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MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 

Landskapsvernområder  

Møtested: Risleviga, Flekkerøy og befaringer 

Dato: 26. september 2016 

Tidspunkt: 09:30 – 15:15 

 

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 

 

Merknader: 
Styremedlem Randi Øverland dro kl 12:45. Varemedlem var ikke til stede for 

befaringer. 
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FRA ADMINISTRASON MØTTE: 

Navn Funksjon Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO)     Verneområdeforvalter 

Bjørn Vikøyr (BVI)     Forrige VO forvalter 

Halvard Ranestad Pedersen     Statens Naturoppsyn 

Trond Johansen     Rådgiver, Parkvesenet Kristiansand k. 

Asbjørn Lie     Rådgiver Agder naturmuseum  

 

ANDRE DELTAGERE: 

Navn    Funksjon    Representerer 

Thomas Kristoffersen     Representant   Flekkerøy vel 

 

 

UNDERSKRIFT: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 

møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Grete Kvelland Skaara 

Styreleder    Nestleder 
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SAKSLISTE 

Utvalgs-         Arkiv- 
Saksnr Innhold        Saksnr. 
    
ST 34/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og   

innkalling 

ST 35/16 Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 

ST 36/16 Referatsaker 

RS 24/16 Sykling og organisert ridning i nasjonalparker og          432.2 

landskapsvernområder 

RS 25/16 Rapport -  rydding strandsøppel på Valløy 432.4 

RS 26/16 Mønstremyr – søknad om utvidelse av 432.2 

restaureringstiltaket med tiltak i Botnen  

og pedagogisk film 

RS 27/16 Mønstremyr – underskrevet avtale om  432.2 

tjeneste – terrengtiltak 

RS 28/16 Ønske om felling av trær Belteviga – Flekkerøy 432.2 

RS 29/16 Hidrasundet – kopi av vedtak – etablering av 432.2 

akvakulturproduksjon av tare 

RS 30/16 Hidrasundet – Guleodden – kopi av uttalelse –  432.2 

tillatelse til akvakultur av tare 

ST 37/16 Besøksstrategi – Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 

landskapsvernområder – rammer for et prosjekt 

ST 38/16  Eventuelt 

• Rapport minkprosjektet (eget vedlegg) 

• Tilstandsrapport Helgøya kystfort (eget vedlegg) 

• Styredeltakelse nasjonalparksamlig 8. - 9. nov. 
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• Dato for styremøte i desember 

• Miniseminar «Vår rike kyst 2» - 1. nov. orientering fra 

sekretariatet 

• Ulovlig avfallshåndtering - reservatet i Søgne 

• Ombygd av hytte er i strid med tillatelse fra VOS 

 

Saker til orientering/befaring fra kl 12:30 

• Tiltak for friluftsliv på Flekkerøy – innledning ved Flekkerøy 

vel og Kristiansand kommune som ønsker befaring på 

følgende steder (30 min innen kl 1145) 

• Orientering fra Gunnar Askbo og Lars Otto Nome om å legge 

fram sine driftsønsker på Berge/Bergeneset kl 1215. 

• Grunnevågskilen: Hogst av trær på statens frilufts eiendom i 

landskapsvernområdet i indre del av Grunnevågskilen 

(vestsiden) – ønske fra private eiere/naboer – innledning 

ved eiere/naboer ved Beate Austefjord og 

verneområdeforvalter kl 1315. 

• Daumansholmen: for å se på broer og tilrettelegging - ønske 

fra Kristiansand kommune og Flekkerøy velforening kl 1415 

• Asperøya:  for å se på grad av tilrettelegging - ønske fra 

Kristiansand kommune og Flekkerøy velforening kl 15:00. 
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ST 34/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og innkalling 

 Det var ingen merknader til saksliste og møteinnkalling. 
Protokoll fra møte 4/16 og møteinnkalling 5/16 ble godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 

 

ST 35/16 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen 

med styreleder 

 Grete Kvelland Skaara, nestleder, var foreslått til å skrive under 

protokollen sammen med styreleder. 

   Vedtak: 
Grete Kvelland Skaara, nestleder, ble valgt til å skrive under 

protokollen sammen med styreleder. 

   Vedtak: Enstemmig 

 

ST 36/16 Referatsaker 

RS 24/16 Sykling og organisert ridning i nasjonalparker og 

landskapsvernområder 

 Forrige verneområdeforvalter BVI orienterte styret om brevet fra 

Miljødirektoratet, og informerte at sykling ikke er en del av 

forvaltningsplanen.  

 Referatsaken ble tatt til etterretning med oppfølging og orientering 

til styret etter Stortingets behandling. 

   Vedtak: Enstemmig 

RS 25/16 Rapport rydding strandsøppel Valløy 

 SNO representant Halvard R. Pedersen orienterte styret om fire 

utførte strandryddingsaksjoner. 

 Verneområdeforvalter MSO orienterte styret om Oksøy - slåttedagen, 

søppelrydding og fremmede arter aksjonen.  

 Referatsaken ble tatt til etterretning. 

     

RS 26/16 Mønstremyr – søknad om utvidelse av restaureringstiltaket 

med tiltak i Botnen og pedagogisk film 
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RS 27/16 Mønstremyr – underskrevet avtale om tjeneste – terrengtiltak 

 Forrige verneområdeforvalter BVI orienterte styret om Mønstremyr 

prosjektet.  

 Tiltaket i Mønstremyr er i god gang innen rammen av tildelt 501 000 

kr. Avventer eventuell tildeling av ytterligere midler til tiltak i 

Botnen i september. 

 Referatsakene 26/16 og 27/16 ble tatt til etterretning. 

 

RS 28/16 Ønske om felling av trær Belteviga – Flekkerøy 

 Verneområdeforvalter MSO orienterte styret om saken i forkant av 

befaringen senere den dagen. Asbjørn Lie var invitert til å gi 

kommentarer og synspunkt, fra en ekspert.  

 Staten er grunneier, og Kristiansand kommune har det daglige 

ansvaret. 

 Vedtak: 
Verneområdeforvalter MSO fikk mandat fra styret for å undersøke 

prosedyrene for å ta saken videre. Styret blir orientert på neste 

styremøte.  Muligheten for et saksfremlegg, avhengig om svar på 

undersøkelse. 

    Vedtak: Enstemmig 

 

RS 29/16 Hidrasundet – kopi av vedtak – etablering av 

akvakulturproduksjon av tare 

RS 30/16 Hidrasundet – Guleodden – kopi av uttalelse – tillatelse til 

akvakultur av tare 

 Forrige verneområdeforvalter BVI orienterte styret om saken.  

 Verneområdestyret har tidligere åpnet for et slikt anlegg jf ST 21/16 

 Referatsakene 29/16 og 30/16 ble tatt til etterretning. 

Verneområdeforvalter MSO ble delegert til å følge opp og rapportere 

på neste styremøte. 

    Vedtak: Enstemmig 

 



Møteprotokoll 5/16 – 26. september 2016  Side 7 av 10 

 
 

ST 37/16 Besøksstrategi – Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 

landskapsvernområder – ramme for et prosjekt 

 Forrige verneområdeforvalter BVI la frem et forslag til en ramme for 

besøksstrategi.  

 

Vedtak: 
Styret var uenige om forslaget for besøksstrategi, og om strukturen 

for plangruppa. Styret vil ha mer informasjon og noen eksempler for 

veiledning. Mål, ressurser og tid må stå tydelig i ramme. 

 Styret foreslo at VORF nettside blir oppgradert til å inkludere tur 

tips, hvor å finne hva, osv. Tilgjengelighet til slik informasjon burde 

ikke vente 2 år til en besøksstrategi er på plass. Et eksempel: 

Verneområdestyret ønsker et eget søksområde på nettsiden som 

viser turløyper som er skiltet og opparbeidet innenfor styrets 

ansvarsområde.  

 Verneområdeforvalter MSO overtar saken og presenterer mer 

informasjon på neste styremøte 6/16.  

    Vedtak: Enstemmig 

ST 38/16  Eventuelt 

• Rapport minkprosjektet (eget vedlegg) 

Forrige verneområdeforvalter BVI orienterte styret om saken. 

Verneområdeforvalter MSO fikk mandat til å overta saken, og 

presentere mer informasjon på neste styremøte 6/16. 

 

• Tilstandsrapport Helgøya kystfort (eget vedlegg) 

Forrige verneområdeforvalter BVI orienterte styret om saken. 

Verneområdeforvalter MSO fikk mandat til å overta saken, og 

presentere mer informasjon på neste styremøte 6/16. 

 

• Styredeltakelse nasjonalparkkonferanse 2016 i Trondheim 

8. -9. nov. 

Verneområdeforvalter MSO orienterte styret om 

nasjonalparkkonferanse 2016, og Ove Nodeland fra styret skal 

delta.  
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• Dato for styremøte i desember 

Desember møte blir i Mandal 5 desember. 

     Vedtak: Enstemmig 

 

• Miniseminar «Vår rike kyst 2» - 1. nov. orientering fra 

sekretariatet 
Forrige verneområdeforvalter BVI orienterte styret om saken.  

Vedtak: 
BVI tar ansvar for seminaret. Det blir ingen styremøte den dagen.  

    Vedtak: Enstemmig 

 

• Ulovlig avfallshåndtering reservat i Søgne 

Verneområdeforvalter MSO og SNO Halvard R. Pedersen 

orienterte styret om saken med bilder som viste områdets 

tilstand. SNO skal anmelde saken til politiet og Kystverket har 

blitt informert. 

 

Vedtak: 
Styret vil ha området tilbakeført så snart som mulig.  

 

Verneområdeforvalter MSO fikk fullmakt for å kjøre saken videre 

på vegne av styret, og følge opp saken med oppdatering på neste 

styremøte. 

         Vedtak: Enstemmig 

 

• Ombygd hytte er i strid med tillatelse fra VOS 

Forrige verneområdeforvalter BVI orienterte styret om saken. 

Verneområdestyrets vedtak i den saken var ikke tatt i bruk, og 

det kan hende at det er en saksbehandlingsfeil fra Kristiansand 

kommune.  

 

Vedtak: 
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Verneområdeforvalter MSO fikk fullmakt for å kjøre saken videre 

på vegne av styret, og følge opp saken med oppdatering på neste 

styremøte. 

         Vedtak: Enstemmig 

 

Saker til orientering/ befaring fra kl 12:30 

1. Tiltak for friluftsliv på Flekkerøy – innledning ved Flekkerøy 

vel og Kristiansand kommune som ønsker befaring på 

følgende steder (30 min inne kl 1145) 

Trond Johanson orienterte styret om kommunens friluftslivsplan 

for Flekkerøy. Thomas Kristoffersen fra Flekkerøy vel presenterte 

foreningens side. Generell diskusjon om planen, med orientering 

i forkant av befaringer. 

 

2. Orientering fra Gunnar Askbo og Lars Otto Nome om å legge 

fram sine driftsønsker på Berge/Bergeneset kl 1215. 

Presentasjon fra saueeiere og forespørsel for å åpne saken på nytt.  

Vedtak: 
Styret fant ingen grunn til å åpne saken på nytt, men saueeiere 

var invitert til videre dialog med verneområdeforvalter, for å 

bidra til en helhetlig beiteplan for Oksøy-Ryvingen.  

   Vedtak: Enstemmig 

Befaringer: 

1. Risleviga  
Et eksempel for restaurering av gamle tyske brygger. Stedet for 

befaringen var utenfor landskapsvernområde.  

2. Grunnevågskilen: Hogst av trær på statens frilufts eiendom i 

landskapsvernområdet i indre del av Grunnevågskilen 

(vestsiden) – ønske fra private eiere/naboer – innledning 

ved eiere/naboer ved Beate Austefjord og 

verneområdeforvalter kl 1315. 

Styret dro på befaringen. Asbjørn Lie kommenterte om saken på 

stedet. Trond Johanson nevnte at det kan hende at Kristiansand 
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kommune må behandle saken som representant for staten som 

grunneier.  

Vedtak: 

Verneområdeforvalter MSO fikk fullmakt til å undersøke saken 

videre. Alle var enige om at saken er en prinsipiell sak, og det er 

viktig å behandle den i den riktig rekkefølge. 

Verneområdeforvalter MSO skal oppdatere styret på neste 

styremøte. 

   Vedtak: Enstemmig 

 

3. Daumansholmen:  for å se på broer og tilrettelegging - 

ønske fra Kristiansand kommune og Flekkerøy velforening 

kl 1415 

Trond Johanson og Thomas Kristoffersen fra Flekkerøy vel 

presenterte saken for styret.  

 

Vedtak: 

Verneområdestyret godkjenner en 2 meters bred brua til fortet. 

Flekkerøy vel vil rydde området rundt fortet.  

   Vedtak: Enstemmig 

 

4. Asperøya:  for å se på graden av tilrettelegging -  
Ønske fra Kristiansand kommune og Flekkerøy velforening 

presenterte på befaringen kl 14:45. 

Flekkerøy vel ønsker en flytebrygge for båtfolket og lettere 

atkomst mellom brygge for allmenheten og nordre ende av 

Asperøya. 

 

Vedtak: 
Kristiansand kommune skal vurdere saken på nytt og forberede 

en sak for verneområdestyret.  Skilting må være en del av saken.  

 

    Vedtak: Enstemmig 

 Møte avsluttet 15:15 


