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Møteprotokoll 
4/19 

 

Utvalg:  Verneområdestyret ORF 
Møtested:  FLEKKEFJORD – Maritim Fjordhotell  
Dato:  30.08.2019 
Tidspunkt:  09:00 – 15:00 

 

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 

 
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Navn Funksjon  Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter  VORF - sekretær 
Olaf Landsverk Senior rådgiver  Statens Naturoppsyn 

 
 

ANDRE DELTAGERE: 
Navn Funksjon    Representerer 
Inga E. Fjeldsgaard Varamedlem   Mandal kommune 
Hans Egil Berven Næringssjef   Flekkefjord kommune 
Sverre Thele Jordbrukssjef   Flekkefjord kommune 
Sara Anne Åboen Grunneier   Brufjell 
 
 

Merknader: 
Ove Nodeland meldte forfall 

 

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  
4/19 

 
 
Utvalgssaksnr Innhold  Lukket  Arkivsaksnr 
ST 26/19 Godkjenning av innkalling.  

Protokoll fra forrige møter allerede godkjent. 
 
ST 27/19 Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
ST 28/19 Befaring til Mønstremyr/Botnen – kl 09-11 

• Klage på saken - ST 24/19 Mønstremyr - Klage  
på søknad om oppføring av koie i  
landbruket – Flekkefjord landskapsvernområde   2019/3213 
 

• Skorveheia vindmølleparken 

 
ST 29/19  Orienteringssaker  
 

OR-1: Skorveheia Vindmølleparken  
 
OR-2: Sitkagran prosjekt 
 
OR-3: Sikkerhetstiltak – Brufjell 

• Næringssjef Flekkefjord – Hans-Egil  
• Jordbrukssjef Flekkefjord – Sverre Thele 
• Grunneier Brufjell - Sara Anne Åboen 

 
ST 30/19  Styresaker 
 
ST 31/19 Besøksstrategien – Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen 

• Utkast struktur 
• Tidsplan 
• Tiltakstabellen 

 
 
ST 32/19  Eventuelt 

• Møteplan høsten 
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4/19 
 

ST 26/19  Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent. 

 
Behandling i møtet: 
Protokoll for 3/19 er godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og  
sakslisten for 4/19.  

 
Vedtak: 
Møteinnkalling og sakslisten for 4/19 er godkjent. 
  Vedtak: Enstemmig 
 

ST 27/19  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 28/19  Befaring til Mønstremyr/Botnen – kl 09-11     2019/3213 

Sak 1: 
Den 17. juni 2019 utsatt Verneområdestyret behandling av klagesak ST 24/19 i møte 3/19 som 
gjelder ST 18/19 datert den 02.05.2019 (møte 2/19). Det kom frem at opplysning ang. 
kulturminne kartlegging ikke stemte med virkeligheten. (ST 24/19 Mønstremyr – klage på 
søknad om oppføring av koie i landbruket – Flekkefjord (Saksbehandler RS): 2019/3213). 
 
Verneområdestyret dro på befaring for å se på plassering av koien. På grunn av den befaringen 
har verneområdestyret omgjort vedtak i saken ST 18/19 datert den 02.05.2019.  
 
Vedtak: 
Verneområdestyret etter klage omgjør vedtak i sak ST 18/19. Ny momenter i saken samt 
befaring 30. august viser til at koien kan oppsettes med følgende vilkår: 
1.  Koie bygges slik at det er minst mulig synlig i terrenget, bak fjellet – se vedlagt kart nr.1 
2.  Verneområdestyret ønsker at tre bevares hvis mulig. 
3.  Tak skal lages av tre eller torv og det må brukes naturlige byggematerialer som harmonerer 
med naturen rundt.  
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Sak 2: 
På befaring til Mønstremyr informerte grunneieren Roar Svindland om grov forurensning i 
området fra tidligere bruk før han kjøpte eiendommen. Det ble nylig oppdaget og er nå 
rapportert til verneområdestyret.  
 
Vedtak: 
Verneområdestyret vil få en oversikt over gammel forurensning på Mønstremyr fra tidligere 
bruk av området så snart som mulig i tillegg til et kostnadsoverslag for opprydding. 
Verneområdestyret støtter en søknad til MDir om å få midler for umiddelbar opprydding.  
 
 
 
 Vedtak: Enstemmig 

 
Kart Nr. 1: 
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ST 29/19  Orienteringssaker –  
 

OR-1:   Skorveheia Vindmølleparken 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret om siste møter ang. 
Skorveheia vindmølleparken. Det ser ut at de har konsesjon og at det bygges. Det 
er bare et spørsmål om hvordan det bygges. Verneområdestyret skal sende inn en 
uttalelse og krever hensyn til fugletrekk i området.  
 
OR-2:   Sitkagran prosjekt 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret om oppdraget fra MDir for å 
melde inn opptil ti store prosjekter som gjelder fjerning av fremmed treslag. 
Verneområdestyret godkjenner at verneområdeforvalter melder inn fem prosjekter 
basert på en kartleggingsrapport med flyfoto fra OM Ertzeid. Fristen er 1. 
september.  
 
 
OR-3: Sikkerhetstiltak – Brufjell 
 
Behandling i møtet: 
Sverre Thele og grunneieren til Brufjell informerte verneområdestyret om 
situasjonen på Brufjell. Tema som ble diskutert: 
• Løs hunder og et alvorlig problem med så mange besøkende blir en farlig 

situasjon for beitedyr i området som trekker seg lengre og lengre øst. 
o SNO informerte at de kan ikke anmelde basert på kommunale forskrifter. 

Det må stå i verneforskriften. 
• Sikringstiltak til Brufjell koster over 1 millioner kr. Befaring 2. sept. En 

oversiktsrapport blir sent til verneområdestyret etter det.  Verneområdestyret 
ble enig å sende rapporten til MDir for å høre om muligheten for tiltaksmidler. 

• Skjærgårdsavtalen med grunneieren er ikke på plass.  Grunneieren vil 
godkjenne sikringstiltak men ikke noe mer før avtalen er på plass. Det gjelder 
over 300 dekar.  

• Hensikten med et besøkssenter er blant annet å kanalisere turister til senteret 
før de begynne turen ned til Brufjell. Det for å kontrollere trafikk, sikre riktig 
klær og sko, og informere om atferd innenfor lvo særlig når det gjelder 
beitedyr.  
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Vedtak: 
Verneområdestyret vil ha en tilstandsrapport for hele strekning – fra parkeringsplassen til 
gryter - så snart som mulig. Hovedtemaer er ras sikring, bygging av steintrapp,  
tilstand av vaier, status om endring av verneforskriften for å inkludere båndtvang i 
beiteområder, plassering av toaletter, blant annet.  
 Vedtak: Enstemmig 
 
 

ST 30/19  Styresaker 
 

ST 31/19 Besøksstrategien – Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen 

 

Behandling i møtet: 
 
1.  Verneområdestyret er enig om følgende prioritering for evaluering av foreslått tiltak: 

a) Verneverdien 
b) Verdi til besøkende – lokalt eller til hele området 
c) Verdiskapning og særlig for grunneierne 
d) Kommunens innspill/ønsker eller vedtak  
e) Økonomisk fordeler/samkjøring med reiselivsaktører 
f) Ønsker fra frivillig lag/foreninger 

 
 
2.  Verneområdestyret trenger retningslinjer om oppsetting av besøkssentre/infosentre i 
landskapsvernområder. 
 
 

ST 32/19  Eventuelt 
• Møteplan høsten 

 23. september møte  
 14. oktober 
 12. november 
 06. desember 
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