
Møteinnkalling

Utvalg: Verneområdesty ret for Oksøy -Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

Møtested: , Midt-Agder friluftsråd, Rådhusgata 6, kristiansand
Dato: 17.09.2015
Tidspunkt : 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til verneområdeforvalter. Vararepresentanter møter
etter nærmere beskjed.
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Fra: Vikøyr, Bjørn[fmvabvi@fylkesmannen.no]
Dato: 07.09.2015 17:05:51
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: Reviderte vedtekter og delegering av forvaltningsansvar for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og
Flekkefjord - e-post

Revidertevedtekterogdelegeringavforvaltningsansvarfor verneområdestyretfor Oksøy-Ryvingen
ogFlekkefjord- e-post:Revidertevedtekterogdelegeringavforvaltningsansvarfor
verneområdestyretfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjord- e-post.pdf
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ogFlekkefjord.:Revidertevedtekterogdelegeringavforvaltningsansvarfor verneområdestyretfor
Oksøy-RyvingenogFlekkefjord..pdf

Vedtekterfor verneområdestyretfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjord.:Vedtekterfor
verneområdestyretfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjord..pdf

Stillingsbeskrivelsefor forvalter:Stillingsbeskrivelsefor forvalter.pdf
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Fra: Kari Killi Olsen[kari.killi.olsen@miljodir.no]
Dato: 24.08.2015 14:27:22
Til: Vikøyr, Bjørn
Kopi: fellespost@mandal.kommune.no; FMVA Postmottak; post@flekkefjord.kommune.no;
postmottak@kld.dep.no; postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@sogne.kommune.no;
postmottak@vaf.no
Tittel: Reviderte vedtekter og delegering av forvaltningsansvar for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og
Flekkefjord.

Vår ref.: 2015/1319-63

Vedlagtfølgerbrevfra Miljødirektoratet.Brevetsendeselektroniskutenunderskrift,og skal
betraktessometoriginalt dokument.

Papirdokumentvil ikke bli ettersendt.

Vi beromat offisielle svaroghenvendelsertil Miljødirektoratetgjørestil post@miljodir.no

Med hilsen

Kari Killi Olsen
konsulent, Naturavdelingen

Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00

Mobil: 930 12 160

E-post: kari.killi.olsen@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
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Reviderte vedtekter og delegering av forvaltningsansvar for
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord.

Det vises til Miljødirektoratets brev av 18.desember 2014 vedrørende revidering av vedtekter for
nasjonalpark-/verneområdestyrene, samt stillingsbeskrivelse for forvalter.

Med hjemmel i forskrift av 9. september 2014 nr. 1162 om delegering etter naturmangfoldloven § 62
andre ledd tredje punktum fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet vedrørende
fastsettelse av vedtekter m.m, har Miljødirektoratet utarbeidet nye vedtekter for styrene og
stillingsbeskrivelse for forvalter. Nye vedtekter for verneområdestyret og stillingsbeskrivelse for
forvalter følger vedlagt dette brevet. Vedtektene gjelder fra 19. august 2015.

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord fikk videre ved Miljødirektoratets brev av
4. desember 2014 tilbud om å overta forvaltningsansvaret for mindre verneområder som ligger i
naturlig tilknytning til verneområder som i dag forvaltes av nasjonalparkstyret. Tilbudet om
forvaltningsansvar ble gitt med henvisning til tidligere delegeringsvedtak, og fastsatte vedtekter for
styret. Styret må selv sette av nødvendige ressurser til administrasjon og saksbehandling.
Delegeringen vil ikke innebære tilføring av ekstra ressurser.

I brev av 24. mars 2015 takket verneområdestyret for Øksøy-Ryvingen og Flekkefjord ja til å overta
forvaltningsansvaret for Skjøringen, Slettingen, Store Vengelsholmen, Søndre Eggvær, Kjellingen og
Valløy naturreservater i Mandal kommune, Herøya, Store Lyngholmen, Songvaar, Hellersøya og
Kubbøy naturreservater i Søgne kommune og Oksø naturreservat i Kristiansand kommune på de
forutsetninger som fulgte i direktoratets brev av 4.desember 2014.

Delegering av forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet delegerer herved forvaltningsmyndighet til Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og
Flekkefjord for:

� Skjøringen naturreservat i Mandal kommune
� Slettingen naturreservat i Mandal kommune
� Store Vengelsholmen i Mandal kommune
� Søndre Eggvær i Mandal kommune
� Kjellingen naturreservat i Mandal kommune
� Valløy naturreservat i Mandal kommune
� Herøya naturreservat i Søgne kommune
� Songvaar, Hellersøya og Kubbøy naturreservat i Søgne kommune
� Store Lyngholmen naturreservat i Søgne kommune
� Oksø naturreservat i Kristiansand kommune

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord
Postboks513, Lundsiden
4605 Kristiansand Trondheim, 24.08.2015

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/1319

Saksbehandler:
Marte Eliasson
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Delegeringen skjer med hjemmel i kgl.res. 25. oktober 1996 nr. 1008, jf. delegeringsbrev fra
Miljøverndepartementets av 25. juni 1998 og kgl.res. 15. mars 2013 nr. 283.

Ikrafttredelse for delegeringen settes til 1.oktober 2015. Eventuelle søknader i det området som nå
delegeres til styret og som kommer inn før ikrafttredelsestidspunktet behandles av Fylkesmannen i
Vest-Agder.

Oppdatering av Naturbase
Delegering av forvaltningsmyndighet medfører at verneområdestyret også får ansvar for å oppdatere
opplysninger om de aktuelle verneområdene i Naturbase. Verktøy for å utføre dette finnes på
Miljødirektoratets nettsider:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/

Dokumentasjon og rutiner finnes inntil videre på en egen nettside. Der er det også en særskilt
veileder om oppdatering av verneområder:
http://dnweb12.miljodirektoratet.no/naturbase_kvalitetssikring/naturvern/naturvern.asp

Oppdatering av verneområder må utføres med et redigeringsprogram på web. Dette krever
innlogging via en personlig brukerkonto. Samme konto benyttes for alle tjenester tilknyttet
Naturbase, der det kreves innlogging.

• Hvis ansvarlig for oppdatering av verneområder har brukerkonto til Naturbase, vil
Miljødirektoratet gi nødvendige rettigheter til å oppdatere verneområdene i kommunen
• Hvis ansvarlig for oppdatering av verneområder mangler brukerkonto til Naturbase, må den
opprettes nå.

I begge tilfeller må kommunen kontakte fagansvarlig for Datasett Naturvernområder
(tore.opdahl@miljodir.no) for å ordne tilgang.

Miljødirektoratet ber videre om at Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord orienterer
grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter om delegeringsvedtaket.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein Olav Nord-Varhaug
Avdelingsdirektør seksjonsleder
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Kopi til:
Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD
Kristiansand kommune Postboks417 4604 Kristiansand S
Mandal kommune Postboks905 4509 MANDAL
Søgnekommune Postboks1051 4682 Søgne
Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks517 4605 KRISTIANSANDS
Fylkesmanneni Vest-Agder Postboks513 Lundsiden 4605 Kristiansand S
Klima- og
miljødepartementet

Postboks8013 Dep 0030 OSLO
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Vedtekter for verneområdestyretfor Oksøy-
Ryvingenog Flekkefjord

Miljødirektoratet harmedhjemmeli naturmangfoldloven§ 62annetleddogtredje
punktum,jf Klima- ogmiljødepartementetsdelegeringavmyndighettil Miljødirektoratet
i brevav14.oktober2014,jf. kongeligresolusjonav4. juni 2010fastsattfølgende
vedtekterfor verneområdestyret:

1. VEDTEKTENESFORMÅL

Formåletmeddissevedtekteneer å leggetil rette for enhelhetligog
kunnskapsbasertforvaltningavde verneområderstyret har ansvarfor.

Vedtekteneskalsørgefor at verneområdestyretskalkunneoppfylleformåletmedvernet i
tråd mednasjonalemål og internasjonaleforpliktelser.

2. STYRETSMYNDIGHET

Disseverneområdene skalforvaltesavet verneområdestyre,jf. naturmangfoldloven§
62 annet ledd tredje punktum, innenfor rammenav naturmangfoldloven,herunder
lovkapittel II Alminneligebestemmelserom bærekraftigbruk, lovkapittelV
Områdevernogverneforskrifterfor de enkelteverneområdene.

Verneområdestyretansessomen juridiskpersonmedmyndighettil å inngåavtalerog
påtasegforpliktelser innenfordeøkonomiskerammenestyret disponerer.

3.GEOGRAFISKVIRKEOMRÅDE

Verneområdestyretskalha forvaltningsansvaretfor følgendeverneområder:

IID Områdenavn Verneform

VV00002337 Flekkefjord Landskapsvernområde

VV00002344 Oksøy-Ryvingen Landskapsvernområde

VV00001465 Skjøringen Naturreservat

Side 12



VV00001795 Slettingen Naturreservat

VV00001796 StoreVengelsholmen Naturreservat

VV00001797 SøndreEggvær Naturreservat

VV00001798 Kjellingen Naturreservat

VV00001799 Valløy Naturreservat

VV00000520 Herøya Naturreservat

VV00000594 Songvaar,Hellersøya

ogKubbøy

Naturreservat

VV00001790 StoreLyngholmen Naturreservat

VV00001682 Oksø Naturreservat

4.VERNEOMRÅDESTYRETSMEDLEMMER,OPPNEVNING,SAMMENSETTING
MV

Sammensetningenavstyretskalfølgekravenetil kjønnsfordelingi
likestillingsloven§ 13

Nasjonalparkstyretskalha5 medlemmermedpersonligevaramedlemmersommøter når
det fastemedlemmethar forfall. NasjonalparkstyretoppnevnesavMiljødirektoratet
etter innstillingfra de berørtekommuneneogfylkestingeti Vest-Agder.

Hverkommuneskalværerepresentertmed ett medlemog innstiller en kvinneogen
mann blant kommunestyretsmedlemmer.Fylkeskommunen skalværerepresentert
medett medlemfra fylkestinget/fylkesrådet, oginnstillerenkvinneogen mannblant
fylkestingets/fylkesrådetsmedlemmer.

Oppnevningsperiodenfor medlemmenefølgervalgperiodenfor henholdsvis
kommunestyretog fylkestinget.

Nasjonalparkstyretvelgerselvsin leder ognestleder.

5.OPPRETTELSEAV ARBEIDSUTVALG
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Styretkannedsetteet arbeidsutvalgbeståendeavpersonerfra styret.

Styretkangi arbeidsutvalgetmyndighettil å treffe vedtaketter
naturmangfoldloven/verneforskriftenei enkeltsakersomikkeer avstor betydning
for verneverdiene.Arbeidsutvalgetsvedtakskaltreffes innenfor rammenavprinsipper
fastsattavstyret for deulikesaksområdenei tråd med
naturmangfoldloven/verneforskriftene.

6. VERNEOMRÅDESTYRESEKRETARIAT

Sekretariatetfor verneområdestyret beståraven eller flere verneområdeforvalter(e)
somansettesavFylkesmanneni Vest-Agderogi dialogmedstyret. Fylkesmanneni Vest-
Agderhar personalansvaretfor verneområdeforvalteren(e).

6.1Forvaltersrolle

Forvalteren skal i samråd med verneområdestyret sørge for enhetlig og helhetlig
forvaltning av verneområdene uavhengig av administrative grenser. Forvalterens
hovedfunksjoner å være sekretariat for verneområdestyretog faglig forberede alle
styresaker.Forvalteren skal gjennom sin saksbehandlingbidra til at styret forvalter
områdene i samsvar med naturmangfoldloven og verneforskriftene, og følge
forvaltningslovensbestemmelser.

Forvalterener underlagt styret i forvaltningen av verneområdene.Vedtak forvalteren
fatter ved delegertmyndighetetter pkt. 6.2 skaltreffes i tråd med naturmangfoldloven,
verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikke foreligger godkjent
forvaltningsplan skal styret vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for
behandlingenavdennetypen saker.

6.2Styretsrolle i forhold til forvalter(ene)

Styretkangi forvalter(e)myndighettil å treffe vedtaki sakeravkurantkarakter.Med
kurantkaraktermenesfølgende:

� Sakeretter verneforskriftenesspesifisertedispensasjonsbestemmelserom
ferdselogmotorferdsel.

� Sakeretter verneforskriftenesøvrigespesifisertedispensasjonsbestemmelserog
etter naturmangfoldloven§ 48der:

a)Detdreiersegom fornyingavdispensasjongitt avstyreteller
arbeidsutvalget,ogforutsetningeneer tilnærmet uendret.
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b) Detforeliggeretablert forvaltningspraksisfra saker behandletav
styret/AUi tilsvarendesak.

c)Forvaltningsplanengirentydige føringerfor utfallet.

Vedtvil skalforvalterdrøfte sakenmedstyreleder.Detteskalkommefrem av
saksutredningenhvisforvalter treffer delegertvedtaki saken.Alledelegertevedtakskal
refereresfor styret.

Styret disponererforvaltersarbeidstid.Betaltovertid avtalessærskiltmed
fylkesmannen.

6.3Fylkesmannensrolle i forhold til forvalter

Vedsøknaderom permisjon,langtidsfravær,ellerder forvalter varslerom fratredelse
fra sinstilling,skalfylkesmanneni dialogmedstyretkommetil enighetom hvordan
forvaltersarbeidsoppgaverskalløsesinntil forvalter er tilbake,ellerny forvalter er
ansatt.

Klima- ogmiljødepartementetharutarbeidetenegeninstruksfor prosessenknyttet til
ansettelseavnasjonalpark-/verneområdeforvalter.

7. OM MØTENE I VERNEOMRÅDESTYRET

Kommunelovenkap.6omsaksbehandlingeni folkevalgteorganerkommertil
anvendelsesålangtde passer,medde tilpasningersomer fastsatt i denne
vedtekten.Kommuneloven§ 40gjeldertilsvarende.

Styretbør tre sammenminst fire gangerhvert år ogellersnår lederenbestemmer.
Lederenplikter å kalleinn dersomminsten tredel avmedlemmeneønskerdet.

Varselom innkallingtil møte i verneområdestyretskalskjemed2 ukersvarsel.Endelig
innkallingmedsaksdokumentenesendes1 ukefør møtet. Styretavgjørselvom det vil
ta opp eventuellesakersomettersendessenereenndette.

Detføresprotokoll fra møtene.Protokollenunderskrivesavstyrelederogett medlemsom
velgesvedmøtetsbegynnelse.Eventuelleprotokolltilførslermåfremsettesi møtet.

Forvalterstilråding til vedtakskalfremgåavmøteprotokollen.
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I tilfeller der styretsvedtakharet annetutfall enn forvalterstilrådningtil vedtak,
måstyrets begrunnelsefor valgavannetutfall kommefrem i vedtaket.

Forat forvaltningsstyretskalværebeslutningsdyktigmåminimumhalvpartenav
representanteneværetil stede.Vedtakfattes vedflertallsbeslutninger.Ved
stemmelikhethar lederendobbeltstemme.

8. STYRETSOPPGAVER

Medlemmene av styret skalforvalte verneområdenei samsvarmed internasjonale
forpliktelser, naturmangfoldlovenog verneforskriftene for det enkelte verneområde.

Alle representantenei styret har et fellesansvarfor en helhetlig forvaltning av
verneområdenehvor ivaretakelseav verneverdieneog verneformålet er
hovedoppgaven.

8.1Forvaltningsplan

Styretskalutarbeide/revidereforvaltningsplanfor verneområdene. Oppstartav
planarbeidetbør skjei dialogmedMiljødirektoratet. Forvaltningsplanerskalutarbeides
innenfor rammeneavnaturmangfoldlovenogverneforskriftene.Forvaltningsplanenskal
konkretiserehvordanformålet medvernet skalnås, ogskalinneholdeenn flerårig
tiltaksplanogen besøksstrategi.Utkasttil forvaltningsplanskalsendestil direktoratet for
fagliggjennomgangfør høring.ForvaltningsplanenskalgodkjennesavMiljødirektoratet.

8.2 Skjøtselogbesøksforvaltning

Somforvaltningsmyndighetskalstyret ut fra naturmangfoldloven§ 33 ogverneformåleti
de enkelteverneforskriftervurderebehovfor ognødvendiggjennomføringavskjøtselog
tilrettelegging.Planfor skjøtselogeventuelltilretteleggingskal,jf. §§35 og36sisteledd,
inngåi en forvaltningsplangodkjentavMiljødirektoratet. Forvaltningstiltakiverksettes
på et kunnskapsbasertgrunnlagi samsvarmed vedtatte
forvaltningsplaner/skjøtselsplaner.

Styretkansomforvaltningsmyndighetleggetil rette for at verneområdenes
potensialfor verdiskapningutnyttes innenfor rammenav verneforskrifteneog
naturmangfoldloven. Dette skalskjegjennomkonkrete forvaltnings- og
skjøtselstiltak, fortrinnsvis i tråd med den delenav forvaltningsplanene som
omhandlerbesøksstrategi.Styretskalikkeopptre somnæringsaktør, men bør i
dennesammenhengeninnledeet samarbeidmed lokalt reiseliv/øvrigreiseliv, samt
det autorisertebesøkssenter.
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Verneområdestyretskalutarbeideårligeprioriteringeravskjøtsels- ogforvaltningstiltaki
verneområdenei tråd medden flerårigetiltaksplanen.

Styretskaletablereet nært samarbeidmedStatensnaturoppsynlokalt. Styret tildeles
etter søknadtil Miljødirektoratet årligmidler til skjøtselog forvaltningtil prioriterte tiltak
i henholdtil vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner.Tildelingeneskjerut i fra de
budsjettmessigerammerdet enkelteåret. Verneområdestyretprioriterer brukenavde
tildelte midlene. Alle tiltak skalværei tråd med godkjentforvaltnings-/tiltaksplan for
verneområdeneog andrerelevantestyringsdokumenter.

8.3 Myndighetsbeslutninger

Styretharmyndighettil å treffe vedtaketter verneforskriftene.Styrethar også
myndighettil å gi dispensasjoneretter naturmangfoldloven§ 48,jf. § 77annet
punktum.

8.4 Grensemerkingog informasjon

Styrethar ansvarfor at det gjennomføresnødvendiggrensemerkingog vedlikehold av
merkingeni verneområdene. Merkingenskalgjennomføresetter retningslinjergitt av
Miljødirektoratet.

Somforvaltningsmyndighetskalstyret i besøksstrategienvurderebehovetfor særskilte
informasjonstiltak.Styreter hovedansvarligfor informasjonstiltak ogskalgjennomføre
dette i henholdtil Miljødirektoratetsmerkestrategi.

8.5 Bruddpånaturmangfoldloven/verneforskriftene, rapporter og
anmeldelser

Styrethar somforvaltningsmyndighetet selvstendigansvarfor å påseat alle bruddpå
verneforskriftenesomstyret får kjennskaptil blir rapportert/anmeldt til politiet dersomdet
er grunntil å antaat forholdet er straffbart.

Kopiavanmeldelse/rapport, samtavgjørelsefra politiet skalsendesFylkesmannenog
Miljødirektoratet. Deradministrativesanksjonerer aktuelt jf naturmangfoldlovenkap.IX,
skalstyret oversendeen rapport om forholdet til Fylkesmannen- medkopi til
Miljødirektoratet.

8.6Orienteringom vedtak

Fylkesmanneni Vest-AgderogMiljødirektoratet skalhatilsendtkopiavallevedtaktruffet
avverneområdestyret, verneområdeforvaltereneller arbeidsutvalget.Rapporterog
anmeldelser for brudd pånaturmangfoldloven/verneforskrifteneskalsendestil
Fylkesmannen,StatensnaturoppsynogMiljødirektoratet.
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Vedtakstyret, forvaltereneller arbeidsutvalgethar truffet i medholdav
naturmangfoldlovenogverneforskriftenskalfortløpenderegistreresi
Miljøvedtaksregisteret.

8.7Rapporteringom forvaltning

Styretharansvarfor årligå rapportereom forvaltningentil Miljødirektoratet og
Fylkesmannenetter fastsatte maler.

9. RÅDGIVENDEUTVALG

Styretskaloppnevneet rådgivendeutvalg.Utvalgetskalbeståavrepresentanterfor de
ulike interessenei området,sombl.a.grunneiere,andresærligberørte offentlige
organersomfor eksempelfriluftsråd, næringsliv,frivillige organisasjoner,bl.a.natur-
ogmiljøorganisasjonerog lignende.Verneområdestyretbørhaminstett årligdialogmøte
medrådgivendeutvalg.

10.ADMINISTRATIVTKONTAKTUTVALG

Forå sikreat forvaltningenavverneområdeneblir godt integrert i den kommunale
forvaltningen,børstyretoppnevneet administrativtkontaktutvalgbeståendeav
representanterfra administrativtnivåi deulikekommunene.

11.TILSYN

Statensnaturoppsynhar tilsynsmyndigheti områdene,jf. lovomstatlig
naturoppsyn.

12. KLAGEADGANG, KLAGEINSTANSOGKLAGEBEHANDLING

Fylkesmannenhar klagerettpåvedtakfattet avverneområdestyretjf.
naturmangfoldloven§ 62 tredje leddsistesetning.Forøvriggjelderde alminneligeregler
om klageadgang.

Klagepåvedtaktruffet avstyret,må vurderes/klagebehandlesavstyret medmindredet
er avtalt at sakenkanbehandlesavAU/forvalter.

Dersomvedtaktruffet avAU/forvalterenetter delegertmyndighetpåklages,skalklagen
vurderes/klagebehandlesavstyret/arbeidsutvalgetfør deneventueltsendesover til
Miljødirektoratet somendeligklageinstans.

Miljødirektoratet er endeligklageinstansfor vedtaksomtreffes avstyret/ forvalter som
forvaltningsmyndighet.

13. INSTRUKSJON,TILBAKEKALLINGAVDELEGERTMYNDIGHET
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Dersomforutsetningenefor delegeringenavforvaltningsmyndighetendresvesentlig,plikter
styret å informereMiljødirektoratet.

Miljødirektoratet kangripeinn gjennominstruksjon, ellereventuelttilbakekallingav
delegertmyndighetdersomforvaltningenavverneområdeneikkeer i samsvarmed
naturmangfoldlovenogverneforskriftene.

14. ENDRINGAVVEDTEKTENE

Miljødirektoratet kanendredissevedtektene.
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Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Dennestillingsbeskrivelsengjelderfor nasjonalpark-/verneområdeforvalterei utvalgteverneområder
somforvaltesavet statligpolitisksammensattstyre.Sekretariatetfor styret leggestil eneller flere
nasjonalpark-/verneområdeforvalter(e). Dennefagpersonener ansatthosfylkesmannen,mener
underlagtstyret i allesakersomangårforvaltningenavverneområdene.Deter styret som
disponererforvaltersarbeidstid/prioriteringer.

Verneområdeneskalsikretruet ogsårbarnatur ogartenesleveområder.Forvaltningenav
verneområdeneskalbidratil at det internasjonaleognasjonalemåletom å stansetapet avbiologisk
mangfoldoppfylles.

Forvalterenskalsammenmedstyret setil at forvaltningenavverneområdenegjennomføresi
samsvarmedinternasjonaleforpliktelser,naturmangfoldlovenogverneforskriftenefor deenkelte
verneområdene.Verneområdeneskalforvaltespåvegneavhelenasjonen.Forvalterenskalbidra til
at statligeretningslinjerfor forvaltningavverneområder, rundskrivmedmer blir fulgt. (seeget
vedleggfor viktigedokument,rundskriv,Håndbøker,m.m.)

1. Forvalterens rolle

1.1 I forhold til styret

Forvalterener underlagtstyret i forvaltningenavverneområdet/verneområdene.Forvalterens
hovedfunksjoner å væresekretariatfor nasjonalpark-/verneområdestyretogfagligforberedealle
styresaker.Forvalterenskalgjennomsinsaksbehandlingbidra til at styret forvalter områdenei
samsvarmednaturmangfoldlovenogverneforskriftene.

Sammenmedverneområdestyretskalforvalterensørgefor enhetligoghelhetligforvaltningav
verneområdet/verneområdeneuavhengigavadministrativegrenser.

Styretdisponererforvaltersarbeidstid.Betaltovertid avtalessærskiltmedfylkesmannen.

1.2 I forhold til fylkesmannen

Forvalterener ansatthosfylkesmannenmedmiljøvernavdelingensomfagligogadministrativt
tilknytningspunkt.Innkjøpavnødvendigkontorutstyr, feltutstyr m.m.skjerover fylkesmannens
budsjett innenrammen(prisjustert)somi 2013ble overført fra kap.1420til kap.0525.

Alleskriftligehenvendelsertil styret/forvalterenstilestil styret,mensendestil fylkesmannenfor
journalføringogarkivering.E-postersommålagres,journalføresi fylkesmannensarkivsystem.
Nasjonalparkforvalterenskalhatilgangtil fylkesmannensserverogelektroniskejournal.

Fylkesmannenutfører ordinærearkivtjenester,herundermottak ogutsendingvedinnsynsbegjæring.
Forvaltervurderer i samrådmedstyreleder innsyni sakersomkanunntasoffentlighet.

Forvaltningenavverneområdeneskalværekunnskapsbasert, jf. naturmangfoldloven§ 8. Forå sikre
enkunnskapsbasertforvaltningskalforvalterenværeendel av,ogkunnebrukedet samlede
kompetansemiljøethosfylkesmannen.
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Forvalterenskalha tett dialogmedfylkesmannennårdet gjelderårligrapporteringav
forvaltningspraksis,herunderbruddpå reglerogforskrifter.

Forvalterenharkontorstedpå forvaltningsknutepunktbestemtavMiljødirektoratet.Fylkesmannen
er ansvarligfor nødvendigleieforhold.

1.3 I forhold til Miljødirektoratet

Forvalterenskalhafagligtett kontaktmedMiljødirektoratet.

Forvalterenskalkunnebrukenaturforvaltningskompetanseni Miljødirektoratet.

Direktorateter overordnetfagorganfor områdevernogtrekkeropp de fagligerammenefor
forvaltningen.Direktoratet skalbiståmedavklaringpåforvaltningsmessigespørsmålog
problemstillinger,oger en viktig fagligressursbl.a.nårdet gjeldertolkingavloverogforskrifter.

Forvalterenskalha tett dialogmedMiljødirektoratet for å avklarebehovetfor skjøtselstiltakog
tilrettelegging.

Forvalterenskalhamulighettil å deltapåseminarerogfagsamlingeri regiavbl.a.Miljødirektoratet
ogfylkesmannen.

1.4I forhold til rådgivendeutvalg

Forvalterenskalbidra til at det leggestil rette for et godt samarbeidmellomstyret ogdeulike
aktørenei området,for eksempeloffentligeorganer,grunneiere,næringsliv,frivilligeorganisasjoner,
bl.a.natur- ogmiljøorganisasjonerogsamiskeinteresseri områderder det er relevant.Dette
iverksettesgjennometableringavet rådgivendeutvalgder berørteinteresserer representert.
Forvalterenmåsørgefor at det etableresrutiner medminstett årligdialogmøtemedstyret.
Forvalterener sekretærfor utvalget.

1.5I forhold til kommunen og fylkeskommunen

Forvalterenbør holdeseggodt orientert om lokaleogregionaleplanprosesser/prosjektsomkanha
betydning/relevansfor forvaltningenavverneområdetogdetstilstøtendeareal.

Forvalterenskalsikreat det oppnåsgodkontaktmedogkunnskapom lokalmiljøet. Forvalterenmå
derfor sørgefor å hagodkontaktmeddeberørtekommuneneogfylkeskommunen.Derdet
opprettesadministrativtfag-/kontaktutvalgfor å formalisereforvalterensadministrativekontaktmot
kommuneneogfylkeskommunen,skalforvalterenværesekretærfor utvalget.

2. Forvalterens oppgaver

2.1Sekretariat for styret

Forvalterenskalværesekretariatfor verneområdestyretogskalkanfremmeinnstillingeroverfor
styret om sakersomgjelderforvaltningavverneområdet.
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2.2Utarbeiding av forvaltningsplan/bevaringsmål

Forvalterenskalsørgefor at arbeidetmedforvaltningsplaniverksettesogat framdriften i prosessen
følgesiht. til gjeldendefrister.

Forvalterenskalbidratil at planenutarbeidesinnenforrammeneavnaturmangfoldlovenog
verneforskrifteneogat denkonkretisererhvordanformålet medvernetskalnås.Forvaltningsplanen
skalinneholdeflerårigetiltaksplanerogen besøksstrategisomskalbeskrivebehovetfor
informasjons- ogtilretteleggingstiltak.

Bestmuligforvaltningoppnåsvedå definereogbrukebevaringsmålsomer mer konkreteenndet
overordnedeverneformålet.Forvalterenskalsammenmedstyret sørgefor at det gjennom
forvaltningenavverneområdetutviklesogetablereskonkretebevaringsmål.Bevaringsmålskal
innarbeidesi forvaltningsplaner.

Forvalterenskalbidratil at det leggesopp til prosessermedgoddialogogmedvirkningfra lokaleog
regionalemyndigheter,grunneiere,rettighetshavereogandrebrukereavverneområdeti
utarbeidelsenavforvaltningsplan/bevaringsmål.

Forvalterenskalsammenmedstyret hatett fagligdialogmedMiljødirektoratet fra oppstartav
arbeidetmedforvaltningsplantil godkjenningavplaneni direktoratet.Miljødirektoratethar det
faglige veiledningsansvaretvedutarbeidingav forvaltningsplaner,informasjonsmateriellm.m..

Direktoratetharansvaretfor å godkjenneforvaltningsplaner.

Forvalterenskalsammenmedstyret sørgefor at planerfor eventuellskjøtselogtilrettelegging
inngåri forvaltningsplaner.

2.3Planleggingog iverksetting av skjøtsel

Forvalterenskalbidratil at det ift. bevaringsmålene(i deområderdet er utarbeidetslike)vurderes
om det er behovfor, eller nødvendigå gjennomføreskjøtsels- eller tilretteleggingstiltak,f. eks.hvis
verneverdienetrues,eller det er nødvendigfor å opprettholdeverneverdiene.Derdet er
utarbeidetskjøtselsplaneller annenskjøtselspraksisskaldenfølges.

Forvalterenskalsammenmedstyretetablereet nært samarbeidmedStatensnaturoppsynlokalt.
Forvalterenskali samarbeidmedstyretutarbeideårligeprioriteringeravskjøtsels- og
forvaltningstiltaki verneområdene, ogsørgefor at årligesøknaderom dette blir sendttil
Miljødirektoratet innengjeldendefrister.

2.4Grensemerking

Styretharansvarfor førstegangsmerking. Merkingenskalgjennomføresetter retningslinjergitt av
Miljødirektoratet.

Forvalterenskalsammenmedstyret videreførearbeidetmedmerkingogskalom nødvendig
iverksetteny grensemerkingogvedlikeholdaveksisterendemerkingi verneområdene.
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2.5Behandling av søknaderom dispensasjonfra verneforskriften

Forvalterenskalforberedesakerfor styret.Tilrådingerforvalterenleggerfram for styret skalligge
innenforrammenavnaturmangfoldlovenogverneforskriftene.

Forvalterenmåsørgefor at miljørettsprinsippenei naturmangfoldloven§§8-12er vurdert,ogat
øvrigekravtil saksbehandlingveddispensasjonerer fulgt jf. forvaltningsloven,naturmangfoldloven
ogMiljødirektoratetsveilederM106-2014«Rundskrivom forvaltningavverneforskrifter».

Dersomstyretsvedtakikkeer i samsvarmedforvaltersinnstillingtil vedtak,skaldette ogstyrets
begrunnelsefremgåavsaksfremstillingenogvedtaket.

Forvalterenskalpåvegneavstyret sendekopiavallevedtaktil fylkesmannen,Statensnaturoppsyn
ogMiljødirektoratet.

Forvalterenskalfortløpenderegistrerevedtaki medholdavnaturmangfoldlovenogverneforskriften
truffet avstyret,arbeidsutvalget eller forvaltereni Miljøvedtaksregisteret.Registreringskalskje
senestinnentre virkedageretter at parteneer varsletom vedtaket,jf. forskrift om
Miljøvedtaksregisteret§ 3.

2.6Klagebehandling

Forvalterenbehandlerinnkomneklageri samsvarmedbestemmelsenei forvaltningsloven.Dersom
vedtaket fra styretopprettholdesi klagebehandlingen,oversendesklagentil Miljødirektoratet for
endeligklagebehandling.Forvalterenskalpåseat klagesakenogallesaksdokumenteroversendestil
Miljødirektoratetuten ugrunnetoppholdetter at styret/AU har behandletklagen.

2.7Oppfølging av brudd på verneforskriften

Selvom Statensnaturoppsyneller annenkontrollinstanser etablert somkontrollmyndigheti
verneområderharstyret et selvstendigansvarfor å påseat allebruddpå reglenei verneforskriften
entenblir rapportert/anmeldt til politiet eller blir rapportert til fylkesmannenfor eventuelle
administrativesanksjoner,jf. Naturmangfoldlovenkap.IX.

Forvalterenskalpåvegneavstyret sørgefor at dette gjennomføres,ogkani samrådmedstyreleder
anmeldemuligebruddpå reglenei verneforskriften.

Forvalterenskalpåvegneavstyret sørgefor at det sendeskopiavrapport/anmeldelsetil
fylkesmannen,lokalkontakt for StatensnaturoppsynogMiljødirektoratet.

2.8Rapportering om forvaltningen

Forvalterenskalpåvegneavstyret påseat det blir gjennomførtrapporteringom forvaltningentil
fylkesmannenogMiljødirektoratet etter malerfastsattavMiljødirektoratet.

Forvalterenskalpåvegneavstyret sørgefor at Miljødirektoratet informeresdersomforutsetningene
for delegeringavforvaltningsmyndighetenendresvesentlig.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/4502-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 03.09.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

20/15 17.09.2015

Asperøy a - søknad om sti fra Sudredalen til Asperøy a og fra
Sudredalen til Skålevig

Vedlegg
1 Asperøya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir Kristiansand kommune med hjemmel i verneforskriften for
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere en sti
mellom Sudredalen og Asperøya, og mellom Sudredalen og Skålevig.

Saksopply sninger

Kristiansand kommune arbeider for god atkomst til fots direkte mellom Skålevig og
Sudredalen (320 m lengde), og mellom Sudredalen og Asperøya (105 m). Det er snakk
om en enkel sti i eksisterende terreng. Det er noe behov for tilrettelegging og sikring
særlig a stien langs sjøen. Det er tenkt brukt enkelt smijernsrekkverk. Asperøya er i
tillegg til å være landskapsvernområde og så offentlig friluftsområde eid av
Miljødirektoratet.

Hjemmel
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skånsom tilrettelegging for friluftsliv i
samsvar med forvaltningsplan jf verneforskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i. Dette må skje innen rammen av at området er
vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller
karakter (§ 3 punkt 1.1) og formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde som
er å ta vare på et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av
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tekniske inngrep, og som er representativt for sørlandskysten. Dette
skjærgårdslandskapet karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave,
avslepne øyer, holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner
og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene.
Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging (§2).

Noen hovedkriterier for skånsom tilrettelegging referert i forvaltningsplanen for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde kap 4.2 er bl a:

- Ta utgangspunkt i gamle ferdselsveier og jordbruksveier ved planlegging av nett for
stier og turveier.

- Legg turveier utenom sårbare vegetasjonstyper og viktige viltbiotoper
- Turstier legges på en slik måte at de glir inn i landskapet på en god måte uten for

store inngrep.
- En sti kan med fordel legges i en enkel bro over ei fuktig eng i stedet for at enga

dreneres ut.

Forvaltningplanen for Oksøy-Ryvingen sier om bygninger og tekniske inngrep i kap 4.7
at:
- Det er ønskelig at nye bygg tilpasses omgivelsene slik at de blir minst mulig

dominerende…
- Det bør brukes mørke naturtilpassede og ikke reflekterende farger og materialer.

Vurdering

Generelt om kunnskapsgrunnlaget mv jf naturmangfoldloven § 8-9
Det foreligger ikke data i Naturbasen eller Artskart i eller ved tiltaket. Området framstår,
basert på befaring, som delvis gjengrodd og småkupert. Det er teknisk mulig å gå på
stiene. Enklet tilrettelegging vil lette atkomsten vesentlig. Kunnskapen om området
vurderes som tilstrekkelig til å ta stilling til tiltaket.

Generelt om økosystemtilnærming og samlet belastning jf naturmangfoldloven § 10
Det er mye besøk i områdene som skal knyttes sammen. Stien vil øke bruken av
Asperøya. Det er ikke kjent viktig naturmangfold i området som vil bli skadelidende som
følge av tiltaket.

Generelt om lokalisering og tilpasninger jf naturmangfoldloven § 11-12
Lokalisering av stiene synes godt vurdert i forhold til god framkommelighet med enklest
mulig inngrep.

Tiltaket vurderes ikke til å endre eller virke inn vesentlig på landskapets art eller
karakter.

Merknad
Asperøya har et stort potensiale for naturopplevelser og læring i natur. Besøkende i
området kan i dag parkere på Geiderøya ca 800 m fra Skålevig. Det er sterkt ønskelig
at det etableres offentlig parkeringsplass nærmere Asperøya.
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Bilde: Stitrase mellom Asperøya og Sudredalen sett fra sør. Brygga i Sudredalen
skimtes i bakgrunnen midt i bildet. Foto: BV
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/2998-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 07.09.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

21/15 17.09.2015

Søknad om etablering av klatrefelt på Kapelløy a

Vedlegg

1 Kapelløya - ber om tilbakemelding vedrørende etablering av klatrefelt

Forvalters innstilling

Verneområdestyretgir Søgneklatreklubbmedhjemmeli verneforskriftenfor Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde§ 3 punkt1.3 i, tillatelsetil å etablereetetableringav10 ruter, hvorav2-3
barneruter(medkun toppanker).De øvrigerutenekanhaett toppanker(synlig bolt på40mm i
ytrediameter)og inntil 10boltermed30 mmi ytrediameter– detbetyr til sammeninntil 80
bolter.Styret leggervekt påat tiltaket vil fremmeinteressenfor klatringog leggetil rettefor
næringsutviklingi tilknytning til verneområdetsamtidigsomdetikke vil påvirke
landskapetsart ellerkaraktervesentlig.Deter lagtvekt påat friluftsliv erendelav
formåletmedlandskapsvernområdet.

Saksopplysninger

Søgneklatreklubbsøkeromå anleggeet klatrefeltmed10-15klatreruteri nærmestloddrettfjell
i enliten dal nordfor stienmellomVerftetogOlavsundet,rett sørfor Verftet.Tiltaket skal
fremmeklatring for barnog voksne.Det kanstyrke grunnlagetfor viorksomhetenpåVerftet.

Søknadeninkluderer:
- etableringav10-15 ruter
- hverrutekanhaett toppanker(synlig bolt på40 mmi ytrediameter)og 0-10 boltermed30

mmi ytrediameter– detbetyr til sammengodtover100bolter.

Søkeropplyserat feltet måinneholde10 klatreruterfor å mottaetableringstøttefra Norges
klatreforbund.
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I tillegg til søknadenforeliggerdeten oversendelsefra Søgnekommune,ingeniørvesenetsom
vurderertiltaket som«et positivt supplementtil turstienog for allmenhetensoppfatningav
området.»

Hjemmel
Forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil skånsomtilretteleggingfor friluftsliv i
samsvarmedforvaltningsplanjf verneforskriftenfor Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde§ 3 punkt1.3 i. Dettemåskjeinnenrammenavat områdeter
vernetmot inngrepsomvesentligkanendreellervirke inn pålandskapetsarteller
karakter(§ 3 punkt1.1)og formåletmedOksøy-Ryvingenlandskapsvernområdesom
erå tavarepået sammenhengendeogegenartetskjærgårdslandskaplite pregetav
tekniskeinngrep,og somer representativtfor sørlandskysten. Dette
skjærgårdslandskapetkarakteriseresav ensjøoverflatesombrytesoppav mangelave,
avslepneøyer, holmerog skjær,medtilhørendenaturtyper,flora, fauna,kulturminner
ogkulturlandskap,herunderkystlyngheiogdekarakteristiskeuthavnene.
Allmennhetenskalhamulighettil naturopplevelsergjennomutøvelseav
tradisjoneltog enkeltfriluftsliv medliten gradav teknisktilrettelegging(§2).

Mål og rammer
Mål i forvaltningsplanenfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdejf kap4.2om
friluftsliv og 4.6omreiseliv:
- «Besøkendeskalføle segvelkommentil Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde.
- Områdetskalværegodttilrettelagtfor et naturvennligfriluftsliv innenrammenav

vern.Det erderforbehovfor informasjonstiltak,samttilretteleggingstiltak.»
- «Vi ønskerå stimuleretil enpositivutvikling for naturbasertreiselivinnenforOksøy-

Ryvingenlandskapsvernområdeinnenrammenav vern.»

Detbørbrukesmørkenaturtilpassedeog ikke reflekterendefargerogmaterialerjf
forvaltningsplanenfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdekap4.2

Vurdering
Genereltomkunnskapsgrunnlagetmvjf naturmangfoldloven§ 8-9
Det foreliggerikke datai NaturbasenellerArtskart i ellervedtiltaket.Områdetframstårsomet
delvisgjengroddnaturbeite- ogslåttelandskap.Kunnskapenom områdetvurderessom
tilstrekkeligtil å tastilling til tiltaket.

Genereltomøkosystemtilnærmingogsamletbelastningjf naturmangfoldloven§ 10.
Deterstoraktivitet i områdenesom skalknyttessammen,bl a i form av ferdselpå
eksisterendesti opptil Loshytta.Det er ikke kjent viktig naturmangfoldi områdetsomvil bli
skadelidendesomfølgeav tiltaket.

Genereltomlokaliseringog tilpasningerjf naturmangfoldloven§ 11-12
Søgneklatreklubbønskerklatretilbudi ulike delerav kommunen ogsåi skjærgården.Aktuell
lokaliseringer i tilknytning til entilrettelagtog myebrukt sti.

Vil tiltaket vesentligendreeller virke inn på landskapetsart eller karaktereller på annen
måteværei strid medverneformålet?

Boltenesomer tenktbrukter blanke,menikke slik at dereflekterersollys.De ersåledes
normaltikke letteå få øye på,pålitt avstand.10 rutermedca80boltervil bli spreddoverto 10-
15meterhøye ogca50m lange nærloddrettefjellvegger.Tatt i betraktningavat detteliggerpå
Kapelløyasomermye besøktoger relativt tungt tilrettelagtfor friluftsliv i form av flere
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brygger, storeplener, sti medto broerogsmijernsrekkverk, samttoalett,menerjeg etklatrefelt
ikke virker vesentliginn pålandskapetskaraktereller påannenmåteer i stridmed
verneformålet.

Boltenevil i liten gradbli synlig for brukereavstien.Styret leggervekt påat tiltaket kan
fremmeinteressenfor klatring og næringsutvikling. Detvisesspesielttil at friluftsliv er endel
av formåletfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde.
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Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder
Postboks 513 Lundsiden
4605 KRISTIANSAND S

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato:
2015/1979 - Arnfinn Håverstad C22 12.06.2015
23469/2015

Henvendelse - etablering av klatrefelt

Søgne kommune har mottatt søknad fra Søgne Klatreklubb, datert 7 juni 2015, om å få
etablert et klatrefelt i landskapsvernområdet på Kapelløya ved turstien som ble anlagt av
skjærgårdstjenesten i 2013. Det vises til vedlagt søknad og kartutsnitt.
Det omsøkte stedet ligger på privat eiendom og inne i landskapsvernområdet Okse-
Ryvingen.
Klatreklubben opplyser at de har vært i kontakt med grunneier som er positiv til at det
etableres et klatrefelt på stedet.
Selv om skjærgårdsparken/skjærgårdstjenesten i utgangspunktet ikke er direkte involvert i
behandlingsprosessen for et slikt anlegg, ser en det som et positivt supplement til turstien og
for allmennhetens opplevelse av området.
Skaret hvor klatrefeltet ønskes etablert, har tidligere vært en dyrket teig og en antar det er
nødvendig å gjøre tiltak for å drenere området og fjerne en del vegetasjon. På den måten
kan en også bringe området tilbake til den tilstand det engang var i.
Skjærgårdstjenesten slår i dag to av de andre gamle teigene som ligger langs turstien. En vil
anbefale at også denne største teigen som ligger langs stien blir ført tilbake til tidligere
tilstand. Det kunne eventuelt vært et samarbeidsprosjekt mellom grunneier,
landskapsvernområdet og skjærgårdstjenesten og at det i forlengelsen ble utarbeid en
skjøtselsplan for øya.

Søknaden fra Søgne klatreklubb oversendes herved til landskapsvernforvalteren for
avgjørelse.

Arnfirn Håverstad
prosjktleder

Vedlegg
1 Henvendelse - etablering av klatrefelt

Kopi til:
Søgne klatreklubb v/ Kay Arne Søgård

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:38055555 Epost: postmottak@sogne.kommune.no
PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: 38055516 Web: w AAN.sogne.kommune.no
4682 Søgne 4682 Søgne Direktenr: 900 31 434 Org.nr: 964 967 091 MVA
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Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder
Postboks 513 Lundsiden
4605 KRISTIANSAND S

Deres ref: Vår ref:
2015/1979 -
23469/2015

Saksbehandler:
Arnfinn Håverstad

Arkivkode:Dato:
C2212.06.2015

Henvendelse - etablering av klatrefelt

Søgne kommune har mottatt søknad fra Søgne Klatreklubb, datert 7 juni 2015, om å få
etablert et klatrefelt i landskapsvernområdet på Kapelløya ved turstien som ble anlagt av
skjærgårdstjenesten i 2013. Det vises til vedlagt søknad og kartutsnitt.
Det omsøkte stedet ligger på privat eiendom og inne i landskapsvernområdet Okse-
Ryvingen.
Klatreklubben opplyser at de har vært i kontakt med grunneier som er positiv til at det
etableres et klatrefelt på stedet.
Selv om skjærgårdsparken/skjærgårdstjenesten i utgangspunktet ikke er direkte involvert i
behandlingsprosessen for et slikt anlegg, ser en det som et positivt supplement til turstien og
for allmennhetens opplevelse av området.
Skaret hvor klatrefeltet ønskes etablert, har tidligere vært en dyrket teig og en antar det er
nødvendig å gjøre tiltak for å drenere området og fjerne en del vegetasjon. På den måten
kan en også bringe området tilbake til den tilstand det engang var i.
Skjærgårdstjenesten slår i dag to av de andre gamle teigene som ligger langs turstien. En vil
anbefale at også denne største teigen som ligger langs stien blir ført tilbake til tidligere
tilstand. Det kunne eventuelt vært et samarbeidsprosjekt mellom grunneier,
landskapsvernområdet og skjærgårdstjenesten og at det i forlengelsen ble utarbeid en
skjøtselsplan for øya.

Søknaden fra Søgne klatreklubb oversendes herved til landskapsvernforvalteren for
avgjørelse.

Med hilsen

Arnfinn Håverstad
prosjektleder

Vedlegg
1 Henvendelse - etablering av klatrefelt

Kopi til:
Søgne klatreklubb v/ Kay Arne Søgård

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:38055555 Epost: postmottak@sogne.kommune.no
PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: 38055516 Web: www.soone.kommune.no
4682 Søgne 4682 Søgne Direktenr: 900 31 434 Org.nr: 964 967 091 MVA
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Fra: Arnfinn Haaverstad[Arnfinn.Haaverstad@sogne.kommune.no]
Dato: 08.06.2015 08:53:35
Til: Postmottak
Tittel: Fwd:

Hei, denne må registreres inn med nytt saksnummer.

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: kayarne sogard <kaysoq66(irnail_com>
Dato: 7. juni 2015 kl. 14.01.31 CEST
Til: <arnfinn.haaverstadRsaane.komniune.nc>

Hei.
Angående utviklingen av et klatrefellt på kapelløya i dalen bak "verfter.

Som du ser på vedlagt kart, er det ringet inn, den dalen vi ønsker å etablere som klatrefellt.

Her er det mulighet for å etablere mange klatreruter. både for barn og erfarne klatrere. Vi
bruker blanke rustfrie ørebolter som er det minst synlige å sette i fjell. Det er en fast
forankring, som gjør sporten mulig. Vi følger Norges Klatreforbund sine retningslinjer, som jeg
presenterer et utdrag fra nedenforbi på denne mail. Disse følger vi for å sikre en mest mulig
"sporløs" ferdsel og for å ikke gjøre store inngrep i natur.

2. Retningslinjer for bruk av borebolter og andre faste forankringer

(Nummerhenvisninger til utdypende punkter lenger bak i notatet.)

I. NKF skal i storst mulig grad tilstrebe sporlos ferdsel. og holde tekniske inngrep på et

minimum (3 og 4).

2. Ruter og klatrefelt kan under gitte omstendigheter sikres med faste forankringer. som

bruksfremmende og eventuelt beskyttende tiltak der:

nye felt og nye linjer av hoy kvalitet ikke kan sikres på annen måte

bruksh)ppigheten er stor, slik at teknisk tilrettelegging kan redusere konflikter

og være til beste for klatrere. andre brukere og området selv

3. Ruter som kan sikres naturlig, skal som hovedregel ikke boltes. Unntak kan giores for

miksruter der rutas særegenhet ikke odelegges av helbolting.

4. Normalt skal det ikke boltes i tjellet (alpint terreng) eller i etablerte felt for narurlig

sikret klatring. Unntak kan gjores for rappellruter på rnye trafikkerte fjell og ruter der

dette vil gagne sikkerhet og estetikk (opprydding). Eventuell bolting av tkrtaulengders

ruter (6.61 må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.

5. Lokale tradisjoner (8.6 8.8) og rutenes bestigningshistorie (9.3) skal tas hensyn til.

særhg etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste

IC: phortelPdtDocProDirlEPHORTE/438251_1:1X.HTML 09.06.2015
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forankringer.

6. Ved bolteprosjekter som gjennomfores eller Stuttes av NKF gjelder folgende hensyn

og krav:

Bruksrettighetene skal være avklart gjennom en grunneieravtale (8.3).

Fare for kontlikter knyttet til bruken av feltet ved okt ferdsel skal være vurdert

og hvis nodvendig avhjulpet med passende tiltak

Ansvar thr framtidig vedlikehold bor være avklart gjennom avtale med lokal

klatreklubb.

d. Det skal brukes bolter av beste kvalitet for å sikre lengst mulig levetid (6.1).

e.Når nye ruter og felt åpnes for allmenn klatring gjennom bolting. skal rutene

boltes sikkert. med minimal risiko tbr bakkefall ou andre farlige fall Det

samme gjelder ved rebolting.

Andre prinsipper 02 krav til sikker bolting i dette notatets punkt 6 skal folues.

Etiske spørsmal stilt i dette notatets punkt 8 skal være vurdert for

gjennomtbring.

7. Bolteprosjekter skal ikke gjennomfores der det kommer i konflikt med

vernebestemmelser. artsfredning, andre viktige naturvemhensyn eller onskene til

lokalt klatremiljo (8.4 - 8.5).

8. NKF bor normalt bare stotte bolting av felt som med stor sannsynlighet vil bli brukt i

lang tid,

4. Utgangspunkt

Disse vedtakene bygger på et grunnsyn som sier at:

I. natur uberort av menneskelige inngrep er et gode i seg selv,

2. klatreres natidige og framtutige opplevelser er best tjent med å holde alle inngrep på et

(nodvendig) minimum og sa lite synliae som mulig,

file::C:fephorte/PdtDoeProDirrEPHOR E/488251_F1X.HTML 09.06.2015
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3, teknisk tilretteleguing kan redusere kontlikter og være til beste for klatrere. for andre

brukere og for området selv når brukshyppigheten er stor.

bolting kan forsvares når nye felt og nye linjer a hoy kvalitet ikke kan sikres på

annen inate.

de som har brukt klatrefeltet i lengst tid —som regel de som bor i omradet —er de som

bor ha storst innflytelse på evenmell tdrettelegging.

vh

ka arne Sogård

leder

Sogne klatreklubb
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/4531-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 04.09.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

22/15 17.09.2015

Tilstandsvurdering offentlig eide områder som beites med sau

Forvalters innstilling

Verneområdestyret ønsker utført en vurdering av den økologiske tilstanden og
beiteopplegg i 10 offentlig eide deler av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde som
beites med sau.

Saksopply sninger

Det pågår sauebeiting mange steder i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.
Aktiviteten har tatt seg opp de siste 10-15 årene ut fra lokale interesser i å holde i hevd
landskapet, ønske om å bevare kystlynghei og hindre uønsket gjengroing. Mange
setter pris på det gjenåpnede landskapet. Fra ulike hold får vi imidlertid bekymrings-
meldinger om at sjeldne planter og insekter forsvinner som følge av sauebeiting og at
vegetasjonen er for hardt nedbeitet noen steder.

Vurdering

Sauebeiting påvirker landskapet på en vesentlig måte mange steder i Oksøy-Ryvingen-
området. Husdyrbeiting er en forutsetning for å opprettholde kystlynghei og
naturbeitemark. Andre steder kan husdyrbeiting bidra til å hindre uønsket gjengroing.
På den annen side vet vi at sauebeiting kan redusere mangfoldet av planter og
insekter.

Miljødirektoratet og kommunene er en betydelig grunneier i Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde og har med dette et særskilt ansvar i forvaltning av beiteretten
som i praksis forvaltes av kommunen ved avtaler mellom kommunens landbruksjef og
en dyreeier. (Unntak herfra er at i noen offentlige eide friluftsområder i Mandal har
tidligere private grunneiere beholdt beiteretten for småfe.) Kommunene er interessert i
kunnskap om tilstanden i områdene for å sette gode rammer for beiting.

Jeg synes det er fornuftig å fokusere på de offentlig eide områdene nettopp fordi de er
offentlige og at verneområdeforvaltningen sammen med kommunene her har et
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særskilt ansvar og muligheter for spesielt tilpassede opplegg. Jeg har vurdert 10
områder på Flekkerøy og i Søgne skjærgården som aktuelle for en tilstandsvurdering:
Asperøya, Bergeneset m/Anstensneset, Kringkasteren inkludert privat nabo, Tjamsøya,
Herøya, Indre Hellersøya, Helgøya, Skarvøya, Langøya og Hellersøya m Songvaar fyr.
(Den siste eies av kystverket). Disse omfatter til sammen 2806 dekar, 6 ulike dyreeiere,
og ca 175 voksne sauer. Dyreeierne er kjent med saken.

Vi ønsker:
- oversikt over økologisk tilstand i områdene i forhold til verneformålet, viktige

naturtyper og sjeldne arter
- vurdering av om dagens beitetrykk og –opplegg er formålstjenlig
- eventuelt forslag til endring i beitetrykk og –opplegg

Konsulenten bør ha relevant erfaring og kjennskap til distriktet. Beitebrukere og
kommunens landbruksansvarlig skal ha anledning til å delta på feltarbeid. Det skal
settes av tid for samtaler/befaringer med beitebrukerne og viktige relevante
informanter. Det ønskes en kortfattet rapportering med fokus konklusjoner,
oppfølgingspunkter og begrunnelse.

Budsjett:
Tilstandsvurderingen skal skje innen rammen av kr 80 000,- eks mva og dekkes av
gjenværende midler på forvaltningplanlegging (60 000) og bidrag fra Kr sand kommune
(20 000).
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