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Møteprotokoll 

2/17 

 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord – 2/17 

Møtested: FLEKKEFJORD, Grand Hotel 

Dato: 21 mars 2017  

Tidspunkt: 09:00 – 16:00 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 

Navn Funksjon   Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder   Flekkefjord 

Grete Kvelland Skaara Nestleder   Kristiansand  

Astrid M. Hilde Styremedlem   Søgne 

Randi Øverland Styremedlem   Vest-Agder Fylkeskommune 

Ove Nodeland Styremedlem   Mandal 

 

FØLGENDE MEDLEMMER HADDE MELDT FORFALL: 

Navn Funksjon Representerer 

 

FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE: 

Navn Funksjon Representerer 

 

FRA ADMINISTRASON MØTTE: 

Navn Funksjon Representerer 

Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter 

 

ANDRE DELTAGERE: 

Navn   Funksjon   Representerer 

Katrine Gunnarsli      Miljøvernavdeling, FMAV 

Sverre Thele  Landbrukssjef   Flekkefjord kommune 

Merknader: 

Ingen. 
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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  

2/17 

Utvalgs    Arkiv 
saksnr Innhold Lukket saksnr 

ST 6/17  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
ST 7/17  Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
ST 8/17  Referatsaker 
     RS 5/17  Tildeling av midler for 2017 til VORF     2017/1135 
 
ST 9/17  U.off Referatsaker for VORF Styremøte 2/17  X   2017/2972 
 
ST 10/17  Besøksstrategi - Prosjektplan     2016/14205 
 
ST 11/17  Forslag om oppheving av Vannscooterforskriften –   2017/523 
 høringsuttalelse fra VORF og Rådgivende Utvalg 
 
ST 12/17  Forskningsprosjekt for ærfugl     2017/2193 
 
ST 13/17  Mønstremyr og Botnen - Tiltak i 2017     2016/7918 
 
ST 14/17  Kystfortet på Helgøya - Dispensasjon for    2016/10885 
 to overgangsbroer 
 
ST 15/17  Orienteringer 
 
ST 16/17  Eventuelt   
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SAKSLISTE 

2/17 
Utvalgs-                  Arkiv- 
Saksnr Innhold                 Saksnr. 
    
ST 6/17  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandling i møtet: 
Det var ingen merknader til innkallingen og saksliste for 2/17.  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste for 2/17 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 7/17  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 ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 

 Vedtak: Enstemmig 
 

 
ST 8/17  Referatsaker 
 

RS 5/17 Tildeling av midler for 2017 til VORF 2017/1135 
 
Forvalters innstilling: 
Tildeling av midler for 2017 til VORF tas til etterretning. 
 
Behandling i møtet: 

 Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret om tildeling av midler for 

2017.  

Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt 

  Vedtak: Enstemmig 
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ST 9/17 U.off Referatsaker for VORF Styremøte 2/17  X  2017/2972 
 

Forvalters innstilling: 
Referatsaker tas til etterretning. Verneområdeforvalter får delegert myndighet til 
å behandle sak 2016/7178 og 2016/5661 videre. 
 
Behandling i møtet: 

 Statusen av tre u.off saker var diskuterte.   

 Sak 2016/16388 – verneområdeforvalter oppdaterte VO om denne saken. En 

miljøtekniskundersøkelse er bestilt og resultatene blir levert slutten april. 

Basert på resultatene, blir neste trin gjennomførte i samarbeid med 

Kystverket. 

 Sak 2016/7178 (tidligere Sak 2014/5368) – Saken er fra 2014 og var opprinnelig 
anmeldt i 2015.  
o Anlegging av veien og ikke oppfylte vilkår i tillatelsen ble anmeldt av VO og ligger 

hos politiet. 
o MDir sin avgjørelse angående klagen var at klagen ikke gis medhold, og 

verneområdestyrets vedtak opprettholdes. 
o Part i saken er kjent med at kjøringen var og er ulovlig, veien anses som ulovlig 

anlagt, og at det foreligger en anmeldelse på ulovlig tiltak i området fra 2015. 
o VO setter en frist til 1. juni 2017 for tilbakeføring. Hvis part i saken ikke 

tilbakefører innen fristen, vil den ulovlige kjøringen anmeldes, basert på bevis av 
ferske kjørespor. 

 Sak 2016/5661 – Saken er to-delt. 
o Forurensningssak: VO vil at forurensningssaken blir anmeldt i tett samarbeid med 

Kristiansand kommune. Kommunen har myndighet under forurensningsloven. 
o Byggesak: VO vil kreve tilbakeføring til vilkår spesifisert i vedtak fra 2016, med en 

frist. 
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt  Vedtak: Enstemmig 

 
ST 10/17  Besøksstrategi - Prosjektplan   2016/14205 

 
Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret vedtar vedlagt prosjektplanen for besøksstrategien med hjemmel i 
Miljødirektoratets retningslinjer. 
 
Behandling i møtet: 

 Verneområdeforvalter presenterte forslag til prosjektplan for besøksstrategien. 

 Tidsplan og budsjettet var diskutert. VO vil ha et felles møte med styringsgruppa hvert år. 
Denne endringen er tatt inn i prosjektplanens tidsplan. 

 VO vil ha et stort Kick-off møte juni 2017. Denne endringen er tatt inn i prosjektplanens 
tidsplan. 

 Rollen av styringsgruppa var diskutert. VO vil gjøre en endring til mandatet for 
styringsgruppa. VO sin mening er at i forslaget, er det for mye overlapp mellom mandatet 
til styringsgruppa og mandatet til VO. Disse endringene er tatt inn, slik at mandatet til 
styringsgruppa og verneområdestyret er som følger: 
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Styringsgruppas mandat: Å samle inn resultatene fra prosjektgruppenes arbeid, for 

utvidelse av besøksstrategien.  

Verneområdestyrets mandat: VORF er eier, og er juridisk ansvarlig for prosjektet, med 

hovedansvaret for prosess og utarbeidelse av besøksstrategien. Overordnet ansvar for å 

sikre gjennomføring av prosjektgruppa- og styringsgruppas mandat, og for å identifisere 

mulige brukerkonflikter mellom besøksstrategien og ivaretakelse av verneverdiene. 

Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt  Vedtak: Enstemmig 

 
ST 11/17  Forslag om oppheving av Vannscooterforskriften –  2017/523 
 høringsuttalelse fra VORF og Rådgivende Utvalg 
 

Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret vedtar vedlagte høringsuttalelse om oppheving av 
Vannscooterforskriften. 
 
Behandling i møtet: 

 Et tidligere utkast av høringsuttalelsen var sendt til VO og RU for kommentarer før 
styremøtet på grunn av fristen 23. mars. 

 Alle kommentarer fra VO og RU var inkludert i saksfremlegget, og var tatt inn i den 
siste versjonen.  

 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt Vedtatt med fire mot en stemme 

 
ST 12/17  Forskningsprosjekt for ærfugl   2017/2193 

 
Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret gir, med hjemmel i Forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 4, og § XII for sjøfuglreservater, dispensasjon fra forskrifter for 
etablering av reirhus for ærfugl i flere sjøfuglreservat innenfor Oksøy-Ryvingen 
landskapsverneområder. 
 
Dispensasjonen gjelder for forskningsprosjektet beskrevet i prosjektbeskrivelsen. 
De følgende vilkår gjelder: 

1)  Utplassering av reirhus skal være ferdig før hekkesesongen begynner. 
2)  I løpet av hekkesesongen, skal ikke fuglelivet forstyrres. I tiden fra og med 15. 

april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatene forbudt. I 
resten av året, skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig 
skades og forstyrres. 

3)  Innhenting av reirhus skal ikke utføres tidligere enn 15. august. 
4)  Når tiltaket er sluttført, og seinest 30.09.2017, skal det sendes en rapport til 

VORF som inkluderer følgende: 
o En beskrivelse av aktiviteter ved hvert reirhus og hvor de var plassert 

(vist på kart) 
(mer) 
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o Utfordringene med plassering av hver enkel lokalitet 
o Resultater for hver enkel lokalitet 
o Analyser av resultatene, hva fungerte bra og hva fungerte dårlig 
o Konklusjoner 
o Forslag for hvordan prosjektet kan videreutvikles, på bakgrunn  

av det som ble lært. 
 

Behandling i møtet: 

 Saken var diskutert i møtet.  
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt  Vedtak: Enstemmig 

 
ST 13/17  Mønstremyr og Botnen - Tiltak i 2017   2016/7918 

 
Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret delegerer myndigheten til verneområdeforvalter for å lage de 
nødvendige avtalene, slik at den siste fasen av restaurering kan gjennomføres. Avtalene 
er avhengige av at VORF får midler for den siste fasen fra Miljødirektoratet. 
 
Behandling i møtet: 

 Saken var diskutert i møtet.  

 Sverre Thele fra Flekkefjord kommune orienterte styret om saken. 
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt  Vedtak: Enstemmig 

 
ST 14/17  Kystfortet på Helgøya - Dispensasjon for  2016/10885 
 to overgangsbroer 

 
Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret gir, med hjemmel i For O-R § 4 og § 1.2 (j,k), dispensasjon fra 
forskriften for å bygge to overgangsbroer. Dispensasjonen gjelder for tiltak beskrevet i 
vedlagte prosjektskisse. 
 
De følgende vilkår gjelder: 

1)  Tegninger må være historisk riktig 
2)  Tegninger må godkjennes av Verneområdestyret, Fylkeskonservator og Søgne 

kommune. 
 
Behandling i møte: 

 Saken var diskutert og VO vil endre punkt 1 i vilkårene. De vil helst godkjenne en 
praktisk løsning, ikke nødvendigvis en som er historisk riktig.  
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Vedtak: 
Verneområdestyret gir, med hjemmel i For O-R § 4 og § 1.2 (j,k), dispensasjon fra 
forskriften for å bygge to overgangsbroer. Dispensasjonen gjelder for tiltak beskrevet i 
vedlagte prosjektskisse. 
 
De følgende vilkår gjelder: 

1)  Tegninger må ivareta områdets historiske verdi. 
2)  Tegninger må godkjennes av Verneområdestyret, Fylkeskonservator  

og Søgne kommune. 
    Vedtak: Enstemmig 

 
ST 15/17  Orienteringer 
 Verneområdeforvalter ga VO en orientering om: 

 Kystgrunneierlagets årsmøte 

 Gammel og nye nettsider 

 Forvaltningsplaner 

 NOF/VORF samarbeid 

 
 
ST 16/17  Eventuelt 

 Datoen for neste styremøte er flyttet til 12. mai kl. 12:00 på Verfte med en befaring 
rundt skjærgården.  

 
 

Styremøte avsluttet kl. 13:45 

Befaringen til Mønstremyr og Botnen avsluttet kl. 16:00 
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