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Møteprotokoll 

3/18 
 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord – 3/18 

Møtested: Oksø naturreservat 

Dato: 01. juni 2018  

Tidspunkt: 11:30 – 20:00 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 

Navn Funksjon   Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder   Flekkefjord 

Grete Kvelland Skaara Nestleder   Kristiansand  

Ove Nodeland Styremedlem   Mandal  

 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 

Navn Funksjon  Representerer 

Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter  VORF 

 

 

ANDRE DELTAGERE: 

Navn   Funksjon   Representerer 

 
 
Merknader: 

Astrid M. Hilde – Styremedlem Søgne meldte forfall – vara kunne ikke delta 

Randi Øverland – Styremedlem Vest-Agder Fylkeskommune meldte forfall – vara kunne ikke delta 

 

UNDERSKRIFT: 

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

 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Ove Nodeland 

Styreleder    Nestleder 
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SAKSLISTE 

3/18 

 

Utvalgs   Arkiv 

Saksnr Innhold Lukket Saksnr 

ST 17/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og innkalling 

ST 18/18 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder 

 

ST 19/18 ORIENTERINGSSAKER 

 • Habilitet i styret 

 • Skålevik  

 • Budsjett 

 

ST 20/18 STYRESAKER    

ST 21/18 Søknad om tillatelse til å bygge en støpt natursteinsbrygge  2018/4858 

i Tarmevika, Andabeløya – Flekkefjord landskapsvernområde 

ST 22/18 Daudmannsholmen på Flekkerøy – endring av broløsning  2018/4942 

til steinhuset  - ny behandling 

ST 23/18 Strandrydding – Kystlotteriet – Flekkefjord lvo – VORF som avsender 2018/4844 

 

ST 24/18 EVENTUELT 

• Møteplan hosten 

• Møtegodtgjørelser 

• Sak fra Flekkerøy Vel 
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MØTEPROTOKOLL 

3/18 

Utvalgs-                  Arkiv- 
Saksnr Innhold                 Saksnr. 
    
ST 17/18  Godkjenning av protokoll fra forrige møte, innkallingen og sakslisten 
 

Behandling i møtet: 
Protokoll for 2/18 er godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og  
sakslisten for 3/18.  
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og sakslisten for 3/18 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 18/18  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 ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 

 Vedtak: Enstemmig 
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ST 19/18 ORIENTERINGSSAKER 

1. Habilitet i styret 
 

Behandling i møtet: 

➢ Intern diskusjon om habilitet i styret 

 

2. Skålevik 

 

Behandling i møtet: 
➢ Verneområdeforvalter ga styret en oppdatering om restaurering av den 

ulovlige vei i Skålevik Gnr. 2/Bnr. 11.  

o Fire entreprenører fikk en forespørsel om tilbud for restaurering.  

To tilbud ble sendt inn. En for 83.450 kr., en for 99.690 kr.  

o Arbeidet begynner i juni.   

3. Oppdatering om budsjettet 
 

  Behandling i møtet: 
➢ Verneområdeforvalter ga styret en oppdatering om budsjettet. Alle 

prosjekter er i gang. Budsjettet er iht plan for første halvt år 2018. 
 

ST 20/18 STYRESAKER 

 
ST 21/18 Søknad om tillatelse til å bygge en støpt natursteinsbrygge  2018/4858 

i Tarmevika, Andabeløya – Flekkefjord landskapsvernområde 

 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret gir med hjemmel i Forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde 
i Flekkefjord kommune, Vest-Agder § 3 - 1.3 (jf. pkt e.) tillatelse til å bygge støpt 
natursteinbrygge i Tarmevika (gnr. 109 bnr. 20) i tråd med søknad og innenfor 
omsøkt ramme. Det forutsettes at steinbryggen i størst mulig grad tilpasses terrenget 
på stedet. 

 

Behandling i møtet: 

• Saken ble diskutert.  
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt. Vedtak: Enstemmig 
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ST 22/18 Daudmannsholmen på Flekkerøy – endring av broløsning  2018/4942 

til steinhuset  - ny behandling 

Forvalters innstilling 
Verneområdestyret godkjenner forslag fra Kristiansand kommune for en buet 
broløsning til steinhuset på Daudmannsholmen på økonomisk grunnlag. En 
forutsetning for vedtaket er at detaljutformingen skjer i tett dialog med 
verneområdeforvalter og fylkeskonservatoren og at alle parter godkjenner den 
endelige løsningen. 
 
Behandling i møtet: 

• Saken ble diskutert.  
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt. Vedtak: Enstemmig 
 
 

ST 23/18 Strandrydding – Kystlotteriet – Flekkefjord lvo – VORF som avsender      2018/4844 

Forvalters innstilling 
Verneområdestyret støtter strandrydding kystlotteriet initiativ og står som avsender 
for utvalgte steder innenfor Flekkefjord landskapsvernområdet. Innhold, endelig 
utforming og plassering av plakater innenfor Flekkefjord landskapsvernområdet 
gjennomføres i tett samarbeid med verneområdeforvalteren. 

 

Behandling i møtet: 

• Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: 
Forvalters innstilling vedtatt. Vedtak: Enstemmig 
 

 

ST 24/18 EVENTUELT 

• Møteplan høsten – ikke klar ennå siden to styremedlemmer var ikke til stede 

• Møtegodtgjørelser – signert  

• Sak fra Flekkerøy Vel 

 

Flekkerøy Vel presenterte en sak direkte til verneområdestyret i dialogmøtet 

med rådgivende utvalg. Saken ble presentert uten et saksfremlegg fra 

verneområdeforvalter. 

 

Sak:  Søknad om å montere flytebrygge over Kjøgebukta, mellom Sudredalen og 

Asperøya. Et midlertidig kompenserende tiltak for tilkomst til Asperøya, uten 

offentlige omkostninger.  
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 Behandling i møtet: 

• Diskusjon mellom Flekkerøy Vel og verneområdestyret i løpet av dialogmøte 
med rådgivende utvalg etter styremøtet var slutt. 

• Flekkerøy Vel ønsker å komme i gang med flytebryggen for sommersesongen 
2018 og er villig å ta alle kostnader i forbindelse med prosjektet.  

• Verneområdestyret er kjent med saken fra 2016 og gjort følgende vedtak uten 
behov for saksutredning eller et saksfremlegg fra verneområdeforvalter: 

 
Vedtak: 
Verneområdestyret gir med hjemmel i Forskrift om Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde §1.3 (i), dispensasjon for å montere en flytebrygge over 
Kjøgebukta, mellom Sudredalen og Asperøya. Oppsetting av denne flytebryggen er 
en tre måneds prøveprosjekt som må tas vekk etter sommer sesongen 2018 er slutt. 
 
Det blir ny saksbehandling til høsten 2018. 
 
   Vedtak: Enstemmig 

 

  

 

 

 


