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Møteprotokoll 
5/17 

 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord – 5/17 
Møtested: FLEKKEFJORD – Grand Hotell 
Dato: 22 november 2017  
Tidspunkt: 10:00 – 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 (MSO) Verneområdeforvalter  VORF 
Olaf Landsverk Rådgiver  Statens Naturoppsyn 
 

ANDRE DELTAGERE: 
Navn   Funksjon   Representerer 
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Merknader: 
Ingen. 

 

 

UNDERSKRIFT: 

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

 

 
 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Grete Kvelland Skaara 
Styreleder    Nestleder 
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SAKSLISTE 

5/17 

 

Utvalgs   Arkiv 
Saksnr Innhold Lukket Saksnr 

ST 31/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og innkalling 

ST 32/17 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder 

ST 33/17 ORIENTERINGSSAKER 

 • SNO – Olaf Landsverk – presentasjon om aktiviteter i Flekkefjord lvo 2017 

 • Skilting – båndtvang  

 • Verneområdeforvalter stillingen 

 

ST 34/17 REFERATSAKER   

RS 8/17    Restaurering av Kystfortet 2017 – sluttrapport og tiltak for 2018  2017/10848 

RS 9/17 Asperøy og Gråheia på Flekkerøy - Gnr 2 Bnr 35 og 117 -   2017/10846 
makeskifte og tilrettelegging       

 

ST 35/17 STYRESAKER    

ST 36/17 Skålevik Gnr 2 Bnr 11 - ny behandling etter klage  X 2017/8636 

Unntatt offentlighet 
Offl. §13 jf. Fvl. §13 

 

ST 37/17 EVENTUELT 

 • Padleperler 

 • Møtegodtgjørelser   
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MØTEPROTOKOLL 

5/17 
Utvalgs-                  Arkiv- 
Saksnr Innhold                 Saksnr. 
    
ST 31/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte, innkallingen og sakslisten 
 

Behandling i møtet: 
Protokoll for 4/17 er godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten for 
5/17.  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste for 5/17 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 32/17  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 
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ST 33/17 ORIENTERINGSSAKER 

1. Rapport fra Statens Naturoppsyn – Olaf Landsverk. En presentasjon om 
aktiviteter i Flekkefjord lvo 2017 
 

Behandling i møtet: 
 Verneområdestyret tar informasjon fra SNO til orientering. 

 
2. Skilting – båndtvang  

 
Behandling i møtet: 

 Verneområdestyret godkjenner følgende tekst for et skilt: 
 Husdyr på beite hele året. Vis hensyn - hold hunder i bånd! 
 Skilt skal ha Verneområdestyrets logo, og teksten skal være i tre språk – 

norsk, tysk og engelsk 
 Søgne og Mandal har allerede lokale forskrifter og det er bare for å gi beskjed 

om hvilke områder har behov for båndtvang. 

 
3. Verneområdeforvalter stillingen 

 
Behandling i møtet: 

 Verneområdestyret diskuterte stillingen og ønsker en avklaring om 
Fylkesmannen sin rolle i ansettelsesprosessen. 

 
Vedtak: 
Verneområdestyret vedtar følgende i forhold til verneområdeforvalter stillingen: 

1. Verneområdestyret bes om at styreleder tar kontakt med Fylkesmannen for å 
avklare en forlengelse av vikariatet, fortrinnsvis frem til 1. mai 2018. 

2. Verneområdestyret bes om å behandle utlysningsteksten for stillingen før 
denne lyses ut. 

3. Verneområdestyret bes om at styreleder deltar i innstillingsutvalget for 
ansettelse av den nye verneområdeforvalteren.  

Enstemmig 
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ST 34/17 REFERATSAKER 
 
RS 8/17 Restaurering av Kystfortet 2017 – sluttrapport og tiltak for 2018     2017/10848 

 
Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret tar sluttrapport for 2017 til etterretning, og godkjenner at 
restaurerings tiltaksmidler søkes for 2018.  
 
Behandling i møtet: 

 Verneområdestyret tar sluttrapport til etterretning. 
 Verneområdestyret bekrefter at VORF ikke har ansvar for restaurering av 

kanoner, og det skal ikke søkes midler for kanoner.    
 I ESS bestilling skal det søkes midler for tiltak 3-6, skjøtsel, sikring for turister, 

og skilting i forbindelse med besøksstrategien.  
 
 Vedtak: 

Forvalters innstilling vedtatt     Enstemmig 
 
RS 9/17 Asperøy og Gråheia på Flekkerøy - Gnr 2 Bnr 35 og 117 -     2017/10846 

makeskifte og tilrettelegging 
 

Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret støtter forslaget om makebytte av arealer som er vist i figur 5. 
Prosjektet i sin helhet innebærer positive elementer for allmennhetens friluftsliv i 
landskapsvernområdet, og bidrar til besøksstrategien for Asperøya. Deretter vil 
allmennhetens friluftsinteresse vært tjent med makebytte. 

 
 Behandling i møtet: 

 Saken var diskutert, og verneområdestyret var delt i deres mening om denne 
saken 

 I styret, fra de som stemte for vedtaket ble det fremmet følgende 
tilleggssetning til forvalters innstilling: 
 Verneområdestyret tar ikke stilling til utvidelse/etablering av 

byggesakene. Disse må behandles som egne saker. 
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VEDTAK: 
Verneområdestyret støtter forslaget om makebytte av arealer som er vist i figur 5. 
Prosjektet i sin helhet innebærer positive elementer for allmennhetens friluftsliv i 
landskapsvernområdet og bidrar til besøksstrategien for Asperøya. Deretter vil 
allmennhetens friluftsinteresse vært tjent med makebytte. 
Verneområdestyret tar ikke stilling til utvidelse/etablering av byggesakene. Disse må 
behandles som egne saker. 

 
Vedtak         Stemme:        
Forvalters innstilling vedtatt med tilleggssetning.  3 stemte for (Reidar, Grete, Ove); 

2 stemte imot (Astrid, Randi) 
 
ST 35/17 STYRESAKER 
 
ST 36/17 Skålevik Gnr 2 Bnr 11 - ny behandling etter klage   X 2017/8636  

(Saksfremlegg er unntatt offentlighet §13) 
 
Vedtak 

 Forvalters innstilling vedtatt  Enstemmig 
 

 

ST 37/17 EVENTUELT 

 Verneområdeforvalter viste Padleperler videoene til styret. Videoene ble 
godkjent.   

 Møtegodtgjørelser ble signert.  
 


