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Møteprotokoll 

1/17 

 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord – 1/17 

Møtested: Fylkeshuset – Kristiansand (Lindesnes møterom) 

Dato: 06 januar 2017  

Tidspunkt: 10:30 – 14:30 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 

Navn Funksjon   Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder  Flekkefjord 

Astrid M. Hilde Styremedlem  Søgne 

Randi Øverland Styremedlem  Vest-Agder Fylkeskommune 

Ove Nodeland Styremedlem  Mandal 

 
FØLGENDE MEDLEMMER HADDE MELDT FORFALL: 

Navn Funksjon Representerer 
Grete Kvelland Skaara Nestleder Kristiansand 

 

FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE: 

Navn Funksjon Representerer 

Stian Storbukås Varamedlem Kristiansand 

 

FRA ADMINISTRASON MØTTE: 

Navn Funksjon Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter 

 

 

ANDRE DELTAGERE: 

Navn    Funksjon    Representerer 
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Merknader: 

Ingen. 

 

UNDERSKRIFT: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet.  

 

 

 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Randi Øverland 

Styreleder    Styremedlem 
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Saksliste 1/17 

 

ST 1/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling 

ST 2/17 Valg av et medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder 

 

ST 3/17  Referatsaker 

RS 1/17 ◊   Trefelling og krattrydding, Ny-Hellesund – ny informasjon 

RS 2/17 ◊   Daumannsholmen brua på Flekkerøy – flat eller buet 

RS 3/17 ◊   Kartlegging av sitkagran i Søgne og Mandal – rapport 

RS 4/17 ◊   Sluttrapport for Mønstremyr og Botnen – tiltak for restaurering av våtmark for 

fugl, binding av karbon og flomdemping 

  

ST 4/17  2017 budsjett gjennomgang og prioritering for bestillingsdialog ESS 

 

ST 5/17  Orienteringssaker 

 ◊   Brufjell/Jettegryte – arbeidsmøte og befaring 18. jan 09:30-16:00 
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SAKSLISTE 

Utvalgs-                  Arkiv- 
Saksnr Innhold                 Saksnr. 
    
Saksliste 1/17 

ST 1/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling 
 

Behandling i møtet: 
Det var ingen merknader til protokollen fra forrige møte 6/16, eller innkallingen og  
sakslisten for 1/17.  
 
Vedtak: 
Møteprotokoll for 6/16 er godkjent. Innkalling og saksliste for 1/17 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 2/17  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen  
 med styreleder 
 

Behandling i møtet: 
Randi Øverland ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 
Vedtak: 
Randi Øverland ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 Vedtak: Enstemmig 
 

 
ST 3/17  Referatsaker 
 

RS 1/17 ◊   Trefelling og krattrydding, Ny-Hellesund – ny informasjon 
 
Behandling i møtet: 

 Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret om ny informasjon for en sak som 

var behandlet på styremøte 6/16 – ST 47/16 (6). 

 Det største treet, som er mest problematisk og som truer huset, ligger innenfor et statlig 

sikret friluftslivsområde rett bakk huset. Plassering av dette treet var ikke nøyaktig 

plassert på kartet i den opprinnelige søknaden. 

 

Vedtak: 
Verneområdeforvalter skal undersøke hvem som er ansvarlig for fjerning av det største treet 

som er en trussel for huset.  

  Vedtak: Enstemmig 
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RS 2/17 ◊   Daumannsholmen brua på Flekkerøy – flat eller buet 

Behandling i møtet: 

 Saken er nesten 5 år gammel og var ferdig behandlet i 6/16 – ST 46/16. De siste tegninger 

for en flat løsning av brua var godkjent. 

 Flekkerøy Vel vil at verneområdestyret vurderer et buet løsning for brua på grunn av 

kostnader.  

Vedtak: 

 Vedtak for sak 46/16 opprettholdes. Brua som var godkjent er historisk riktig. Hvis en 

annen stil for brua ønskes vurdert av Verneområdestyret, må en helt ny søknad sendes 

inn for behandling med nye tegninger, kostnads sammenligning, og byggetillatelse. 

Uttalelser fra fylkeskonservator må legges ved.    

  Vedtak: Enstemmig 
 

RS 3/17 ◊   Kartlegging av sitkagran i Søgne og Mandal – rapport 

Behandling i møtet: 

 Kartlegging av sitkagran i Søgne og Mandal var bestilt før jul. 

 Kartlegging viser til at det totale beløpet for fjerning av sitkagran i Søgne og Mandal er 

700.000 kr.  

Vedtak: 
Verneområdestyret tar konklusjoner fra kartleggingsrapporten til etterretning. 

 Vedtak: Enstemmig 
 

  

RS 4/17 ◊   Sluttrapport for Mønstremyr og Botnen – tiltak for restaurering av våtmark for 

fugl, binding av karbon og flomdemping 

Behandling i møtet: 

 RS 35/16 var behandlet 5. desember 2016 – prosjekt oppdatering med vedtak: 
 
Vedtak fra 5. des: 

Verneområdestyret vedtar å be om en status rapport før jul for hele restaurerings prosjektet – 
både Botnen og Mønstremyr. Rapporten må avklare: 

 vedtakshistorikk om Mønstremyr og Botnen 

 hvem er ansvarlig for prosjektet -  FMAV eller VORF 

 beskrivelse av begge prosjekter, hva som er fullført og hva som står igjen 

 bruk av midler så langt og behov for midler for 2017 
 
All fagmessig dokumentasjon må være på plass før verneområdestyrets budsjett møte 6. 
januar.  

   Vedtak:  Enstemmig 
 

 Etter styremøte 5. des, hadde styreleder Gausdal og styremedlem Skaara et møte med 

miljøvernavdelingsdirektør i des 2016, for å diskutere prosjektansvar og rapportering for 

Mønstremyr.  
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 Sluttrapporten for Mønstremyr og Botnen var diskutert med den enstemmige 

konklusjonen at dokumentasjonen, som var etterspurt, fortsatt mangler.   

 Verneområdestyret krever en mer overordnet og omfattende oversikt over hele 

prosjektet, med hensyn til avtaler, hva som er verneområdestyrets ansvar og forpliktelser, 

og hva som kreves for drift og vedlikehold fremover.  

Vedtak: 

 Verneområdestyret vil ha en oversikt over: 

o Alle politiske vedtak 

o Avtaler og kontrakter – kopier av alt 

o Ansvar for prosjektet 

o En mer detaljert oversikt over midler som er brukt så langt, begrunnelse for 2017 

budsjettet, og forventete kostnader fremover for drift og vedlikehold 

 Verneområdestyret vedtar at verneområdeforvalter overtar prosjektansvaret. 

 Verneområdestyret vedtar en stopp på alle utbetalinger inntil all dokumentasjon er 

tilgjengelig, for en ordentlig gjennomgang. 

Vedtak: Enstemmig 

 

ST 4/17  2017 budsjett gjennomgang og prioritering for bestillingsdialog ESS 

Behandling i møtet: 

 Budsjett og prioritering for bestillingsdialog 2017 var diskutert.  

Vedtak: 
 Verneområdestyret godkjenner budsjettet for 2017.   

 

ST 5/17  Orienteringssaker 

 ◊   Brufjell/Jettegryte – arbeidsmøte og befaring 18. jan 09:30-16:00 

 
Behandling i møtet: 

 Verneområdestyret tar arbeidsmøte og befaring til orientering.  

 Styreleder Reidar Gausdal og styremedlem Randi Øverland, samt verneområdeforvalter, 
skal delta. 

 En befaring til Brufjell blir arrangert av verneområdeforvalter som en del av styremøte i 
mars. 

 
 
 

Møte avsluttet kl 13:45 

 


