
Møteinnkalling

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

Møtested: Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus
Dato: 10.09.2013
Tidspunkt : 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
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Fra: miljovern_xerox7755@fvma.no[miljovern_xerox7755@fvma.no]
Dato: 13.08.2013 16:19:23
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox

Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en Xerox WorkCentre-maskin.

Filtype til vedlegg: pdf

Plassering av flerfunksjonsmaskin: machine location not set
Enhetsnavn: Miljovern_Xerox_7755

Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til http://www.xerox.com.
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Fra:FMVA Postmottak[fmvaPostmottak@fylkesmannen.no]Dato:10.07.201310:40:08Til:
Eigeland,LindseyJeanetteKopi: kari.killi.olsen@miljodir.noTittel: VS: Besøksforvaltningi norske
nasjonalparker

Meldingener mottatt ogvideresendesinternt for journalføring.

Vennlighilsen
Fylkesmanneni Vest-Agder
Dokumentsenteretv/AnneLillRobstad
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/va

Avsenderhar fått meldingom at sendingener mottatt - jf.e-forvaltningsforskriftens§ 6

Fra: Kari Killi Olsen [mailto:kari.killi.olsen@miljodir.no]
Sendt: 10. juli 2013 09:41
Til: FMBUPostmottak; fmfipostmottak@fylkesmennen.no; FMHOPostmottak Fylkesmanneni Hordaland;
fmnopost@fylkesmennen.no; fmntpost@fylkesmennen.no; Postmottak Oslo og Akershus; *Fmos Postmottak
Fylkesmanneni Østfold; FM RogalandPostmottak; FMSFPostmottak; Postmottak Vestfold; FMAA
Postmottaket; FMHEPostmottak; Fylkesmanneni Møre og Romsdal; postmottak, Arkiv; FMSTPostmottak;
FMTEPostmottak; FMTEPostmottak; fmtrpostmottak; FMVAPostmottak
Emne: Besøksforvaltningi norske nasjonalparker

Vår ref.: 2013/1078-1
Dettedokumenteter elektroniskgodkjentogharderforingensignatur.Denneoversendelsenvil kun
bli sendtelektronisk.
Vi beromat offisielle svaroghenvendelsertil Miljødirektoratetgjørestil post@miljodir.no
Vennligstfordel dettebrevettil Nasjonalpark- ogverneområdestyrene.

Med hilsen

Kari Killi Olsen
konsulent, avdeling for naturbruk og vern

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåingav Direktoratet for naturforvaltning (DN) og
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

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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Postadresse: Postboks5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Strømsveien 96, 0663 Oslo|
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Besøksforvaltning i norske nasjonalparker

Et overordnet mål for alle norske verneområder er å ta vare på naturverdiene i
området. Samtidig er verneområdene viktige arenaer for reiseliv og friluftsliv.
Miljødirektoratet ønsker nå et mer aktivt arbeid med besøksforvaltning i norske
nasjonalparker.

Det er grunn til å forvente økt fokus på opplevelse knyttet til områder hvor vi finner de nasjonalt
høyest prioriterte naturverdiene; verneområdene. Det er allerede i dag stor interesse for
opplevelser og aktiviteter i nasjonalparkene og andre verneområder, og det er all grunn til å
forvente at dette vil øke framover. Regjeringens nye reiselivsstrategi «Destinasjon Norge»
fremhever naturen som selve fundamentet for fremtidig norsk reiseliv. For å stå bedre rustet i møte
med framtida er det viktig at nasjonalpark- og verneområdestyrene har gode og gjennomtenkte
planer for besøksforvaltning, dette for å ivareta både naturen og de besøkendepå best mulig måte.
Med bakgrunn i dette ønsker Miljødirektoratet nå et mer aktivt arbeid med besøksforvaltning, og
har igangsatt utviklingen av et verktøy for besøksforvaltning i norske nasjonalparker. Det er et mål
at ogsåforvaltningen av de øvrige verneområdene, naturreservat og landskapsvernområder, skal ha
god nytte av verktøyet som nå utarbeides. Samtidig har Miljødirektoratet startet arbeidet med en
merkevarestrategi for nasjonalparkene. De to prosesseneblir sett i nær sammenheng.

Besøksforvaltning skal være en del av den helhetlige forvaltningen av verneområdet. Derfor er det
viktig at arbeidet med besøksforvaltning ikke blir et frittstående prosjekt, men at det ses i
sammenhengmed forvaltningsplanen som er utarbeidet eller er under utarbeidelse for
verneområdet. På denne måten blir ogsåtiltak knyttet til besøksforvaltning innarbeidet i den totale
tiltakslisten over forvaltningstiltak i området, og det blir ogsåmed i de helhetlige prioriteringene
som må gjøres i forbindelse med gjennomføring av tiltak i verneområdet. Siden dette blir en del av
samlet forvaltningsplan for verneområdet, må det som utarbeides om besøksforvaltning ogsåtil
godkjenning i Miljødirektoratet.

I flere verneområder er det allerede igangsatt arbeid på besøksforvaltning, og de erfaringene som er
gjort i disse arbeidene er viktige bidrag inn i det nasjonale arbeidet somskal gjøres. Utveksling av
planer og erfaringer er allerede startet med flere av disse initiativene. Forvaltningsmyndigheter som
har planer innenfor besøksforvaltning må gjerne ta kontakt med Miljødirektoratet.

Nasjonalpark- og verneområdestyrene

Trondheim, 05.07.2013

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/1078

Saksbehandler:
Therese Ruud
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Vi ønsker å holde dere løpende orientert om hvordan arbeidet utvikler seg, og noen av nasjonalpark-
og verneområdestyrene vil bli direkte involvert i det nasjonale arbeidet. Dette vil det komme mer
informasjon om.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Roar Skuterud Therese Ruud
Fung. avdelingsdirektør rådgiver

Kopi til:
Fylkesmennene
Nasjonalparksenterene
Verdensarvkoordinatorene
Miljøverndeprartementet
Statens naturoppsyn
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VERNEOMRÅDEFORVALTEREN NOTAT
Verneområdeforvaltning

Saksnr: 2013/4334 Dato: 21.08.2013

Til: VERNEOMRÅDESTYRET
Fra: BjørnVikøyr

Kystnasjonalpark - statusfor arbeidet med nasjonalparker på Skagerakkysten

Det visestil at Verneområdestyretønskeråbli holdtorientertomutviklingeni
nasjonalparkarbeidetpåSkagerakkystenjf protokoll fra styremøte30.april 2013.

Raet
Arbeidetmedå
etablereRaet
nasjonalparkpå
kystenavArendal,
Tvedestrandog
Grimstad
kommunerog
Jomfruland
nasjonalparki ytre
kystområdei
Kragerøkommunerble meldtoppstarteti juli i år.Miljøverndepartementethargitt
Fylkesmennene i henholdsvisAust-AgderogTelemarkansvarå ledeprosessenog leggetil
rettefor godtsamarbeid.Planenerå levereverneforslagi 2016jf
http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Andre-planer-og-retningslinjer/Raet-
nasjonalpark/og
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTE/Milj%c3%b8%20og%20klim
a/Naturvern/Jomfruland%20NP/Jomfruland%20nasjonalpark%20-
%20Oppstartsmelding.pdf?epslanguage=nb

Færder nasjonalpark til i regjeringen 23.
august
Sakenfremmesfor Kongeni statsråd23.
august.Det erplanlagtoffisiell åpningenav
Færdernasjonalpark31.august. Tjøme
kommuneønskerå oppretteet
nasjonalparksenterpåVerdesEnde.Færder
nasjonalparkomfatterskjærgårdsområdetøst
for Nøtterøy og Tjøme.Ogsåområdethelt sør
påTjøme,VerdensEndeogMoutmarkamot
vestermedi detplanlagteområdet:
http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/faerder-
nasjonalpark-vedtatt-1.11173901
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Fra: Røysland, Katrine[fmvakro@fylkesmannen.no]
Dato: 15.08.2013 11:26:26
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: Prosjekt M108, M109, M110

Med hilsen
KatrineRøysland
rådgiver
Fylkesmanneni Vest-Agder
Tlf.38176142
www.fylkesmannen.no/Vest-Agder
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Prosjekt
(T)

M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift
M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 5300
M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 5330
M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 5400
M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 6860
M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 6861
M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 6900
M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 7100
M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 7132

M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift

M108 VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift

Prosjekt
(T)

M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 6300
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 6301
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 6340
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 6790
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 6871

M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 7100
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 7132
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 7150

M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen
M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen 3131

M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen

M109 SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen

Prosjekt
(T)

M110 Tiltaki Oksøy-RyvingenogFlekkefjordIvo
M110 Tiltaki Oksøy-RyvingenogFlekkefjordIvo 6790

M110 Tiltak i Oksøy-RyvingenogFlekkefjordIvo
M110 Tiltaki Oksøy-RyvingenogFlekkefjordIvo 3131

M110 Tiltak i Oksøy-RyvingenogFlekkefjordIvo

M110 Tiltak i Oksøy-RyvingenogFlekkefjordIvo

Prosjekt Konto

Prosjekt Konto

Prosjekt Konto
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Konto
(T)

1080 142721 0
Styrer,råd ogutvalg 1080 142721 28005,00
Honorarer 1080 142721 9 804,00
Arbeidsgiveravgift 1080 142721 5 331,08
Møter eksterne 1080 142721 1 160,00
Møter interne 1080 142721 920
Telefoniogdatakommunikasjon,samband,internett 1080 142721 839,62
Bilgodtgjørelse,oppgavepliktig 1080 142721 2 439,00
Reisekostnad,ikkeoppgavepliktig 1080 142721 316

VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 142721 48814,70

VerneområdestyretOksøy-Ryvingen-FlekkefjordIvo - drift 48814,70
48 814,70

Konto
(T)

1080 142701 0
Leielokaler 1080 142701 83330,00
Administrativkostnadsdekning 1080 142701 140000,00
Lys,varme 1080 142701 5 903,43
Kjøpavandrefremmedetjenester 1080 142701 28979,93
Kompetanseheving 1080 142701 1 100,00

142701 259313,36
Bilgodtgjørelse,oppgavepliktig 1080 142721 11992,20
Reisekostnad,ikkeoppgavepliktig 1080 142721 1 069,00
Diettkostnad,oppgavepliktig 1080 142721 2 942,00

142721 16003,20
Inntekter fra salgavoppdrag,avgiftfri 1080 451001 -536119,00

451001 -536119,00

SekreteriatverneområdestyretOksøyRyvingen -260802,44
-260 802,44

Konto
(T)

1080 142630 0
Kjøpavandrefremmedetjenester 1080 142630 187148,75

142630 187148,75
Inntekter fra salgavoppdrag,avgiftfri 1080 451001 -30000,00

451001 -30000,00

157148,75
157 148,75

Beløp

Koststed Kappost Beløp

Koststed Kappost

BeløpKoststed Kappost
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Fullmakt
(DA)
280000,00 280000,00

0 -28005,00
0 -9 804,00
0 -5 331,08
0 -1 160,00
0 -920
0 -839,62
0 -2 439,00
0 -316

280000,00 231185,30

280000,00 231185,30
280 000,00 231 185,30

Fullmakt
(DA)
250000,00 250000,00

0 -83330,00
0 -140000,00
0 -5 903,43
0 -28979,93
0 -1 100,00

250000,00 -9 313,36
0 -11992,20
0 -1 069,00
0 -2 942,00

0 -16003,20
0 536119,00

0 536119,00

250000,00 510802,44
250 000,00 510 802,44

Fullmakt
(DA)
662000,00 662000,00

0 -187148,75

662000,00 474851,25
0 30000,00

0 30000,00

662000,00 504851,25
662 000,00 504 851,25

Gjenværende

Gjenværende

Gjenværende
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Fra: Vikøyr, Bjørn[fmvabvi@fylkesmannen.no]
Dato: 07.06.2013 14:33:00
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: Endringer i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyrene
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Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for naturforvaltning Saksbehandler
Postboks8013Dep Myntgt. 2 22 24 9090 Morten Gluva

222458320030Oslo Org no. Telefaks
postmottak@md.dep.no http://www.md.dep.no/ 972417882

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

12/3205 17.12.2012

Endringer i vedtektene for nasjonalpark -/verneområdestyrene

Den nye ordningen med lokal forvaltning av nasjonalparkerog andre større
verneområder,har nå vært i funksjon siden 2010.Påbakgrunn av erfaringene så langt,
vil departementetgjennomføreenkelte endringer i vedtektene.Dette for å ivareta
hensynet til en rasjonell og effektiv forvaltning og for å gjøre vedtektenemer presise.

Endring av punkt 6 om nasjonalparkstyretssekretariat
Departementetviser til at flere nasjonalpark-/verneområdestyrer har ønsketadgangtil
å delegeremyndighet til nasjonalpark -/verneområdeforvalteren. Dette gjelder spesielt
saker knyttet til motorferdsel og annenferdsel, hvor det er et stort antall saker, og hvor
det regelmessigbehandlestillatelser etter verneforskriftenes spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser.Departementetser at det kan værehensiktsmessigat
styrene gis adgangtil å delegeremyndighet til forvalter pådette saksfeltet,da det her
er tale om et stort antall saker. Departementethar påbakgrunn av dette foretatt en
endring i pkt 6 i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyrene. Ordlyden i pkt 6 i
vedtekteneblir nå;

Sekretariatetfor nasjonalpark-/ verneområdestyretbestårav en eller flere
nasjonalpark-/ verneområdeforvalter(ere) somansettesav Fylkesmanneni …….. og
i dialog medstyret.Fylkesmanneni …… har personalansvaretfor nasjonalpark-
/ verneområdeforvalteren(e) . Sekretariatetkan fremmeinnstillinger overforstyret
om sakersomgjelderforvaltning av verneområdet/ene. Sekretariateter underlagt
nasjonalpark-/ verneområdestyreti alle sakersomangår forvaltningenav
verneområdet/ene.

Styretkan gi forvalterenmyndighettil å treffevedtaki alle sakersomgjeldersøknad
om tillatelseetterverneforskriftenesspesifisertedispensasjonsbestemmelserom
ferdsel

Det er ikke anledning til å delegereadgangentil å treffevedtaketter
naturmangfoldloven§ 48.

Side 20



Side 2

Forvalterensvedtakskal treffesi tråd mednaturmangfoldloven,verneforskrifteneog
eventuellforvaltningsplan.Der det ikke foreliggergodkjentforvaltningsplanskal
styretvurdereom detskal gissærskilteretningslinjer for behandlingenav dennetypen
saker.

Miljøverndepartementethar utarbeidetegeninstruks for prosessenknyttettil
ansettelseav nasjonalpark-/ verneområdeforvalteren.

Adgangentil delegering innebærer at forvalter kan gis myndighet til å behandlealle
typer søknaderom ferdsel etter verneforskriftenes spesifisertetillatelsesbestemmelser.
Dette inkluderer eksempelvisbl.a. motorferdsel bådepåsnødekt mark og barkmark,
organisert ferdsel, og ferdsel med hest, sykkel eller hundespann.

Gjennom arbeidet med forvaltningsplanenfastsettesrammenefor hvordan slike saker
skal håndteres.Omfangetav ferdsel må ikke værei strid med verneformålet,
naturmangfoldlovensbestemmelserog de bevaringsmålenesom er satt i
forvaltningsplanen.

Vi vil presisereat delegeringen ikke gjelder søknaderom ferdsel som må behandles
etter naturmangfoldloven§ 48.

Endring av punkt 8.5 om brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene
I vedtektenepkt 8.5 ble det opprinnelig vist til feil kapittel i naturmangfoldloven,samt
at ordlyden er upresis i forhold om det er Fylkesmanneneller Direktoratet for
naturforvaltning som er rett mottaker avrapporteringen, der administrative sanksjoner
kan væreaktuelt. Departementetendrer derfor dette punktet slik at ordlyden blir:

Styrethar somforvaltningsmyndighetet selvstendigansvar for å påseat alle brudd
på verneforskriftenesomstyretfår kjennskaptil blir rapportert/anmeldt til politiet
dersomforholdeter straffbart.Kopi av anmeldelse/rapportskal sendes
FylkesmannenogDirektoratet for naturforvaltning. Der administrative sanksjoner
er aktuelt, jf. naturmangfoldlovenkap. IX, skal styretoversendeen rapport om
forholdettil Fylkesmannenmedkopi til Dir ektoratetfor naturforvaltning.

Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef Torbjørn Lange

avdelingsdirektør

Dokumenteter godkjentelektronisk,oghar derfor ikke håndskrevetsignatur.

Kopi: Direktoratet for naturforvaltning
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Fylkesmennene

Adresseliste
Blåfjella-Skjækerfjella
nasjonalparkstyre
Brattfjell -Vindeggen
verneområdestyre
Breheimen
nasjonalparkstyre
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Folgefonna
nasjonalparkstyre
Forollhogna
nasjonalparkstyre
Hallingskarvet
nasjonalparkstyre
Jostedalsbreen
nasjonalparkstyre
Jotunheimen
nasjonalparkstyre
Kvænangsbotn-Navitdalen
verneområdestyre
Lomsdal-Visten
nasjonalparkstyre
Lyngsalpan
verneområdestyre
Midtre Nordland
nasjonalparkstyre
Naustdal-Gjengedal
verneområdestyre
Nordkvaløy-Rebbenesøy
verneområdestyre
Nærøyfjorden
verneområdestyre
Oksøy-Ryvingenog
Flekkefjord
verneområdestyre
Reisanasjonalparkstyre
Rohkunborri nasjonalpark
Rondane-Dovre
nasjonalparkstyre
Seilandnasjonalparkstyre
SetesdalVesthei
Ryfylkeheiane og
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Adresseliste
Frafjordheiane
Stabbursdalen
nasjonalparkstyre
Stølsheimen
verneområdestyre
Trollheimen og Innerdalen
verneområdestyre
Varangerhalvøya
nasjonalparkstyre
Vegaverneområdestyre
Ytre Hvaler
nasjonalparkstyre
Øvre Dividal nasjonalpark
Øvre Pasvik
nasjonalparkstyre
Ålfotbreen verneområdestyre
Verneområdestyretfor
Geiarnger-Herdalen
Langsuanasjonalparkstyre
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FLEKKEFJORDKOMMUNE

Fylkesmannen i Vest-Agder v/Bjørn Vikøyr
Miljøvernavdelingen
Postboks 513 Lundsiden Vest-Agder

4605 KRISTIANSAND S
18 JUNI2013

Deres ref: 12/2830 og 13/1609 Dok

Deres ref.: Arkiv-ID: 12/610- 7 Arkivkode: Saksbeh.: Else Tove Birkeland Dato:
Journal-ID: 13/9735 9/2 Telefon: 14.06.2013

Ad melding om mulig ulovlig brygge - Østhus

Kommunen viser til brev av 06.05.2012 og 20.03.2013 fra Roy Nilsen samt til henvendelse
fra Fylkesmannen i Vest-Agder, sist v/Bjørn Vikøyr den 22.05.2013.

Flekkefjord kommune var i forbindelse med første henvendelse på befaring på eiendommen.
Jeg viser til kopi av vedlagte foto.

Som det fremgår av disse bildene er det ikke foretatt noe vesentlige inngrep på
eiendommen, og de inngrep som måtte være foretatt er små. Dette er vanskelig å tidfeste
og en kan ikke se at området virker privatisert.

Flekkefjord kommune har en lang liste med ulovligheter som vi skal følge og vi kan ikke se at
dette vil være et tiltak vi vil ha muligheten til å prioritere en ulovlighetsoppfølgning på.

Når det gjelder mulig privatisering av sti i området, anser ikke Flekkefjord kommune dette for
å være et område vi kan foreta oss tiltak på. Det skal ikke være satt opp gjerder eller
stengsler. Her får Fylkesmannen i Vest-Agder vurdere saken ut fra deres saksområde. Ut fra
det vi kunne se på befaring var området ikke privatisert i noe særlig grad.

Med hilsen
Teknisk forvaltning

Else Tove irkeland
Saksbehandler

Kopi til:
Roy Nilsen Fidjeveien 85 4432 HIDRASUND

Flekketlord kommune
SO

4400 Flekketiord
Teleton
Teletax. 38 32 80 09

i<ornmune nO

ekketcrdkommune no
urg.nr 96,.1967 369
Bankciiro 3201.56 00933
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3061-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 16.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

18/13 10.09.2013

Søgne - Indre Hellersøy gnr 17 bnr 299 - Oksøy -Ryvingen
landskapsvernområde - søknad om fly tting og utvidelse av hytte

Vedlegg
1 Vedlegg 11 - bilde hytta fra nordøst
2 Søknad om flytting og utvidelse av hytte på gnr 17/299. Trekker tidligere

søknad.
3 Vedlegg 7 Hellersøya - hytta - skråfoto
4 Skisse - søknad om hytteutvidelse - 4,25 m2.

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd, dispensasjon til
å flytte eksisterende hytte inntil 2 meter vekk fra sjøen og utvide hytta med 4,25 m2 til
totalareal 45 m2 på gnr 17/299, Indre Hellersøy, Søgne kommune, som søkt. Hytta skal
plasseres på terrenget uten sprenging i fjell. Inkludert i dispensasjonen er anledning til
å drenere rundt hytta Det skal brukes natur-/ ikke reflekterende materialer og mørke
farger. Grunnmuren skal utføres i naturstein. Vindusflater som er lett synlige for
allmenheten det vil si mot øst, skal ha ikke reflekterende glass. Trærne på eiendommen
skal bevares.

Dispensasjonen gjelder i tre år og kun i forhold til verneforskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde. Det må i tillegg søkes tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Saksopply sninger

Det vises til tidligere påklagd avslag på søknad om riving og ny hytte. Denne søknaden
er trukket.

Runar Ovesen søker på vegne av fire sameiere om å:
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- Drenere rundt hytta
- Nye støtter/grunnmur, slik at hytta blir stående støtt på fjellgrunn
- Flytting av hytta 1-2 meter innover på plenen for å få bedre arrondering på

eiendommen (den blir da liggende litt lenger bort fra sjøen)
- Utskifting av kledning og vinduer
- En økning av grunnflaten på 4,25 m2, fra 40,75 til 45,0 m2 for å få bedre

funksjonalitet. Dette fører til at hytta blir rektangulær - dvs at vestre kortside blir like
bred som østre kortside.

Verneområdeforvalteren tilføyer at dette er den eneste hytta på Indre Hellersøy som for
øvrig er statlig eid friluftslivsområde. Hytta ligger ca 50 m fra sjøen. Det er 30 meter
offentlig eid areal mellom hyttetomta og sjøen. Her vokser tett furuskog som gjør at
eksisterende hytte knapt er synlig fra sjøen. Hytta er ikke synlig fra viktig oppholdsareal
sørvest for hytta pga en fjellrygg og påstående trær og busker.

Hjemmel
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre
eller virke inn på landskapets art eller karakter jf forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt 1.1.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ombygging og mindre tilbygg
til eksisterende bygninger (jf § 3 pkt 1.3 b).

Forvaltningsplanen nevner følgende momenter som kan tillegges vekt:

� Tilbyggets omfang i forhold til eksisterende bygning.
� Hvorvidt bygningen endrer ytre karakter som for eksempel farge, takvinkel,

takdekke, innsetting/ blending av vindu, sprosser m.m. Om oppføring av
tilbygget skjer i sammenheng med en bruksendring av det opprinnelige
bygget.

� Tidligere tilbygg og utvidelser vurderes i sammenheng med omsøkte tilbygg.
� Det totale byggets størrelse og dominans. Man ønsker å unngå store

bygninger som dominerende i det øvrige landskapet.
� Eventuelle effekter på landskapets art eller karakter.

Spørsmålet om flytting av hytte er ikke berørt i verneplanen for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde.

Dette spørsmålet må derfor vurderes etter naturmangfoldloven § 48 (utdrag):

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig.

Søknad om dispensasjon skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets
virkning på verneverdiene. I dispensasjonen skal begrunnelsen for vedtaket vise
hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen
kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å:
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ta vare på et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av
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.

Vurdering

Landskapet på Indre Hellersøy framstår som en åpen holme med kystlynghei og
naturbeitemark i restaureringsfase som følge av småfebeiting i mer enn 10 år og
rydding av prioriterte arealer. En moden kystfuruskog dekker deler av øya. På
nordvestre del av hovedøya, inni furuskogen, er ei stor eng som benyttes til telting og
aktiviteter. Dette er gammel innmark fra 1800-tallet. Det er ei hytte på øya. Denne hytta
som nå ønskes flyttet og utvidet, er pga beliggenhet til liten ulempe for allmenheten.

Dagens hytte skiller seg fra de fleste av de øvrige 61 registrerte fritidsboligene i Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde, ved at den ligger i en moden furuskog som stort sett
er eid av staten. Det står skog i den ca 40 meter lange lia mellom sjøen og hytta.
Denne skogen bør bli stående. Hytta ligger lunt plassert i terrenget på nedsiden av en
fjellrygg i sør. Det betyr at den landskapsmessige effekten av flyttingen og utvidelsen i
dette spesielle tilfellet i forhold til den gamle både sett fra sjøen i nord, og fra det viktige
friluftsområdet i sør/sørvest, vurderes som ikke vesentlig.

Hytta passeres i ca 50 meters avstand av folk som går tur på en hovedsti rundt øya.
Endringen søknaden innebærer vil knapt være merkbar fra denne siden.

Kunnskapen om naturmangfoldet i området vurderes som tilstrekkelig. Området som
skal bebygges er fjell i dagen og plen som er anlagt for mange år siden. Det er ikke
påvist/mistanke om sjeldne arter som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. For å bevare
landskapet og naturgrunnlaget for øvrig, bør det ikke foretas inngrep fjell. Hytta skal
plasseres oppå terrenget og bør ha natursteinsmur slik som i dag.
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Fra:RunarOvesen[runar.ovesen@gmail.com]Dato:14.08.201322:41:17Til: Vikøyr, Bjørn Tittel:
Re:SV: Arkivkode 2012/3061,Gbnr17/299,IndreHellersøyi Søgnekommune,Trekkertilbake
søknadenom dispensasjonfra verneforskriftenfor utvidelseavhytte
Hei igjen
Hytta er i dagpå40,75m2.
Ved å økebreddenfra 5 til 6 meterfor helelengdenavhytta,blir hytta7,5meterlangog6 meter
bred.
Totalt blir hyttadapå45 m2.

Det vil si enutvidelsepå4,25m2.

(Sevedlagtekartskisse.)

Mvh

RunarOvesen

14.august2013kl. 11:05skrevRunarOvesen<runar.ovesen@gmail.com>:
Det er ikke mangem2,menjegsjekkerog sendertallet i kveld.

Sendtfra min iPhone

Mvh RunarOvesen

Den14.aug.2013kl. 08:08skrevVikøyr, Bjørn <fmvabvi@fylkesmannen.no>:

Søknader mottatt.

Hvor mangem2utgjørutvidelsen?

Hilsen

BjørnVikøyr

verneområdeforvalterfor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder
tlf +4741473912- +473817 6219 fmvabvi@fylkesmannen.no

http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Oksoy-RyvingenBjørnVikøyr

(Sendtfra iPhone)

Den13.aug.2013kl. 22:53skrev"RunarOvesen"<runar.ovesen@gmail.com>:

Ja, nedenfor følger enkortfattet, punktvis søknad.
Dersomdet skulle værebehovfor utfyllende
beskrivelse/forklaring, viser vi til alleredeforeliggende
saksmateriale(bl.a. fotografier av hytta ogtegningav
hytteomriss/grunnflate).

Vi søkermeddetteom følgendetiltak, innenfor rammeneav
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verneforskriften:

- Drenering rundt hytta
- Nyestøtter/grunnmur, slik at hytta blir ståendestøtt på
fjellgrunn
- Flytting av hytta noenfå meter innover på plenen(denblir
da liggendelitt lengerbort fra sjøen)
- Utskifting av kledning ogvinduer
- En mindre økning av grunnflaten, somfører til at hytta blir
rektangulær - dvsat vestrekortside blir like bred somøstre
kortside.

Mvh

Runar Ovesen

Den12.aug.2013kl. 15:20skrevVikøyr, Bjørn
<fmvabvi@fylkesmannen.no>:

Arbeiderm sakslistafor møte10.september.

Er enny søknadfra derenærtforestående?

Hilsen

BjørnVikøyr

verneområdeforvalterfor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord
landskapsvernområdertlf +4741473912– +4738 1762 19
fmvabvi@fylkesmannen.no.

-----Opprinneligmelding-----
Fra:RunarOvesen[mailto:runar.ovesen@gmail.com]
Sendt:6. august201320:46
Til: Vikøyr, Bjørn
Kopi: vos@fmva.no
Emne:Arkivkode2012/3061,Gbnr17/299,IndreHellersøyi
Søgnekommune,Trekkertilbakesøknadenomdispensasjon
fra verneforskriftenfor utvidelseav hytte

Til verneområdestyretfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjord
landskapsvernområder

Jegvisertil klagenpåavslagetpåsøknadenom
hytteutvidelse,somer til behandlingi

Side2 av 3

21.08.2013file://fmvapdf01/PDFDocProc$/EPHORTE/484260.HTML
Side 32



Miljøverndepartementet.

Vi harnåvurdertsakenpånytt, og i lys av
verneområdestyretsholdningi saken,vil jeg påvegneav
hytteeiernemeddettetrekkesøknadentilbake!

Sombeskreveti søknaden,harhyttaværti familien lenge.
Opprinnelig30-årsfestekontraktutløpi 1992,og sidenda
hardetværtenomfattendeprosess- førstfor å få forlenget
festeavtalen,og sidenfor å få kjøpt tomta- somtil vår glede
gikk i ordeni 2011.I løpetavdissesistetyve årenehar
imidlertid hyttaforfalt betydelig,og denhar- ogsåsom
nevnti søknaden- nåetklart behovfor utbedringer.

Vi tarderforsiktepåi nærframtid å fremmeenendret
søknad,dennegangommindreomfattendetiltak påhytta,
innenfordetsomkantillatesi medholdav verneforskriften.

Meddettesomnytt utgangspunkthåpervi pågoddialogmed
verneområdestyreti tidasomkommer,dermåletvårt erå
finne løsningerbeggeparterer fornøydmed.

Medvennlighilsen

RunarOvesen

PS! Vi berombekreftelsepåate-postenermottattav
verneområdestyret/verneområdeforvalter
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2013/4040-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 16.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

19/13 10.09.2013

Kristiansand - Belteviga - Flekkerøy - Oksøy -Ryvingen
landskapsvernområde - søknad om ny bruk av to bunkere

Vedlegg
1 Søknad oversendt fra Kristiansand kommune
2 Utdypende kommentarer fra Flekkerøy vel

Forvalters innstilling

Verneområdestyret mener Flekkerøy vel bør få anledning til å prøve ut potensialet for
ny bruk til friluftsrelaterte formål og utvikle en bærekraftig driftsmodell innen rammen av
vern, for to bunkere ved enden av veien i Belteviga i Oksøy-Ryvingen landskapsvern-
område/offentlig friluftsområde. Styret mener driften av lokalet bør finansieres av
relevante brukere og evt offentlig/privat støtte. Bruken av lokalene må baseres på
ferdsel til fots eller på sykkel. Dersom det ikke er mulig å finansiere/gjennomføre driften
av lokalet på denne måten det første året, gir verneområdestyret dispensasjon med
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd, for kjøring inntil to dager høsten 2013 og to
dager våren 2014, for å skaffe nødvendige driftsinntekter gjennom vinterlagring av
båter og kjøretøyer i bunkerne. Nødvendig kjøring må da skje med basis i en avtale
mellom Flekkerøy vel og Kristiansand kommune som regulerer kjøringen til et minimum
og ivaretar forholdet til allment friluftsliv på en god måte.

Saksopply sninger

Flekkerøy Vel ønsker gjennom avtale med Kristiansand kommune på vegne av eieren,
som er Miljødirektoratet, å bevare to utrangerte bunkere i Belteviga for allmenheten.
Det søkes om dispensasjon i ett år for å organisere bruk og utvikle en driftsmodell.
Saken er akutt siden tidligere eier, Skifte eiendom, ønsker at ny eier overtar
strømabbonementet umiddelbart. Dersom varmen skrus av vil bunkerne raskt forfalle.
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Bunkerne har hatt funksjon som lager for Forsvaret i ca 20 år (bygd 1992). De er ca
360m2 og i god stand. Flekkerøy vel beskriver i søknaden:

«De ligger naturskjønt og usjenert til med fronten mot Skagerak og en
avskjermet asfaltert plass fremfor - og gamle ”batteristillinger” med Flekkerøy
Vel’s benker på toppene rundt. Bunkerne med sin beliggenhet og historie er en
destinasjon i seg selv. Vellet mener det er viktig å ikke ødelegge muligheten for
gjenbruk av bunkerne til glede for Flekkerøys befolkning og besøkende i
området. Bunkerne skal benyttes som møte- og aktivitetsplass samt lager for en
nystartet skoggruppe og en ”Benkegruppe”. Bunkerne er aktuelle å bruke i
forbindelse med Olsokfeiring og utstillinger. Flekkerøy har mange aktive
mennesker og foreninger, det er en generell mangel på lagringsplass og
disponible foreningslokaler på øya.»

Nødvendig oppvarming og avfukting av bunkerne koster erfaringsmessig ca 50 000 kr
pr år. Vellet ønsker å leie ut deler av lokalene til vinteropplag av båter og motorsykler
for å dekke inn disse kostnadene. Dette antas å innebære ca 40 kjøreturer (tur/retur ca
950 m) i landskapsvernområdet pr år.

Det går en gruset bilvei ut til bunkerne. Brukerne må gjennom to bommer. Det er kun
Kristiansand kommunes parkvesen som kjører utenfor den ytre bommen ved
Storetjønna i dag, i forbindelse med drift av friluftsområdet. Dette skjer i svært
begrenset omfang.

Rammer for vurdering
Friluftsliv er en del av verneformålet i Oksøy – Ryvingen landskapsvernområde. Målet
for friluftsliv i forvaltningsplanen er at besøkende skal føle seg velkommen til Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde. Området skal være godt tilrettelagt for et naturvennlig
friluftsliv innen rammen av vern. Det er derfor behov for informasjonstiltak, samt
tilretteleggingstiltak.

Saken berører landskapsvernet ved prinsippet om ny bruk av bunkerne og området
rundt, etter at Forsvaret overførte bunkerne til Miljødirektoratet våren 2013:

«Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet
til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.
Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha
særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan etter § 5» jf
verneforskriften § 3 punkt 4.2.

I tillegg berører søknaden prinsippet om at «Motorferdsel er forbudt på land» jf
verneforskriften § 3 punkt 5.1.

Det er ikke hjemmel i verneforskriften til å dispensere til motorferdsel til et slikt formål.
Søknaden må derfor behandles etter den generelle unntaksmuligheten i
naturmangfoldloven § 48 1. ledd:

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.»
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Vurdering
Initiativet fra Flekkerøy vel er prisverdig fordi det innebærer å bevare en ressurs for
aktiviteter knyttet til friluftsliv og naturopplevelser for framtiden. De to bunkerne kan,
med sin attraktive beliggenhet sentralt i et svært viktig kystfriluftsområde nær store
befolkningskonsentrasjoner på Flekkerøy og Kristiansand, ha et positivt potensiale for
friluftsliv og naturopplevelser.

Det foreligger ikke registreringer i naturbasen eller artskart som tilsier at området er
spesielt sårbart for ferdsel eller arrangementer. Kunnskapen i området anses for
tilfredstillende for å vurdere saken jf naturmangfoldloven §§ 8-9.

Belteviga er mye brukt til friluftsliv. Vi kan ikke se at økt ferdsel til fots og på sykkel er
problematisk i forhold til verneformålet jf naturmangfoldloven § 10 og verneforskriften §
3 punkt 4.2. Motorferdsel i utmark er en ulempe for allment friluftsliv og er forbudt i
landskapsvernområdet. Etter at Forsvaret trakk seg ut, er motorferdselen, særlig
utenfor den ytre bommen ved Storetjønna, nærmest fraværende. Det er uheldig å
generere ny motorferdsel og gi grunnlag for forventninger om motorferdsel i området i
framtiden. Dette vil kunne gi en uakseptabel samlet effekt i forhold til verneformålet.

Naturmangfoldloven § 11 plasserer ansvaret hos tiltakshaver knyttet til det å dekke
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet er det
spørsmål om det er mulig å få til modell som ikke skader naturmangfoldet, dvs som
ikke forutsetter motorferdsel.

Verneområdestyret må vurdere fordelene for naturvernet og friluftslivet opp i mot
ulempene jf naturmangfoldloven § 12:

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en
samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.»

Å ta vare på bunkerne, og benytte og utvikle dem, vurderes å ha stor betydning for
Flekkerøy vel. Dette må skje innen rammen av vern, dvs at ulempene i forhold til
verneformålet er bagatellmessige, forbigående eller på annen måte akseptable.

Belteviga vurderes å ha toleranse for en bruk som er skissert i søknaden, så lenge
dette ikke fører til motorisert ferdsel. Det legges til grunn at man primært forsøker å
finansiere strømutgiftene i en overgangsperiode med offentlig drift for å holde anlegget
i gang og få rimelig tid til å ta anlegget i ny bruk og utvikle et bærekraftig driftsopplegg
innen rammen av vern. Dersom det ikke er mulig å dekke nødvendige strømutgifter
gjennom offentlig/privat støtte og nye brukere, vurderes det som akseptabelt med
vinterlagring av båter/motorkjøretøyer i en prøveperiode kommende vinter.
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Fra:TrondJohanson[Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no]Dato:05.08.201310:11:34Til:
Vikøyr, BjørnTittel: VS: Utrangertebunkersi Belteviga,Flekkerøy
Hei Bjørn.

Parksjefener positiv til tiltaketsomenforsøksordningi 2013/2014.

Søknadenoversendeshervedverneområdeforvalterfor avklaringi forhold til Landskapsvernområdet
ogbestemmelserfør kommunenevt.gir tillatelse.

Mvh

Trond Johanson
Naturforvalter,Parkvesenet,Teknisksektor
Mobil: +4791552835 | Kontor:+4738075169 | Sentralbord+4738075000 |
postmottak@kristiansand.kommune.no| Besøksadresse:Tollbodgt.22,3. etg

SØKNAD:

FlekkerøyVel(FV) ønskergjennomleieavtaleå sikreallmennhetenpåFlekkerøytilgangtil
utrangertebunkersi Belteviga.Styrethardrøftethvordanfinansieringogbrukav bunkersbestkan
forvaltesi trådmedforvaltningsmyndighetersretningslinjer.

FlekkerøyVel foreslårfølgende:

· Bruk - Oppvarmetvinterlagringvinterstidogdisponiblelokalersommerstid.Helårslagerfor
temagruppenesdugnadsmatriell.Oppmøteplassfor nystartet”Skaugjeng” (Pensjonistersomrydder
stierog lignende.)

· Konsept- Leiekanikke forsvaresmedkontigentpenger.Vinterlagringav småbåterpå
henger,campingvogner,motorsyklersikrerinntektertil drift og vedlikehold.Sommerstidstilles
lokalenedisponiblefor sporadiskeengangsarrangenmenter.F.eksOlsokfeiring, utstilling etc.FV's
temagrupperfår ogsåenplassfor vedlikeholdog lagringav matriell og utstyrtil bruk i friområdene.

· Behovfor kjøring - Foreslåttbrukmedføreradskillig mindrekjøring avbil i området
sammenlignetmedtidligerebruk.For vinterlagringerdetbehovfor kjøring to helgeri året,høstog
vår.For sporadiskearrangementerkandetværebehovfor transporti forb. Med
rigging.Temagruppenekanunntaksvishabehovfor kjøring i forb.medtransportav matriell.FV’s
forslagtil bruk medførerikke behovfor allmennferdselmedbil i området.AvstandenepåFlekkerøy
ersmåog ferdseltil arrangementeri Beltevigaforegårtil fots,medbåt,sykkelellervedparkeringpå
P-plassHøyfjellet.
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Flekkerøyvel erklar til å inngåleieavtale.Bruk i 2013vil dabli vinterlagring,lagringav
temagruppematriell ogOlsokfeiring, (feiringenharalleredeværtfeiret i Beltevigai 2-3 årog
bunkersvil dabli brukt sombackupveddårlig vær).

Mvh
ThomasKristoffersen
for FlekkerøyVel

Den21:2517.mars2013skrevTrondJohanson<Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no>
følgende:

Interessener registrert.
Fint omderekanantydebruk,konseptog Evt behovfor kjøring til området.

Kommunenog fylket vil diskuteresakenmedverneområdeforvalter.

Trond

Den17.mars2013kl. 21:07skrev"flekkerøyvel" <temagruppa@gmail.com>:

> Hei
> 'Deter kommetFlekkerøyVel for øretat deto gjennværendebunkersenei Beltevigaer utrangert
ogpåvei ut via Skifteeiendom
> nåi april.
>
> FlekkerøyVel er inntereserti å inngået leieforholdpåbeggebunkersene.
>
> Mvh
> ThomasKristoffersen
> FlekkerøyVel
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Fra: Vikøyr, Bjørn[fmvabvi@fylkesmannen.no]
Dato: 05.08.2013 13:05:00
Til: temagruppa@gmail.com
Kopi: Trond Johanson, Kristiansand kommune, parkvesenet
Tittel: VS: Utrangerte bunkers i Belteviga,Flekkerøy

Flekkerøyvel,v/ThomasKristoffersen

Fikksøknadenderesfra TrondJohansoni dag.

Detvil væreen fordel for vårsaksbehandlingom derekanutdypebetydningenfor
Flekkerøyvel/Flekkerøysbefolkning/besøkendei områdetå habunkereni brukbar
stand.Kannoenavfunksjonenedekkeslike godteller bedreandreplasser?Erdet
aktuelleutstillereellerandresomer interesserti å benytte lokalet f eksneste
sommer?

Bakgrunnenfor spørsmåleneer:

Vihar ikkehjemmeli verneforskriftentil å gi dispensasjontil motorferdselfor å finansieredrift avenbunker
for allmeneformål.Søknadenmåderfor behandlesetter naturmangfoldloven§ 48.Dispensasjoneretter
naturmangfoldlovenskalkungisunntaksvis.

Rammenefor vårvurderinger bl a følgende(utklipp fra lov/retningslinjer):

1. Lovgiver tenker i første rekke på «bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser som er av
stor betydning for søker».

2. «I noen saker vil imidlertid et tiltak kunne være i strid med verneformålet selv om det ikke kan påvises
noen nevneverdig negativ virkning på verneverdiene. Det gjelder f.eks. dersom et mindre tiltak har
liten betydning for verneverdiene på stedet isolert sett, men presedenshensyn står så sterkt at en
dispensasjon på sikt vil kunne føre til en uthuling av verneformålet. Det må i behandlingen av saken
legges vekt på at verneformålet ikke skal svekkes ved en bitforbit-forvaltning, ettersom mange mindre
inngrep i sum kan får store konsekvenser for verneformålet.»

Ad1: Deressøknadinnebæreri prinsippetenvarigbruk (ikkeforbigående)

Ad2: Deter avbetydningat hensynettil friluftslivet somfølgeavmotorferdsel,ikkesvekkesover tid.

Hilsen

BjørnVikøyr

verneområdeforvalterfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområdertlf +4741473912
– +4738 1762 19 fmvabvi@fylkesmannen.no.

Fra: Trond Johanson[mailto:Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no]
Sendt: 5. august 2013 10:11
Til: Vikøyr, Bjørn
Emne: VS: Utrangerte bunkers i Belteviga,Flekkerøy

Hei Bjørn.

Parksjefener positiv til tiltaketsomenforsøksordningi 2013/2014.
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Søknadenoversendeshervedverneområdeforvalterfor avklaringi forhold til Landskapsvernområdet
ogbestemmelserfør kommunenevt.gir tillatelse.

Mvh

Trond Johanson
Naturforvalter,Parkvesenet,Teknisksektor
Mobil: +4791552835 | Kontor:+4738075169 | Sentralbord+4738075000 |
postmottak@kristiansand.kommune.no| Besøksadresse:Tollbodgt.22,3. etg

SØKNAD:

FlekkerøyVel(FV) ønskergjennomleieavtaleå sikreallmennhetenpåFlekkerøytilgangtil
utrangertebunkersi Belteviga.Styrethardrøftethvordanfinansieringogbrukav bunkersbestkan
forvaltesi trådmedforvaltningsmyndighetersretningslinjer.

FlekkerøyVel foreslårfølgende:

· Bruk - Oppvarmetvinterlagringvinterstidogdisponiblelokalersommerstid.Helårslagerfor
temagruppenesdugnadsmatriell.Oppmøteplassfor nystartet”Skaugjeng” (Pensjonistersomrydder
stierog lignende.)

· Konsept- Leiekanikke forsvaresmedkontigentpenger.Vinterlagringav småbåterpå
henger,campingvogner,motorsyklersikrerinntektertil drift og vedlikehold.Sommerstidstilles
lokalenedisponiblefor sporadiskeengangsarrangenmenter.F.eksOlsokfeiring, utstilling etc.FV's
temagrupperfår ogsåenplassfor vedlikeholdog lagringav matriell og utstyrtil bruk i friområdene.

· Behovfor kjøring - Foreslåttbrukmedføreradskillig mindrekjøringav bil i området
sammenlignetmedtidligerebruk.For vinterlagringerdetbehovfor kjøring to helgeri året,høstog
vår.For sporadiskearrangementerkandetværebehovfor transporti forb. Med
rigging.Temagruppenekanunntaksvishabehovfor kjøring i forb.medtransportav matriell.FV’s
forslagtil bruk medførerikke behovfor allmennferdselmedbil i området.AvstandenepåFlekkerøy
ersmåog ferdseltil arrangementeri Beltevigaforegårtil fots,medbåt,sykkelellervedparkeringpå
P-plassHøyfjellet.

Flekkerøyvel erklar til å inngåleieavtale.Bruk i 2013vil dabli vinterlagring,lagringav
temagruppematriell ogOlsokfeiring, (feiringenharalleredeværtfeiret i Beltevigai 2-3 årog
bunkersvil dabli brukt sombackupveddårlig vær).

Mvh
ThomasKristoffersen

Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
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for FlekkerøyVel

Den21:2517.mars2013skrevTrondJohanson<Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no>
følgende:

Interessener registrert.
Fint omderekanantydebruk,konseptog Evt behovfor kjøring til området.

Kommunenog fylket vil diskuteresakenmedverneområdeforvalter.

Trond

Den17.mars2013kl. 21:07skrev"flekkerøyvel" <temagruppa@gmail.com>:

> Hei
> 'Deter kommetFlekkerøyVel for øretat deto gjennværendebunkersenei Beltevigaer utrangert
ogpåvei ut via Skifteeiendom
> nåi april.
>
> FlekkerøyVel er inntereserti å inngået leieforholdpåbeggebunkersene.
>
> Mvh
> ThomasKristoffersen
> FlekkerøyVel
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2013/4173-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 20.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

20/13 10.09.2013

Rapport om nedhogd furuskog i Oksøy -Ryvingen
landskapsvernområde

Vedlegg
1 Rapport hogst 1
2 Rapport hogst 2

Forvalters innstilling

Verneområdestyret synes det er uakseptabelt at noen tar seg til rette i
landskapsvernområdet. Hogst på offentlig eiendom i landskapsvernområdet er kun
tillatt etter avtale med/tillatelse fra vernemyndigheten. Siden saken ikke synes å ha ført
til skade på sjeldne eller truede arter eller naturtyper, begrenser verneområdestyret seg
i dette tilfellet til å informere om regelverket og ønsket praksis. Lignende saker må
forvente skarpere reaksjon i framtiden.

Saksopply sninger

Statens naturoppsyn har rapportert to sannsynlig ulovlige hogster i landskapsvern-
området, på Miljødirektoratets eiendom vest for Hvalbukta innerst i Grunnevollkilen på
Flekkerøy. Det er hogd furu på til sammen ca 1,5 dekar. Hogsten er ukjent for berørte
etater.

Vurdering

Hovedregelen for hogst i landskapsvernområdet er:

Hogstavvedoguttakavtrevirketil grunneiersegetbruker tillatt (§ 3 pkt2.3).
Forvaltningsmyndighetenkangi tillatelsetil hogstavvedoguttakavtrevirkeutoverdetsom
er tillatt etterpkt2.3når detteikkeer strid medverneformålet(§ 3 pkt2.4).
Forvaltningsmyndighetenkaniverksettetiltak for å fremmeformåletmedvernet(§ 5).
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Det primære for verneområdestyret er i hvilken grad hogsten har skadet
naturmangfoldet eller på annen måte er i strid med formålet for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde. Det er ikke kjent at sjeldne eller truede arter er berørt. Området
som er hogd består av vanlig furuskog. Det er furutrær som er hogd. Rogn, eik og
rognasal synes spart. Landskapet er endret. Et relevant spørsmål er hvordan
vernemyndigheten ville forholdt seg om spørsmålet om hogst var tatt opp på forhånd.

Hogst i landskapsvernområdet skjer normalt etter avtale med vernemyndigheten med
basis i forvaltnings- eller skjøtselsplan. I slike avtaler fastsettes som regel mål for
framtidig naturtilstand, for eksempel om man ønsker kystlynghei, naturbeitemark eller
skog. I gjeldene forvaltnings-/skjøtselsplaner for Bergeneset er de sjønære arealene
vest for Grunnevollkilen ikke planlagt for skjøtsel. Dette skyldes at man da planene ble
utformet, anså det for riktig å prioritere ytre og vestre del av Bergegårdens areal for
skjøtsel. Spørsmålet om skjøtsel på arealet som nå er hogd, har derfor ikke vært
vurdert i forhold til verneverdiene, bl a fordi det ikke kom opp interesse for dette i
forvaltningsplanprosessen.

Det er et åpent spørsmål hvordan vernemyndigheten ville forholdt seg til et initiativ om
å hogge i det aktuelle området. Dersom spørsmålet hadde kommet opp ville vi sjekket
ut eksisterende naturregistreringer og vurdert dette opp mot evt ønsker om en ny
naturtilstand i området. Det er ikke usannsynlig at man kunne vurdert tilbakeføring av
området til kystlynghei som aktuelt.

Det synes å være grunnlag for å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for hogst i
landskapsvernområdet på Flekkerøy.

Denne saken vurderes som en anledning til å klargjøre dette og informere berørte
organisasjoner om reglene, og at man ønsker dialog og samarbeid.
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RAPPORTOMANTATTULOVLIGHOGSTI OKSØY-RYVINGENLANDSKAPSVERNOMRÅDE

Rødpil pekermot hogstfeltet innersti Hvalbukta(omtrentligavgrensning),jf nedenståendefotos tatt
16.08.13.Grønnstrekangirvernegrensefor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdeogviserat
hogstfeltetliggeri verneområdet.Hogstfelteter ca70meter langtog10-15meter bredt (ca0,9da
totalt).

Bilde1: tatt fra nord mot sør

Side 47



Bilde2: tatt fra nord mot sør

Bilde3: tatt fra nord mot sør
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Bilde4: tatt fra sørmot nordøst.

Bilde5: tatt fra sørmot nordøst
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Bilde6: tatt fra sørmot nordøst

Undertegnedeer ikkekjent medat det harvært gitt tillatelsetil dennehogsten.

Kristiansand,20.08.13

CarlErikKilander
Statensnaturoppsyn- Kristiansand
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