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Informasjon om forvaltningsplan og besøksstrategi for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder ønsker med dette å melde 
ifra om at arbeidet med å ferdigstille forvaltningsplanen og besøksstrategien for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde nå er i gang.  

Forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 

En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel i den daglige forvaltningen, og skal fungere som et 
oppslagsverk både for søkere og forvaltere. Den overordnede målsettingen med 
forvaltningsplanen er å ta vare på verneverdiene, både gjennom å beskytte de mot uønskede inngrep og 
gjennom å legge til rette for aktivitet som fremmer verneverdiene. Et annet formål med 
forvaltningsplanen er å gi rammene for en helhetlig og forutsigbar forvaltning den kommende 
tiårsperioden.  

Gjeldende forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde ble utarbeidet og vedtatt av 
Fylkesmannen i Vest-Agder i 2010. Det foreligger et utkast til forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde fra 2016 som nå skal ferdigstilles. Arbeidet framover vil bestå av å foreta 
nødvendige endringer og oppdateringer av utkastet. Forvaltningsplanen vil deretter fremlegges for 
verneområdestyret og sendes til Miljødirektoratet for faglig godkjenning våren 2022.  

Besøksstrategi for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 

Formålet med en besøksstrategi å gi forvaltningsmyndigheten en bevisst, målrettet og forutsigbar plan for 
hvordan man kan møte besøkende. Besøksstrategier skal legge til rette for, og styre, bruken i 
verneområder slik at opplevelsen for de besøkende og den lokale verdiskapingen blir størst mulig. 
Besøksstrategier skal også bidra til at forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas. 

I forbindelse med arbeidet med besøksstrategien vil informasjon fra tidligere referansegrupper og 
brukerundersøkelser bli samlet inn, og innarbeidet i strategien før denne legges fram for 
verneområdestyret. Deretter er hensikten at besøksstrategien sendes til Miljødirektoratet for faglig 
godkjenning våren 2022. 

Organisering av arbeid - Prosjektgruppe og rådgivningsgruppe  

Det er Rambøll som vil gjennomføre arbeidet med å ferdigstille forvaltningsplanen og besøksstrategien for 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Verneområdestyret er eier av prosjektet. Det skal opprettes en 
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rådgivningsgruppe bestående av representant fra Statsforvalteren, lokal SNO og administrativt 
kontaktutvalg. Prosjektgruppa, bestående av Rambøll og verneområdeforvalter, skal presentere utkast og 
relevante problemstillinger for rådgivningsgruppa i forbindelse med prosjektet.  

Feltarbeid og kontaktpersoner 

Rambøll starter opp med befaringer i felt i uke 42 i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Dersom 
grunneiere eller andre har spørsmål til arbeidet med forvaltningsplanen eller besøksstrategien, ber vi om 
at dere tar kontakt med vikarierende verneområdeforvalter Jorunn Haugen (johau@statsforvalteren.no), 
eller Rambøll v/Elisabeth Kaddan (elisabeth.kaddan@ramboll.no) og Erik Larsen (ekln@ramboll.dk). 

Gjerne videresend dette brevet til de som kan ha interesse for denne informasjonen. 

Med vennlig hilsen 
 
Jorunn Haugen 
verneområdeforvalter 
  
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift  
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