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Møteprotokoll 
3/19 

 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord – 3/19 
Møtested: KRISTIANSAND – Geitodden på Flekkerøy 
Dato: 17. juni 2019 
Tidspunkt: 09:00 – 16:00 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 
Navn Funksjon   Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder   Flekkefjord kommune 
Grete Kvelland Skaara Nestleder   Kristiansand kommune 
Randi Øverland Styremedlem   Fylkestinget 
Astrid Hilde Styremedlem   Søgne kommune 
Ove Nodeland Styremedlem   Mandal kommune 

 
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Navn Funksjon  Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter  VORF - sekretær 
Ronny Skansen (RS) Miljøvernavdeling  Fylkesmannen i Agder 
Halvard Ranestad Pedersen Senior rådgiver  Statens Naturoppsyn 
 
 
ANDRE DELTAGERE: 
Navn  Funksjon   Representerer 
Thomas Kristoffersen      Flekkerøy Vel/Geitodden 
Einar Johan Sundgot      Geitodden 
Vidar Borø      Verftet, Ny-Hellesund 
Per-Øyvind Grimsby      NOF 
Anja Laupstad Vatland      Brunbiesenteret 
Bjørn Andersen-Steinsland      DNT – kartleggingsrapport  
      reiseliv 
 
Merknader: 
 

UNDERSKRIFT: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.  

 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Astrid Hilde 

Styreleder    Medlem 
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Saksliste 3/19 

 
 
Utvalgssaksnr Innhold  Lukket  Arkivsaksnr 
ST 20/19  Godkjenning av innkalling.  

Protokoll fra forrige møter allerede godkjent. 
 
ST 21/19  Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
ST 22/19 Orienteringssaker  
 

OR-1:   NINA - Brukerundersøkelsen 
OR-2: Fremgang på Facebook, Instagram og nettside 
OR-3:  Presentasjoner om mulig plassering av et 
 besøkssenter/infosenter   

 
RS 4/19 Referat saker 
 
RS 5/19 Bruk av el-sykkel i verneområder – brev fra MDir 
 
RS 6/19 Tilbakemelding fra NOF Vest-Agder vedrørende klage fra  
 Sognvaar Fyrs Venner 
 
ST 23/19 Styresaker 
 
ST 24/19  Mønstremyr – klage på søknad om oppføring av  

koie i landbruket – Flekkefjord (Saksbehandler RS)  2019/3213 
 
ST 25/19 Gammeløy – mindre endringer til sak 22-17 fra  
 styremøte 3/17 (Saksbehandler MSO)   2019/5402 
 
ST 26/19 Færøy i Mandal kommune – søknad om dispensasjon 
 for å gjenoppbygge den gamle brygga som ble ødelagt  
 etter stormen Knud (Saksbehandler MSO)   2019/5394 
  
ST 27/19 Eventuelt 

• Møteplan høsten 
• Julefeiring med SNO 
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ST 20/19  Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent. 
 
 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, innkallingen og sakslisten 
 

Behandling i møtet: 
Protokoll for 2/19 er godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og  
sakslisten for 3/19.  
 
Vedtak: 
Protokoll for 2/19 er godkjent. 
Møteinnkalling og sakslisten for 2/19 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 

ST 21/19 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder 

 
Behandling i møtet: 
Astrid Hilde ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med 
styreleder.  

 
Vedtak: 
Astrid Hilde ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 

 Vedtak: Enstemmig 
 
 
 

ST 22/19  Orienteringssaker 

OR-1:  MSO oppdaterte verneområdestyret om brukerundersøkelsen.  
NINA sendte rapporten på fredag 14. juni.  
 
OR-2:  MSO oppdaterte verneområdestyret om fremgang på nettside,  
Facebook og Instagram i forbindelse med kommunikasjonsplan under 
besøksstrategien. 
 
OR-3:  Første runden med presentasjoner om mulige plassering av et 
besøkssenter/infosenter: 

 
Kl 09:30: Thomas Kristoffersen – Geitodden (PP) 
Kl 10:00: Vidar Borø – Verftet, Ny-Hellesund 
Kl 10:30: Anja Vatland – Brunbiesenteret i Flekkefjord (PP) 
Kl 11:00: Per Øyvind Grimsby – NOF og fugletrekk i Flekkefjord (PP) 
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Brukerundersøkelsen fra NINA og Powerpoint presentasjoner ble arkivert i  
sak 2019/5748 - VORF Besøksstrategi - 2019 

 
 
Behandling i møtet: 

 Alle orienteringssaker ble tatt til orientering 
 

Vedtak: 
 Verneområdestyret ønsker mer detaljert informasjon fra MDir om 

besøkssentre/infosentre før de tar noen beslutninger ihht besøksstrategien. 
 
         Vedtak: Enstemmig 
   
 
RS 4/19 Referat saker 
 
RS 5/19 Bruk av el-sykkel i verneområder – brev fra MDir 
  

Behandling i møtet: 
 RS orienterte verneområdestyret om brevet fra MDir.  
 
 Innspill fra SNO:  Det er anbefalt at overtredelser i naturen ikke blir anmeldt.  

Det er mest fornuftig å bidra med veiledning om motorbruk.   
Verneområdestyret var enig. 

 
 
RS 6/19 Tilbakemelding fra NOF Vest-Agder vedrørende klage fra  
 Sognvaar Fyrs Venner 
 

Behandling i møtet: 
 RS orienterte verneområdestyret om brevet fra NOF. 
 
 Verneområdeforvalter skal følge opp saken med å bestille en  

undersøkelse av fuglene i forbindelse med Fylkesmannen sin  
sjøfuglovervåking program. 

 
 
ST 23/19 Styresaker 
 
 
ST 24/19  Mønstremyr – klage på søknad om oppføring av  

koie i landbruket – Flekkefjord (Saksbehandler RS)   2019/3213 
 

Forvalters innstilling 
Klage fra Roar Svindland på styrevedtak 18/19 datert den 02.05.2019 blir ikke 
tatt til følge. Klagen blir oversendt klageinstansen, Miljødirektoratet for 
endelig behandling. 
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Behandling i møtet: 
Det ble en diskusjon om at ny informasjon hadde kommet frem eller ikke. NOF 
sin uttalelse er uendret og plassering av koie ble ikke godkjent basert en del 
på NOF sin uttalelse.  
 
Uansett, hvis grunneieren mener at kulturminner er feil kartlagt må det 
undersøkes før klagesaken kan behandles. Det er ikke VORF sitt ansvar for å 
rette feilen i databasen men at saken burde undersøkes nærmere for å sikre 
at beslutningsgrunnlag i saken er riktig.  
 
Verneområdestyret tar klagen til etterretning og utsetter behandling av saken. 
Verneområdestyret skal dra på befaring på neste styremøte 4/19 den 30. 
august.  
 
Astrid Hilde fremla et forslag til vedtaket: 
Saken sendes tilbake til administrasjon for undersøkelse av kulturminner.  
Dette vedtak fikk ikke flertall. Forslag ble nedstemt: 2 for, 3 imot (Gausdal, 
Nodeland, Skaara).  
 
Skaara fremla et forslag til vedtaket:  
Klagesaken 24/19 utsettes. Verneområdestyret drar på befaring da det i møte 
kom frem opplysning ang. kulturminner om at kartet ikke stemmer med 
virkeligheten.  
Forslag ble vedtatt: 4 for, 1 imot (Øverland). 
 
Vedtak: 
Klagesaken 24/19 utsettes. Verneområdestyret drar på befaring da det i møte 
kom frem opplysning ang. kulturminner om at kartet ikke stemmer med 
virkeligheten.  
 
  Vedtak: 4 mot 1 (Øverland)  

 
 
ST 25/19 Gammeløy – mindre endringer til sak 22-17 fra  
 styremøte 3/17 (Saksbehandler MSO)   2019/5402 
 

Forvalters innstilling 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 
godkjenner flytting av plassering av bryggen i øst samt redusert størrelsen av 
bryggen i tråd med søknaden og tidligere godkjenning i 2017.  
 
Behandling i møtet: 
Saken ble diskutert. Ingen merknader.  
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt 
  Vedtak: Enstemmig 
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ST 26/19 Færøy i Mandal kommune – søknad om dispensasjon 
 for å gjenoppbygge den gamle brygga som ble ødelagt  
 etter stormen Knud (Saksbehandler MSO)    2019/5394 
  

Hjemmel: 
Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og 
Mandal kommuner, Vest-Agder. FOR-2005-04-29-388 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 
(a) Gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade, og 
gjenoppbygging av nedfalte bygninger som hører med i det tradisjonelle 
bygningsmiljøet på stedet. 
 
 
Forvalters innstilling 
Verneområdestyret gir med hjemmel i Forskrift om Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde §3-1.3 (a) dispensasjon fra verneforskriften for å 
gjennombygge bryggen som ble ødelagt etter stormen Knud i 2018.  
Dispensasjon gis med følgende vilkår: 
 
1) Det forutsettes at bryggen i størst mulig grad tilpasses terrenget og at  
den blir minst mulig synlig i landskapet. 
 
Behandling i møtet: 
Saken ble diskutert. Ingen merknader.  
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt 
  Vedtak: Enstemmig 

 
 
 
ST 27/19 Eventuelt 

• Møteplan høsten 
•   30. august 
•   12. september 
•   23. september 
•   14. oktober 
•   12. november 
•   06. desember 
  

• Julebord med SNO blir 6. desember etter styremøtet 
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