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Møteprotokoll 
1/18 

 

Utvalg:  Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord  
Møtested: MANDAL – Tregde Ferie 
Dato:  05 mars 2018  
Tidspunkt: 09:00 – 14:30 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 
Navn Funksjon   Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder   Flekkefjord 
Grete Kvelland Skaara Nestleder   Kristiansand  
Astrid M. Hilde Styremedlem   Søgne 
Ove Nodeland Styremedlem   Mandal  
Randi Øverland Styremedlem Vest-Agder  Fylkeskommune 

 
 
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Navn Funksjon   Representerer 
Maria-Victoria Solstrand  Verneområdeforvalter  VORF 
 
 

ANDRE DELTAGERE: 
Navn   Funksjon   Representerer 
Ole Morten Ertzeid Skogsekspert   Selv 
Arild Pettersen Leder – Kystgrunneierlag Selv 
Thor Udo Grunneier GBnr 20/1, 3 Selv 
Bente Ringøen Hegen Grunneier GBnr 20/12  Selv 
 

Merknader: 
Andre deltagere – fra kl 11:00 og fremover for diskusjon om sitkafjerning rundt Udøy. 
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UNDERSKRIFT: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  

 

 
 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Ove Nodeland 
Styreleder    Styremedlem 
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Saksliste  

1/18 
 
Utvalgs    Arkiv 
saksnr Innhold   Lukket saksnr 
 
ST 1/18  Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte  

er allerede godkjent. 
 
ST 2/18  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen 
 sammen med styreleder 
 
ST 3/18  Orienteringssaker 
 
RS 1/18  Referat saker 
 
RS 2/18  VORF Budsjett 2018 - sammendrag av tildelte midler   2018/2135 
 
RS 3/18  Vurdering av sitkagranfjerning på Udøy, Landøy,   2018/2166 
 Prestholmen og Sæsøy - Mandal kommune 
 
ST 4/18  Styresaker 
 
ST 5/18  Mandal - forskningsprosjekt for ærfugl hekkesuksess   2017/2193 
 
ST 6/18  Mandal - Søknad om dispensasjon - utvidelse av 
 takutstikk gnr. 20, bnr. 13 – Sæsøy  2018/2165 
 
ST 7/18  Skålevik Gnr/Bnr 2/262 - søknad om en skjøtselsavtale   2018/2148 
 
ST 8/18  Eventuelt 
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ST 1/18  Godkjenning av innkallingen og sakslisten 
 

Behandling i møtet: 
• Sakslisten ble godkjent med en merknad. 

o ON – styremedlem for Mandal kommentert at han foretrekker å ha 
befaringer før styremøter, ikke etter slik at saken kan behandles i sin 
helhet etter befaringen.  
 Verneområdeforvalter noterte dette og vil følge endre rutinene 

for fremtiden.  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste for 1/18 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 2/18  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen  
 med styreleder 
 

Behandling i møtet: 
Ove Nodeland ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 
Vedtak: 
Ove Nodeland blir valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 

 Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 3/18  ORIENTERINGSSAKER 
 

• Verneområdeforvalter orienterte verneområdestyret om besøksstrategien. 
 

Behandling i møtet: 
• Oppstartsmøtet for besøksstrategien er 18. april. Verneområdestyret 

inviterer miljødirektoratet til å gi en presentasjon.  
• Arrangementssted er i Mandal – forhåpentligvis Buen. 

 
• Verneområdeforvalter orienterte verneområdestyret om bruk av 50.000 kr i uke 50 – 

rett før regnskapsfristen for 2017 - for å bestille en ny nettside. Det var midler vi fikk 
for besøksstrategien i 2017. Bestemmelsen ble tatt i samråd med Fylkesmannen med 
anbefaling om å bruke samme firma som laget ny nettside for RAET.  
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RS 1/18  REFERATSAKER 
 
RS 2/18 VORF Budsjett 2018 - sammendrag av tildelt midler        2018/2135 

Behandling i møtet: 
• Verneområdeforvalter orienterte styret om tildelte midler for 2018. 
• Verneområdestyret er godt fornøyd med støtte fra MDir, og ønsker en videreføring 

av den helhetlige beitebruksplanen. Verneområdeforvalter skal undersøke videre 
muligheten for å få midler i 2018.  

 

RS 3/18  Vurdering av sitkagranfjerning på Udøy, Landøy,   2018/2166 
 Prestholmen og Sæsøy - Mandal kommune 
 

Behandling i møtet: 
• Ole Morten Ertzeid presenterte sitkafjerning på Udøy og de omkringliggende 

områder.  
• Det kommer tydelig frem at fjerning av sitkagran i HK3-5 er livsfarlig og krever at 

HMS sikkerhetsrutiner er på plass.  
• Å gi ansvar til grunneiere for siktagranfjerning er en bestemmelse som 

verneområdestyret må ta i henhold til skogfaglig kompetanse, sertifisering, 
vernutstyr og sikkerhetsrutiner i forhold til HMS.   

• Diskusjon mellom grunneiere og styret om Udøy og de omkringliggende områder. 
• Befaring blir utsatt til 21. mars pga været og behandlingen av saken blir utsatt til 

etter befaringen. 

 
 
ST 4/18  STYRESAKER 
 
ST 5/18  Mandal - forskningsprosjekt for ærfugl hekkesuksess   2017/2193 

  
Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder ser 
positivt på forskningsprosjektet for ærfugl og gir med hjemmel i §4, dispensasjon fra 
forskriften for å legge ut reirhus for ærfugl i Mandal kommune i perioden februar-august 
2018, og februar-august 2019. 
 
Følgende vilkår gjelder: 
1.  Plassering og overvåking er gjennomført så skånsom som mulig med hensyn til 

forskriftens formål. 
2.  Plassering må gjennomføres ikke senere enn 20. mars og ikke i sjøfuglreservater. 
3.  NOF skal holdes oppdatert om prosjektet og funn. 
4.  En rapport med hovedfunn og konklusjoner må leveres til verneområdeforvalter 

senest 1. oktober 2018 og 2019. 
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Behandling i møtet: 
• Saken ble diskutert.  
• Verneområdestyret ønsker en presentasjon av hovedfunn etter at sesongen er 

ferdig. 
 
 Vedtak:  

Forvalters innstilling vedtatt med et punkt til:  
5. Verneområdestyret ønsker en presentasjon av hovedfunn etter at sesongen er ferdig.  
   Enstemmig 

 
 
 
 
ST 6/18  Mandal - Søknad om dispensasjon - utvidelse av 
 takutstikk gnr. 20, bnr. 13 – Sæsøy  2018/2165 
 
 Forvalters innstilling: 
 Verneområdestyret gir med hjemmel i §1.3 (b) i forskriften, dispensasjon for å utvide 

takutstikk og å utskifte ut to vinduer merket i vedlagte søknad på gnr. 20, bnr. 13 på 
Sæsøy 3 i Mandal kommune.  
 
Følgende vilkår gjelder: 
(1)  Vinduer må være antirefleks og av samme type som allerede er installert. 
(2)  Takutstikket må være av samme farge og av samme byggematerialer som allerede 

i bruk. 
(3)  Tiltakshaver har plikt til å praktisere ansvarlig avfallshåndtering. Tiltakshaver har 

plikt til å sikre at alt avfall fraktes vekk og leveres til et godkjent avfallsdeponi. Det 
er ikke lov å brenne avfallet. 

(4)  Statens naturoppsyn skal kontrollere tiltaket for å sikre at alle vilkår oppfylles. 
Dersom oppsynet under kontroll og tilsynsarbeidet avdekker lovovertredelser, kan 
disse følges opp med administrative sanksjoner og/eller anmeldelse og trussel om 
straff. 

 
 Behandling i møtet: 

• Saken ble diskutert.  
 
 Vedtak: 
 Forvalters innstilling vedtatt.  Enstemmig 
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ST 7/18  Skålevik Gnr/Bnr 2/262 - søknad om en skjøtselsavtale   2018/2148 
 

Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret godkjenner søknaden for en skjøtselsavtale på gnr. 2, bnr. 262 med 
følgende vilkår: 
 
(1)  Skjøtsel må være i tråd med den godkjente skjøtselsplanen for området. 
(2)  Bruk av ATV i området er på utgangspunkt forbudt. Hvis et skjøtselstiltak krever 

ATV kjøring må tiltakshaver søke om særskilt tillatelse. 
 
Behandling i møtet: 
• Saken ble diskutert. 
• Verneområdestyret endret vilkår nr. (2) for å bli enda mer tydelig at ATV kjøring ikke 

er tillat i området.  
  
 
Vedtak: 
Verneområdestyret godkjenner søknaden for en skjøtselsavtale på gnr. 2, bnr. 262 med 
følgende vilkår: 
 
(1)  Skjøtsel må være i tråd med den godkjente skjøtselsplanen for området. 
(2)  Bruk av ATV i området er forbudt.  
 

   Enstemmig 
 
ST 8/18  Eventuelt 
 Ingen saker. 

 

 

Møtet sluttet kl 14:30.  
En ny befaring er planlagt for 21. mars kl 10:00.  


