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Møteprotokoll 
3/17 

 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord – 3/17 
Møtested: SØGNE, Verftet 
Dato: 9 juni 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 
Ove Nodeland Styremedlem   Mandal 

 
FØLGENDE MEDLEMMER HADDE MELDT FORFALL: 
Navn Funksjon Representerer 
Randi Øverland Styremedlem Vest-Agder Fylkeskommune 
 

FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE: 
Navn Funksjon Representerer 
Harald Fauskanger Andersen Styremedlem Vest-Agder Fylkeskommune 
 

FRA ADMINISTRASONEN MØTTE: 
Navn Funksjon   Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter 
Katrine Gunnarsli      Miljøvernavdeling, FMAV 
Olaf Landsverk  SNO (Flekkefjord) 
Halvard Ranestad Pedersen  SNO (Oksøy-Ryvingen) 
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ANDRE DELTAGERE: 
Navn   Funksjon   Representerer 

 
 
 

Merknader: 
Befaring rundt Søgne med båten – 13:30 til 16:00 

• Kapelløya 
• Kystfortet 
• Herøya 

 

UNDERSKRIFT: 

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

 

 
 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Grete Kvelland Skaara 
Styreleder    Nesteleder 
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Saksliste  

3/17 

Utvalgs    Arkiv 
saksnr Innhold Lukket saksnr 
ST 17/17  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
ST 18/17  Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
ST 19/17  Referatsaker 
     RS 6/17  Møteplan – høsten 2017     2017/4895 
 
ST 20/17  Daumannsholmen – tillatelse til å bygge to broer    2016/17328 
 
ST 21/17  Flekkefjord landskapsvernområde – søknad om å    2017/5208 
 anlegge treskjørt utenpå steinbrygga på Husøy 
 
ST 22/17  Gammeløya – Dispensasjon for å etablere to    2017/5578 
 brygger og et toalett 
 
ST 23/17  Orientering 

 Songvaar fyr forurensning 
 Helhetlig beitebruksplan for Oksøy-Ryvingen 
 Sitkafjerning – Kapelløya 
 UTE Magasin – Norsk Padleperler 
 Skålevik 
 Søppel og bålbrenning    

 
ST 24/17  Eventuelt   
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SAKSLISTE 

3/17 
Utvalgs-                  Arkiv- 
Saksnr Innhold                 Saksnr. 
    
ST 17/17  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandling i møtet: 
Det var ingen merknader til innkallingen og saksliste for 3/17.  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste for 3/17 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 18/17  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen  
 med styreleder 
 

Behandling i møtet: 
Grete Kvelland Skaara ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med 
styreleder.  
 
Vedtak: 
Grete Kvelland Skaara ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med 
styreleder.  
 

 Vedtak: Enstemmig 
 

 
ST 19/17  Referatsaker 
 

RS 6/17 Møteplan – høsten 2017 2017/4895 
 
Forvalters innstilling: 
Møteplan for høsten 2017 framlagt i møtet vedtas. 
 
Behandling i møtet: 
• Verneområdestyret bestemte møteplan for høsten 2017.  

 19. september – Kristiansand 
 14. november – Flekkefjord 
 07. desember - Mandal 

Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt 
  Vedtak: Enstemmig 
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ST 20/17 Daumannsholmen – tillatelse til å bygge to broer    2016/17328 
 

Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret gir med hjemmel i Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 
§3- 1.2 og 1.3 dispensasjon til å bygge to universell utformede broer på Daumannsholmen 
i områder vist i kart nr. 3. Dispensasjonen er gitt med betingelsen om at detaljutformingen 
av begge broene skal skje i dialog med kommunen og fylkeskonservatoren.  
 
Behandling i møtet: 
• Saken var diskutert.  
• Nesteleder fikk en telefon fra Flekkerøy Vel for å diskutere saken. 
• Styret var positiv til tiltaket, og for å se uttalelser fra Fylkeskonservator og 

Handikapforbundet. 
 

Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt  Vedtak: Enstemmig 

 
ST 21/17  Flekkefjord landskapsvernområde - søknad om å  2016/14205 
 anlegge treskjørt utenpå steinbrygga på Husøy   

 
Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret gir dispensasjon fra verneforskriften §3, 1.1 for å anlegge treskjørt  
utenpå steinbrygga på Husøy i Flekkefjord landskapsvernområde. 
 
Behandling i møtet: 
• Saken var diskutert. Styret var enig om å ikke bruke bildekk. 
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt  Vedtak: Enstemmig 

 
ST 22/17  Gammeløya - Dispensasjon for å etablere to brygger 2017/5578 
 og et toalett 
 

Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret gir med hjemmel i Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde  
§3-1.3 dispensasjon fra forskriften til å bygge to brygger og et toalett på Gammeløya, vist i 
kart 2. 
 
Behandling i møtet: 
• Styret er positiv til tilrettelegging på Gammeløya. Kristiansand kommune har brukt 

mye ressurser for å kjøpe Gammeløya, og styret er enig om å støtte med dispensasjon 
for tilrettelegging. 

• Styret ønsker tilrettelegging som gjør at det er lett for dem som padler å komme seg 
på land.  

 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt Vedtak: Enstemmig 
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ST 23/17  Orienteringer    
 
Behandling i møtet: 
• SNO (Flekkefjord) ga en kort oppsummering av første halvt år 

 Avtaler for søppelrydding er på plass 
 Befaring med verneområdeforvalter 
 Opprydding Kalven 
 Stien til Kjøsfjell 
 Båndtvang skilting – Styret vil at verneområdeforvalter undersøke 

nærmere hvordan disse skiltene skal se ut – vår logo? Hvem har 
myndighet for å bestemme helårs båndtvang? Sjekk med kommuner. 
 

• SNO (Oksøy-Ryvingen) ga en kort oppsummering av første halvt år  
 7 avtaler for søppelrydding er på plass 
 Vellykket med mink bekjemping 
 Fellesaksjoner med politi, Kystverket, Mattilsynet og Arbeidstilsynet 
 Sprøyting av Parkslirekne på Oksøy naturreservat 
 Ilandstignings forbudt er kritisk for hekke suksess. VORF må være tydelig 

om hva som kan og ikke kan skje gjennom hekkesesongen.  Informasjons 
behov. 
 

• Verneområdeforvalter orienterte styret om følgende saker: 
 Songvaar fyr forurensning – miljøtekniske undersøkelse er ferdig og 

detaljert tiltaksplan er bestilt. Verneområdeforvalter har hovedansvar for 
oppfølging av alle oppdragene. SNO skal ta kontakt med Arbeidstilsynet 
om asbestskilting.  

 Helhetlig beitebruksplan for Oksøy-Ryvingen – MDir støtter tiltak med 
200.000 i året. Tiltaket legges ut for offentlig anskaffelse snart.  

 Sitkafjerning på Kapelløya – stor suksess og stor interesse fra media. 
Neste fase legges ut på offentlig anskaffelse snart.  

 Norsk Padleperler – MDir godkjente omdisponering av midler for VORF, 
for å være en sponsor for en episode som fokuserer på Oksøy-Ryvingen 
lvo, naturreservater, og ilandstignings forbudt. 

 Skålevik – ulovlig kjøring og ulovlig veien. Oppdatering av saken. 
 Søppel og bålbrenning - generell diskusjon om problemet innenfor lvos.  

 
 

 
ST 24/17  Eventuelt – ingen saker  
 
Styremøte avsluttet kl. 13:30 
Befaring rundt Søgne (kl 13:30 – 16:00)  

• Kapelløya 
• Kystfortet 
• Herøya 

 


