvere. Aktuelle klubber må oppsøkes og tilbudet må 
selges aktivt. 

 Etablere Bortelid Arena som konkurransearena og greie ut om hvilke typer 
arrangement det bør satses på. 

 Kvalitetskontroll på eksisterende arrangement 

 Pådrivere for terminfestede arrangemet 

 
 
 



 
 
 
3.1.3  Skisenter 
 
Bakgrunn for etablering av gruppa og mandat: 
Bortelid Skisenter AS er den store kommersielle tilbyderen av alpintilbud. Utviklingen av 
senteret er derfor helt avgjørende for Bortelid sin utvikling. Gruppa skal sammen med 
skisenteret arbeide for å videreutvikle dette. 
 
Medlemmer i gruppa: 
 
 Lasse Liestøl, Anstein Mykland, Terje Mykland, Ruben Bortelid  
 
Aktuelle tiltak som utgangspunkt for arbeidet:  

 Se på mulighetene for vider utbygging av anlegget. 

 Gjennomføre en kundeundersøkelse blant brukere. 

 Vurdere mulige nye aktiviteter i tilknytning til det eksisterende anlegget 


