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MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
Landskapsvernområder  

Møtested: Kjøbmandsgaarden hotel, Mandal 

Dato: 5. desember 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 

 

FRA ADMINISTRASON MØTTE: 
Navn Funksjon Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter 
Halvard Ranestad Pedersen Statens Naturoppsyn 
Olaf Landsverk Statens Naturoppsyn 
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ANDRE DELTAGERE: 
Navn    Funksjon    Representerer 

 

 

Merknader: 
Ingen. 

 

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 6/16 
ST 39/16  Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling 
 
ST 40/16  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder 
 
ST 41/16  Referatsaker 

RS 31/16   Årsrapport fra SNO 2016 
RS 32/16   Budsjett status – Desember 2017 
RS 33/16   Vannscooteraktiviteten i Oksøy-Ryvingen 
RS 34/16   Mink bekjemping prosjekt – vinter 2016-2017 
RS 35/16  Mønstremyr – prosjekt oppdatering 
RS 36/16   Saken er unntatt offentligheten 

 
ST 42/16  Oksøy fyr - dispensasjonssøknader for etablering av mast med vindsensor, og 

installering av varmepumper på tre boliger 
 
ST 43/16  Besøksstrategi – Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder – 

varsel om oppstart 
 
ST 44/16  Grunneierrepresentasjon i Rådgivende Utvalg – endring 
 
ST 45/16  Kystfortet på Helgøya, Søgne kommune – topp ti vedlikeholdsprosjekter for 2017 
 
ST 46/16  Daudmannsholmen, Flekkerøy – bygging av ei bru 
 
ST 47/16  Eventuelt 

1. Møteplan for første halvår 2017 
2. Studietur 2017 
3. Overføring av midler til Søgne kommune for to overganger på kystfortet 
4. Overføring av midler til Flekkefjord kommune for å dekke utgifter til omlegging 

av sti etter ras 
5. Overføring av midler til Kristiansand kommune for flytting av gjerd på  

Flekkerøy (ST 10/16) 
6. Trefelling og krattrydding, Ny-Hellesund 
7. Sitkagraner prosjekt 
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SAKSLISTE 

Utvalgs-                  Arkiv- 
Saksnr Innhold                 Saksnr. 
    
Saksliste 6/16 
ST 39/16  Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling 
 

Behandling i møtet: 
Det var ingen merknader til protokollen fra forrige møte 5/16, eller innkallingen og  
sakslisten for 6/16.  
 
Vedtak: 
Møteprotokoll for 5/16 er godkjent. Innkalling og saksliste for 6/16 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 40/16  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen  
 med styreleder 
 

Behandling i møtet: 
Ove Nodeland var 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 41/16  Referatsaker 
 
  
RS 31/16  Årsrapport fra SNO 2016 2016/16978-0 
 

Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret tar årsrapporten fra SNO for 2016 til etterretning. 
 
Behandling i møtet: 

• SNO representanten for Oksøy-Ryvingen LVO presenterte SNOs rolle og årsrapporten 
for 2016 til styret 

• SNO representanten for Flekkefjord LVO presenterte litt bakgrunn og årsrapporten for 
2016 til styret 

• Verneområdestyret var takknemlig for presentasjonene fra SNO og stilte mange 
spørsmål. Alle var enige om at slike presentasjoner, og SNO’s sammendrag for anbefalt 
oppfølging var nyttig for videre planlegging. 

  
Vedtak: 
Som foreslått 

   Vedtak:  Enstemmig 
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RS 32/16 Budsjett status – Desember 2017 2016/1867-0 

 
Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret tar statusrapporten av budsjettet for 2016 til etterretning.  
 
Behandling i møtet: 

• Verneområdeforvalter presenterte status av budsjett for 2016 til verneområdestyret.  
• Verneområdeforvalter (ny i stillingen i august) informerte verneområdestyret om at 

Kristiansand kommune hadde sendt en forespørsel til verneområdeforvalter i oktober 
for omdisponering av tidligere tildelte midler fra 2013.  

• Verneområdestyret visste ikke om disse tidligere tildelte midler, og diskuterte hvordan 
en slik sak burde behandles.  

  
Vedtak: 
Verneområdestyret vedtar at verneområdeforvalter sender et brev til Miljødirektoratet med 
informasjon om tidligere tildelte midler fra 2013, og forslaget fra Kristiansand kommune for 
omdisponering. Verneområdestyret ber om råd fra Miljødirektoratet om tildelte midler burde 
omdisponeres eller returneres. 

   Vedtak:  Enstemmig 
 
  
RS 33/16 Vannscooteraktiviteten i Oksøy-Ryvingen 2016/17035-0 
 

Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret godkjenner bestillingen av midler for å lage og kjøre en 
mediekampanje for 2017, og å prioritere vannscooteroppsyn i bestillingen for 2017 til 
SNO. 
 
Behandling i møtet: 

• Verneområdeforvalter presenterte brevet som var mottatt 25. oktober (vedlegg 1 i 
saken).  

• SNO kommenterte om deres rolle i vannscooteroppsynet. 
• Diskusjon om endringer til vannscooter forskriften som snart skal legges ut på høring.  
• Enighet om at endringer i vannscooter forskriften vil ha store konsekvenser for 

sjøfuglreservatene. 
• Enighet om at det er viktig å informere publikum om endringer.  

  
Vedtak: 
Som foreslått. Hva slags mediekampanje iverksettes er avhengig om hva skjer med forskriften.  

   Vedtak:  Enstemmig 
 
 
 
RS 34/16 Mink bekjemping prosjekt – vinter 2016-2017 2016/8246-0 
 

Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret tar informasjonen om et mink bekjemping prosjekt for vinteren 2016- 
2017 til orientering, og godkjenner bestillingen av midler for mink bekjemping i 2017. 
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Behandling i møtet: 

• Verneområdeforvalter informerte styret om at midler i budsjettet var omdisponert for 
et mink bekjemping tiltak vinter 2016-2017, i tråd med anbefalinger fra Mink Prosjekt 
slutt rapport - juli 2016.  

• Resultater fra dette 5-års mink bekjempings prosjektet er positivt. Det er kjempe viktig 
at et vinter tiltak igangsettes langt før hekkesesongen begynner for å ha størst mulig 
effekt.  

• 50 trapper 90 feller var bestilt og levert og SNO og Tom Udø skal koordinere vinterens 
tiltak.  

• Enighet om at det er viktig å lage en media sak for å informere publikum om disse 
fellene og vinterens tiltak.  

  
Vedtak: 
Som foreslått 

   Vedtak:  Enstemmig 
 
RS 35/16 Mønstremyr – prosjekt oppdatering  
 

Behandling i møtet: 
• Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret at Mønstremyr er et prosjekt 

som tidligere verneområdeforvalter fortsatt har ansvar for. Denne bestemmelsen 
kommer fra miljøvernavdelingen hos FMAV.  

• Verneområdeforvalter deltok på en befaring 30. november og presenterte noen bilder 
til styret, men hadde ikke nok informasjon for å informere verneområdestyret om 
statusen med budsjettet.  

• På befaringen, spurte verneområdeforvalter om en sluttrapport for Botnen, fra både 
konsulent og entreprenøren, Denne rapporten er pr dags dato ikke tilgjengelig.  

 
  

Vedtak: 
Verneområdestyret vedtar å be om en status rapport før jul for hele restaurerings prosjektet – 
både Botnen og Mønstremyr. Rapporten må avklare: 

• vedtakshistorikk om Mønstremyr og Botnen 
• hvem er ansvarlig for prosjektet -  FMAV eller VORF 
• beskrivelse om begge prosjekter, hva som er fullført og hva som står igjen 
• bruk av midler så langt og behov for midler for 2017 

 
Alle fagmessige dokumentasjon må være på plass før verneområdestyrets budsjett møte 6. 
januar.  

   Vedtak:  Enstemmig 
 

  
RS 36/16 Saken er unntatt offentligheten 

 
Behandling i møtet: 

• Verneområdeforvalter ga verneområdestyret en oppdatering om saken. 
• Verneområdeforvalter presenterte problemstillingen om hvilket lovverk som er best å 

bruke – forurensningsloven (hvor kommunen har myndigheten) eller 
naturmangfoldloven (hvor VORF har myndigheten).  
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Vedtak: 
Verneområdestyret vedtar bestilling av en miljøtekniske undersøkelse av området, og 
verneområdeforvalter skal sende et varsel om pålegg til grunneieren med hjemmel i 
naturmangfoldloven.  
 
I tillegg, anmoder verneområdestyret kommunen å behandle saken under forurensningsloven.  
 
Et eventuelt pålegg fra VORF eller kommunen vil inneholde anbefalinger fra den miljøtekniske 
undersøkelsen for gjenoppretting. 

  Vedtak:   Enstemmig vedtatt av fire; en inhabil  
 
 
ST 42/16  Oksøy fyr - dispensasjonssøknader for etablering av en mast med 2016/16774-0 

vindsensor, og installering av varmepumper på tre boliger 
 

Hjemmel:  

Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde (FOR-2005-04-29-388) 

§3-1.3      Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 
(l). Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket. 

 
 
Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret vedtar, jfr. FO-R lvo § 3-1.3 (l), innvilgelse av dispensasjonssøknad 
for etablering av en mast med vindsensor på Oksøy for Kystverkets los og VTS for 
registrering av seilas i Kristiansand området. Dispensasjonen gjelder for tiltak 
beskrevet i søknaden. 
 
Verneområdestyret vedtar, jfr. FO-R lvo § 3-1.3 (l), innvilgelse av dispensasjonssøknad 
for installering av tre varmepumper. Dispensasjonen gjelder for tiltak beskrevet i 
søknaden. 
 
Behandling i møtet: 

• Verneområdestyret diskuterte saken.  
• Begge søknader er i tråd med forskriften. 

  
Vedtak: 
Som foreslått 

   Vedtak:  Enstemmig 
 
 
ST 43/16  Besøksstrategi – Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord  2016/14205-0 

landskapsvernområder – varsel om oppstart 
 
Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret vedtar oppstart av planarbeidet for en besøksstrategi for 
Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder, jfr. Meld. St. 18 (2015- 
2016) §9.6 tredje ledd. 
 
Behandling i møtet: 
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• Besøksstrategien var diskutert, samt Nasjonalparkkonferansen i Trondheim. 
  

Vedtak: 
Som foreslått 

   Vedtak:  Enstemmig 
 
 
ST 44/16  Grunneierrepresentasjon i Rådgivende Utvalg – endring 2016/1867-0 
 

Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret vedtar økning av grunneiers representasjon på rådgivende utvalg 
fra to til fem medlemmer. Disse medlemmene blir valgt av Kystgrunneierlaget Sør, slik 
at hver kommune blir representert, pluss en som representerer Kystgrunneierlaget Sør. 
Valget blir utført slik at kjønnsbalansen opprettholdes i rådgivende utvalg. 
 
Behandling i møtet: 

• Verneområdeforvalter presenterte fakta i saken til styret 
• Verneområdestyret gjorde en endring av foreslått vedtak – for de medlemmer som blir 

valgt, må det være minst to fra hver kjønn.  
 

  
Vedtak: 
Verneområdestyret vedtar økning av grunneiers representasjon i rådgivende utvalg, 
fra to til fem medlemmer. Disse medlemmene blir valgt av Kystgrunneierlaget Sør, slik 
at hver kommune blir representert, pluss en som representerer Kystgrunneierlaget Sør.  
 
For representanter som blir valgt må det være minst to fra hver kjønn. Valget blir utført slik at 
kjønnsbalansen opprettholdes i rådgivende utvalg. 

  Vedtak:  Enstemmig 
 
 
ST 45/16  Kystfortet på Helgøya, Søgne kommune – topp ti  2016/10885-0 

vedlikeholdsprosjekter for 2017 
 

Hjemmel:  

Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde (FOR-2005-04-29-388) 

§3. 1.1 andre ledd – kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse 
§3 1.2 (k). istandsetting av kulturminner i samsvar med forvaltningsplan, jfr. §5. 
 
Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret vedtar med hjemmel i Forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde §3 pkt 1.1 andre ledd og 1.2 (k), å gi Forsvarshistorisk forening 
tillatelse til et tre års restaureringsprosjekt for Kystfortet på Helgøya. 
 
Verneområdestyret vil støtte dette restaureringsprosjektet med å søke på tiltaksmidler, i hht 
prioriteringen fra Forsvarshistorisk forening. 
 
Behandling i møtet: 

• Verneområdestyret diskuterte saken. 
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• Enighet om at et stort restaureringstiltak var både nødvendig og i tråd med 
besøksstrategien. Kystfortet er nært til Ny Hellesund – et nylig fredet kulturmiljø.  

  
Vedtak: 
Som foreslått 

   Vedtak:  Enstemmig 
 
 
ST 46/16  Daudmannsholmen, Flekkerøy – bygging av ei bru 2016/17328-0 

 
Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret godkjenner tegninger av brua. 
 
Behandling i møtet: 

• Verneområdeforvalter ga en kort sammendrag om saken. 
  

Vedtak: 
Som foreslått 

   Vedtak:  Enstemmig 
 
ST 47/16  Eventuelt 

1. Møteplan for første halvår 2017 
  

 Vedtak: 
 Verneområdestyret bestemte følgende datoer for første halvår 2017: 

 6. januar: Budsjett møte – Fylkeshuset 
 21. mars: Flekkefjord – med befaring til Mønstremyr  
 16 mai: Søgne – med befaring til kystfortet, Kappeløya, og Sognvaar fyr. 
 13 juni: Oksøy – styremøte og sommer avslutning med RU 

 
 
2. Studietur 2017 
 

Behandling i møtet: 
En mulig studietur var diskutert. 
  
Vedtak: 
Verneområdeforvalter skal søke på midler og undersøke mulige alternativer for en 
studietur for 2017.  

 
3. Overføring av midler til Søgne kommune for to overganger på kystfortet 
 

Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret om saken. Overføring er i tråd 
med verneforskriften. 

  
4. Overføring av midler til Flekkefjord kommune for å dekke utgifter til omlegging av sti etter 

ras 
 

Behandling i møtet: 
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Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret om saken. Overføring er i tråd 
med midler mottatt av MDir. 

  
5. Overføring av midler til Kristiansand kommune for flytting av gjerd på Flekkerøy (ST 10/16) 

 
Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret om saken. Overføring er i tråd 
med midler mottatt av MDir.  
 

6. Trefelling og krattrydding, Ny-Hellesund 
 

Hjemmel:  

Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde (FOR-2005-04-29-388) 

§ 2.3  Hogst av ved og uttak av trevirke til grunneiers eget bruk er tillatt 
§ 2.4.     Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved og uttak av trevirke utover det 
som er tillatt  
etter pkt. 2.3 når dette ikke er i strid med verneformålet. 

Behandling i møtet: 
• Verneområdeforvalter presenterte fakta og bilder til verneområdestyret. 
• Verneområdeforvalter hadde dialog med antikvaren hos Fylkeskommunen og 

fjerning av trær og kratt opp mot huset er i tråd med ønske for beskyttelse av 
fredet hus. 

  
Vedtak: 
Verneområdestyret gir tillatelse til tiltaket for å fjerne trær og krattrydding, tett opp mot 
huset og som på sikt kan føre til en skade på huset.  

Verneområdestyret forespør grunneier om å sende en beskrivelse av hva som nøyaktig 
skal gjøres, med området tydelig markert på kartet for videre oppfølging av SNO. SNO 
skal ta en sluttbefaring for å kontrollere arbeidet.   

Tillatelsen er knyttet til fare for skade på huset.  

 
7. Sitkagraner prosjekt  

 
Behandling i møtet: 
• Verneområdestyret presenterte noen saker med bilder etter flere befaringer, for å få 

en oversikt om sitkagraner i Oksøy-Ryvingen LVO.  
• Sitkagraner er en fremmed art. Langs sørlandskysten er spredningsevnen en lokal 

trussel for naturtypene som kystlynghei bl.a. 
  

Vedtak: 
Verneområdestyret prioriterer fjerning av sitkagraner i Oksøy-Ryvingen LVO for 2017, i 
tråd med forvaltningsplanen.  

 
 
Møte avsluttet kl 15.15 


