
Møteinnkalling

Utvalg: Verneområdesty ret for Oksøy -Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

Møtested: Haven, Fylkeshuset
Dato: 14.01.2014
Tidspunkt : 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest vararepresentant med kopi til
verneområdeforvalter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Fra:flekkerøyvel[temagruppa@gmail.com]Dato:11.11.201305:03:14Til: Vikøyr, BjørnTittel:
Re:StøttetilretteleggingBergesneset
Hei Bjørn
Beklagerlitt treig tilbakemld.(mangeballer i luften fortiden;-)

Fakturaersendt.(sevedl.)
Rapport- Sevedl.

Ha enfin uke
Hilsen
ThomasKristoffersen

22.oktober2013kl. 10:36skrevVikøyr, Bjørn <fmvabvi@fylkesmannen.no>:
Fakturasnarest.

Hilsen

BjørnVikøyr

verneområdeforvalterfor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområdertlf +4741473
912- +4738 1762 19 fmvabvi@fylkesmannen.no

http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Oksoy-RyvingenBjørnVikøyr

(Sendtfra iPhone)

Den22.okt. 2013kl. 10:33skrev"flekkerøyvel" <temagruppa@gmail.com>:

Denergrei.
Lagerrapportog fakturaom etparuker,hvisdeterok for deg?

Hilsen
Thomas

mandag21.oktober2013skrevVikøyr, Bjørn følgende:

Dukansendefakturapå20000.Påførtimer i forhold til kjentetimesatser240+30 for
motorsag/lignende

Ønskerogsåkort rapport i epostfor arkivering.

Hilsen

BjørnVikøyr
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verneområdeforvalterfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområder
tlf +4741473912– +4738 1762 19 fmvabvi@fylkesmannen.no.

Fra: flekkerøy vel [mailto: temagruppa@gmail.com]
Sendt: 26. august 2013 09:44
Til: Vikøyr, Bjørn
Emne: Støtte tilrettelegging Bergesneset

Hei

I samarbeidsmøte11.10.2012varO.R.L'splanerfor 2013:

- UtvideBeiteområdeti ORLpåFlekkerøy
- StøttetilretteleggingBergesnesetgjennomsamarbeidstiltakm/Temagruppen.

FlekkerøyVel'stemagruppehar fulgt fremdriftsplanenfor Bergesnesetoglaget
nye1500metermedstierog3 broer.Dugnadsinnsatsogengasjementer fremdeles
stigende.PåBergesnesetharTemagruppeni 2013lagtnedca.200
dugnadstimer,lagtut matriell for ca.7000,- ogfått sponsetmatriell for ca.5000,-.
Vihar fått overveldenemangeoggodetilbakemld.ogønskerå fortsette arbeidet.

FlekkerøyVel'stemagruppefor friluftsliv oggrøntområdersøkerhervedom
21500,- i støtte til tilretteleggingBergesneset.Beløpeter i tråd medforespeilet
estimateri samarbeidstiltakBergesneset.

Mvh
ThomasKristoffersen
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Fylkesmanneni Vest-Agder P-1
Miljøvernavdelingen Vårreferanse:2011/6839

RAPPORTfor tilskudd til SammarbeidstiltakBergesprosjektet2013

1. Organisasjon: FlekkerøyVel
2. Ansvarligkontaktperson: ThomasKristoffersen
3. Tiltak: Utarbeidestitrase’erBergesneset
4. Tilskuddfra fylkesmannen: kr 21500 5. Bestillingsnr. 2330BVI
Beskrivelseav gjennomførtetiltak:

FlekkerøyVelhar ryddetogmerket trase’3, 8 og9. tott. Ca.1800meter.

orientering om tiltaket er gjennomført etter forutsetningene:
Tiltaket er gjennomført i henhold til fremdriftsplan for sammarbeidstiltaket

orientering om hvilke justeringer/endringer som eventuelt er foretatt underveis i prosjektet:
Trase’ nr 9 var ikke med i opprinnelig plan. Den er kommet til som resultat av at folk er begynt å bruke trase’en
som «snarvei» mot sør.
vurdering av tiltakets resultater:
Åretstiltak hargjort det praktiskå parkerei Rislevigahvismanønskerå gåtur til AnsteinsFyrytterst
påBergesneset.FlekkerøyVelhar fått sværtmangepositivetilbakemld.(ingennegative� ) Flotte
badeplasserer blitt tilgjengeligefra landsiden.

Regnskap:
Inntekter:

Tilskudd21500,-

...................................................................................

Utgifter:

Stirydding:
egeninnsats240,-pr.time,
ca.150timer 36000,-
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Motorsag/lignende30,-pr.time,
ca. 50timer 1500,-
Matriell til 3 broer: 2033,-
Matriell til skilt: 487,-
Stimerkingogskilting:
Egeninnsats240,- pr.time,
Ca.20timer 4800,-

Tott: 44820,- ..

...............................................................................................

Dato/underskrift:
11.11.2013 ThomasKristoffersen
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Kvittering
Innbetalt til konto

Betalingsinformasjon

Betalt av Betalt til

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto

Blankettnummer

Blankettnummer

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

GIRO

Beløp Betalerens kontonummer

< >

KOPI
Vennligstoppgi fakturanummer ved betaling

Fakturanummer:1

SumMVA

Etter forfall beregnes renter i henhold til forsinkelsesrenteloven

21 500,00

Fakturadato:11.11.13

Art.nr

21.11.13

www.SendRegning.no

EnhetsprisTekst

4

Sum:21500,00
MVA 0,00

Bestillereferanse 2330Bvi - Samarbeidstiltak Bergesprosjektet

Antall

Ved betalingspåminnelsepåløpergebyr i henhold til inkassoforskriften§1-2

0021500

Rabatt

NB: denne utskriften kan ikke brukes i brevgiro.

8220.45.41031

MVAgrunnlag 0%: 21500,00

82204541031

75 Arbeidstimer 240,00 0% 18000,00
33 Arbeidstimermotorsag/lignende 30,00 0% 990,00

1 matriell til broerog skilting 2 510,00 0% 2510,00

Kontonr:8220.45.41031
E-post: temagruppa@gmail.com
Hjemmeside:www.4625.no

Faktura: 1
Kundenr:1

Fakturadato:11.11.13
Forfallsdato:21.11.13

Ordredato: 11.11.13
Deres ref:2330Bvi

Flekkerøy Vel v/Thomas Kristoffersen
Paulen4
4625 FLEKKERØY

Fylkesmannen i Vest-Agder,Fakturamotak DFØ
Postboks 4104
2307 HAMAR
NORGE

Fylkesmannen i Vest-Agder,Fakturamotak DFØ
Postboks 4104
2307 HAMAR

Flekkerøy Vel v/Thomas Kristoffersen
Paulen4
4625 FLEKKERØY
NORGE
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Fra: Kirsten Thyrum[kirsten.thyrum@miljodir.no]
Dato: 18.12.2013 14:21:35
Til: Lutnæs, Paul Antoni Nilsen; Kollstrøm, Rolf; Vistnes, Ingunn Ims; Baardvik, Bjørn Morten; Birkeland,
Ingve; Skjemstad, Oddrun; Skjemstad, Oddrun; Blixgård, Asgeir Kvalvåg; Etnestad Hanne; Skansen Ronny;
Rundhaug Ole Petter; Lamo Torhild; Wika Jannike Elise; steinar.bach@naturporten.no; Haug, Astrid Alice;
Sørensen, Raymond; Grevrusten, Stein Magne; Børve, Lars; Ulvund, Tore Rødseth; Nedrelo Eldrid; Dalen,
Bjørn; Thingnes Anders Voss; Sørensen, Raymond; Grevrusten, Stein Magne; Sveen, Kari; Snøtun, Magnus;
Rognstad, Kjell Joar; Ullring, Ulf; Moen Hege Sæther; Fjørtoft Helene Børretzen; Knagenhjelm Maria Collett;
Røyrvik Alf Erik; Røyrvik Alf Erik; Nornes Anbjørg; Nornes Anbjørg; Berge, Magnhild; Sødergren, Guro;
Christensen, Mikkel Emil; Haugen, Tarjei; Odden Alf; Vikøyr, Bjørn; Buttingsrud Trond Erik; Köller Peter C. A.;
Olsen Monika
Tittel: Retningslinjer for møtegodtgjøring

Vedlagtfølgerretningslinjerfor møtegodtgjøringfor styremedlemmeri endeligversjon.Disseer ogsålagtut
påsharepoint.

Detharogsåkommetnyesatserfor møtegodtgjøringetc for 2014,derefinner dennelinkenlengernedi
dokumentet.

http://sph.dep.no/Personalmeldinger/2013-PMer/PM-2013-11-Administrative-bestemmelser---endringer-
av-satser/

Med hilsen
Kirsten Thyrum
seniorrådgiver, nasjonalparkseksjonen

cid:
ima
ge

Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 905 92 486
Nett: www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
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Retningslinjerfor møtegodtgjøringi verneområde- ognasjonalparkstyrer

Det tasutgangspunkti Statenspersonalhåndbok(kap.10.14.2,gjeldendefra 1. januar2013).

Utgangspunkteter at møterkangodtgjøresmedinntil 6 timer pr møtedag(faktiskmedgåtttid), og
godtgjøringfor møteforberedelser(vurderesut i fra saksmengde– menmaksimummøtetslengde).
Begrensingenpå6 timer er ikkeabsoluttetter denyeretningslinjene.Reisetidinngårikkei beregnet
møtetid.

Detberegneskostgodtgjørelse,etter statenssatser.Herinngårogsåreisetid.Men huskfratrekkved
serveringavmåltider (frokost, lunsjog/ellermiddag).

Møtegodtgjøring:

Alledeltagerei styremøtenehar rett påmøtegodtgjøringetter følgendesatser:

Leder: kr 516,- pr time

Øvrigemedlemmer: kr 391,- pr time

Lederskalha ledergodtgjørelsekun for tidsbruki møter han/hunleder,for øvrigskallederhasamme
satssomøvrigemedlemmer(f.eks.for forberedelsertil møter).

Selvstendignæringsdrivende, kanhakravpåegensats.Dette forutsetter at hovedbeskjeftigelsener
somselvstendignæringsdrivende,medegetorganisasjonsnummer.Forutsetterogsåat de i vesentlig
utstrekningharutgifter til f.eksegetkontor, behovfor ekstrahjelp/avløser/ vikarmv.

Følgendesatsergjelder:

Arbeidi møter: kr 1076,- pr time

Møteforberedelser kr 391,- pr time

Dersomtimesatsenfor selvstendigenæringsdrivendebenyttesveddeltagelsei møter,skaldet ikke
utbetaleserstatningfor tapt arbeidsfortjenestei tillegg.

Erstatningfor tapt arbeidsfortjenesete

Dettekanutbetalesi tilleggtil ordinærmøtegodtgjøring.

1) Dersommøtedeltagergjørkravpåerstatningfor tapt arbeidsinntekt,kandette utbetales
direkte til møtedeltager i henholdtil gjeldendesatser.Dokumenterttap forutsetter at
arbeidsgiverframviseren bekreftelsepåat møtedeltagerenikkeharpermisjonmedlønnfor
å delta i det aktuellemøtet.

� Dokumenterttap – inntil kr 1717,- pr dag
� Sannsynliggjorttap – inntil kr 691,- pr dag

2) Ellerdersomvirksomhetender møtedeltagerener ansattframsetterfaktureringskrav,kan
tapte inntekter dekkesavoppdragsgiver.Deter fastsatten veiledendesatspåkr 1 130,- pr
time +mva.
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Nårskal det utbetalesmøtegodtgjøring

� Vedalleordinæremøter i nasjonalpark- ogverneområdestyrer(i hht antall timer
brukt til møteogforberedelse)

� Veddeltakelsei kompetansedagerfor styretogbefaringerfor helestyret (lederskal
haordinærmøtegodtgjøringsomfor øvrigestyremedlemmermedmindrehan/hun
ledereller haransvaretfor heleellerdeleravdette)

� Dersomlederellerandremøter i andresammenhengeri forbindelsemedrollensom
styremedlem/styreleder,ogdette er avtalt påforhåndkandet utbetalesgodtgjøring
i hht ordinæresatser.

� Deltagelsepånasjonalparkkonferanse(andretilsvarendeseminar/konferanser) – her
kandet utbetaleserstatningfor tapt arbeidsfortjeneste,menikkemøtegodtgjøring

� Deltagelsepåstudietureretc.– herutbetalesdet ikkemøtegodtgjøring, medmindre
det leggesinn et styremøtesomdel avstudieturen.Kravom tapt arbeidsfortjeneste
kanutbetales.Dettebøravtalespåforhånd.

� Deltagelsepåmøtermeddepartement/direktorati forbindelse
forvaltningsordningen– her kandet krevesmøtegodtgjøringogeventuelttapt
arbeidsfortjeneste

� Deltagelsevedtilsettingsprosesseretc – kandet krevesmøtegodtgjøringogevt tapt
arbeidsfortjeneste

� Dersomleder/styremedlem(mer)deltarpåbefaringi konkretesaker(utenom
styremøter/ kompetansedager)– kandet krevestapt arbeidsfortjeneste,dette bør
avklarespå forhånd.
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Fra: Carl Erik Kilander[carl.erik.kilander@miljodir.no]
Dato: 18.12.2013 00:48:51
Til: Vikøyr, Bjørn
Kopi: Olaf Landsverk
Tittel: Årsrapportering 2013 til VORF

HeiBjørn!
Somdu vet haråretsrapporteringpganoespesielleomstendigheterblitt sterkt forsinket.Detbeklagervi.
Herhardu imidlertid enstart pååretsprosatekst(InnledningplussOksøy-Ryvingen).Olafsupplerermedsin
del meddet aller første.Leggerogsåved”min” andelavB-skjemaet.Sidendu velblir medpåhele
programmet,oversenderjegogsårapportentil FM samtexcel-arketsomviseraktiviteter for alle
verneområdene(blir muligenssupplertpåenkeltepunkter).

Dasesvi i morgen.Håperogtror vi skalkommegreit gjennom”forhandlingene”�

Mvh CarlErik
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ÅRSRAPPORT 2013

FRA
STATENS NATUROPPSYN (SNO)

TIL
VERNEOMRÅDESTYRET FOR OKSØY-RYVINGEN - OG

FLEKKEFJORD LANDSKAPSVERNOMRÅDER

SviingvedRyvingenfyr påettervinteren.Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Olaf: Finn etbilde fra “din” teigherogsett inn (evtta bort mitt bildeovenforomduvil haett stort bilde)
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Innhold

A. SNOskjerneoppgaver

1. Oppsyn etternaturmangfoldloven
2. Oppsyn i verneområdene
3. SNOsøvrigenaturoppsynsaktivitetinnenforlandskapsvernområdene

- Lakseoppsyn
- Oppsyn medsjøfuglreservatene

B. Bestillinger fra Verneområdestyret

1. Gjennomførtetiltak i Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde
2. Gjennomførtetiltak i Flekkefjordlandskapsvernområde

Oppsynetinnenfor de to landskapsvernområdenehar i 2013 vært utført av:

Carl Erik Kilander , SNOKristiansand
Olaf Landsverk, SNOLyngdal
JonErling Skåtan,SNOHægebostad(prosjektlederfor minkprosjekteti Mandalsøstre
skjærgård)
LarsArneBay(deltidsengasjementi SNOmai-desember, inkl oppsynsoppgaveri Oksøy-
RyvingenLVO).

Utoverdette haroppsynetblitt supplertvedmindretjenestekjøp.

Skjærgårdstjenestensfire driftsenheter– Kristiansand,Søgne,MandalogLister – haren
viktig rolle i forhold til skjærgårdsparkarealeneogandresikredefriluftsområderinnenfor
landskapsvernområdeneog utførerogsånoenaturoppsyn for SNO(5-10 dagerårlig pr båt;
detteerettav vilkårenefor statenstildeling av driftstilskuddettil Skjærgårdstjenesten).

A. SNO`sKJERNEVIRKSOMHET INNEN VERNEOMRÅDENE I 2013

A1 Oppsyn etter naturmangfoldloven

Kort omaktivitet
Ogsåi 2013 harSNOsvirksomheti omfattetet goddel skjøtselsoppgaver.Mye av
oppsynsynsarbeideti landskapsvernområdeneerkontrolloppgaveretterverneforskriftene,
samtoppsyn i sjøfuglreservatersomligger innenforlandskapsvernområdenesyttergrenser.
Det visestil egneavsnittomdettenedenfor.

Informasjonogveiledningomnaturog kulturmiljø i områdeneog om gjeldendereglerfor
friluftsliv, motorferdsel,jakt og fiske erogsåenviktig del av oppsynetsarbeid.Herspiller
ogsåSkjærgårdstjenestenenviktig rolle, ikkeminsti forhold til åsikreat friluftslovens
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bestemmelseromhensynsfull ferdselblir respektert.SamarbeidetmedSkjærgårdstjenestens
fire driftsenheterermegetbra.

SNOhardeltattpåmøterogbefaringmedbådestyretog rådgivendeutvalg. Deter etgodt
samarbeid medverneområdeforvalteren.

Foto: LarsArneBay/ SNO
Informasjontil brukerneer enviktig forvaltningsoppgave.I 2013monterteSNO

denne informasjonsplakatenpå detoffentlige toalettet i Skyllevika

Utviklingstrekk/utfordringer
Det erbehovfor å frembringeytterligeinformasjonomgenerellnaturtilstandi forhold til
verneverdier,samtvurderebehovfor skjøtselstiltak,særligmedtankepåfremmedearter,
gjengroingm.m.

I begge landskapsvernområdeneinngårdetstorearealersikretsomskjærgårdsparkeller
innkjøptav detoffentligetil friluftsformål. I disseområdeneerdetforholdsvisstor
fritidsferdsel,spesielti sommermånedene.Det erderforenstorutfordringå sørgefor
tilstrekkeligavfallsryddingog renovasjoni beggelandskapsvernområdene.Hervil
Skjærgårdstjenestensdriftsenheteri Lister,Mandal,Søgneog Kristiansandværeavgjørende
for å lykkes.I tillegg erdetviktig å organiserespesielleryddeaksjoneri samarbeidmed
skoler,foreningerog lag.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Mangerestaurerings- ogskjøtselsprosjekterer iverksattdesisteårene. Oppfølgingav dissefor
å fjernefremmedearteroghindregjengroingmedog tapav naturverdierblir enav
hovedprioriteringeneinnenskjøtselsarbeidetnesteår.Konkretprioriteringav enkelttiltak
avklaresnærmerei bestillingsdialogen.

Skjærgårdstjenestensbåterogmannskaperselvenøkkelentil åholdemye besøktelokaliteter
i verneområdenefri for søppel. De flesteav disselokaliteteneer sikredefriluftsområdersom
kommuneneharansvarfor å drifte. Tjenestekjøpfra Skjærgårdstjenesteni forbindelsemed
gjennomføringavspesielleskjøtsels- og tilretteleggingstiltakvil for øvrigværeinteressanti
dengradSkjærgårdstjenestenerkonkurransedyktig ift fagkompetanse,utstyr og pris.
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Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Skjærgårdstjenestener enviktig aktøri fylketsskjærgårdog utfører
oppsynsoppgaverfor SNOi beggelandskapsvernområdene.Bildet viser

båtenfra Mandal,medRyvingenfyr i bakgrunnen.

Vi vil fortsatttilstrebeåholdegodkontaktmedeiereogbrukereav verneområdene.Den
organisertekontaktenbørskjei samrådmedverneområdeforvalteren,og vi vil generelt
prioritereåvidereutvikleet alleredenærtog godtsamarbeidmedforvalterenog
verneområdestyret.

A2 Oppsyn i verneområdene

Kort omaktivitet
Det mesteavoppsynetdreiersegomverneforskriftenefor derespektivelandskapsvern-
områder.Forøvrig gjelderannetlovverksomutenforverneområdene.Generelter detlite å ta
tak i av ulovligheter. I 2013avdekketSNOimidlertid to ulovlig hogsterinnenforOksøy-
RyvingenlandskapsvernområdepåFlekkerøy. Sakeneble behandletav av verneområdestyret.
Pågrunnlagavdetteble inngrepenepolitianmeldtavMiljødirektoratet. Sakeneer fortsatt
underetterforskningavpolitiet.

Utviklingstrekk/utfordringer
Landbasertmotorferdseli deto verneområdeneer forholdsvisbeskjedenog stortsettknyttet
til tillatt bruk i forbindelsemed landbruksdriftogskjøtsel.Denstørsteutfordringenligger i et
økendeantallATV-erogstedvisterrengkjøringmedkrossykler.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår

Vi tar siktepåå holdeaktivitetenpåsammenivå ogprioritereoppfølgingav tips omevt .
ulovlig motorisertferdselogandrebruddpåverneforskriftene.
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A3 SNOsøvrige oppsynsaktivitet innen Oksøy-Ryvingen- ogFlekkefjord
landskapsvernområder

Lakseoppsyn
SNOharetsærskiltansvarfor lakseoppsyneti fylket. Enviktig del av detteoppsynetgjøres
innenfordeto storelandskapsvernområdene, hjemleti lov omlaks- og innlandsfiske.

Oppsynmedsjøfuglreservatene
Innenforyttergrensenavdeto landskapsvernområdeneer deti alt 10 sjøfuglreservater(alle
innenOksøy-RyvingenLVO); Fylkesmanneni Vest-Agderer forvaltningsmyndighetfor
sjøfuglreservatene). Enstordelav fylketshekkebestanderav sjøfugleravhengigavdisse
områdene,ogoppsynet medsjøfuglreservatenei hekkeperiodenharderforhøyprioritet.Både
SNOog Skjærgårdstjenestendriver oppsyn medsjøfuglreservatene.Oppsynetkombineres
oftestmedannenoppsynsvirksomhetog harhovedsakeligfokuspåilandstigningsforbudet
f.o.m.15.april t.o.m.15. juli , samtulovlig jakt.

Skjærgårdstjenestenbistårdessutenmedårlig fjerning av søppelfra sjøfuglreservatenesom
del avsineforpliktelserift SNO.I 2013 ble ingenpersoneranmeldtfor bruddpå
ilandstigningsforbudet.SNOprioritereråspreinformasjonomsjøfuglreservatenegjennom
media,og detserut til at ferdselsforbudetstortsettblir godtrespektertav båtfolket.

Anbefalteoppfølgingspunkterfor SNÒs øvrigenaturoppsynsoppgavernesteår
Det erbehovfor å videreføreoppsynetmedlaksefiske,sjøfugljaktogsjøfuglreservatenepå
minimumsammenivå somtidligere. Ettersomoppsynsressurseneerbegrenset,erdetviktig å
vektleggegodinformasjongjennommediaogå fokuserepåtips og spesielleproblemområder.

B BESTILLINGER FRA VERNEOMRÅDESTYR ET I 2013

UtenomSNÒ s løpendeoppsynsvirksomhethardeti 2013 blitt gjennomførtflerestørre
skjøtselstiltaki samsvarmedåretsbestilling.Disseernærmereomtaltunderdetenkelte
landskapsvernområde.

B1 Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde

Engoddel av SNÒ s aktivitet i Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdei 2013 harvært
konsentrertomgjennomføringavbestilteskjøtselstiltak,medsærligvekt pårydding/-
restaureringav gjengroddkystlynghei.Detteer tid- ogkostnadskrevendetiltak somdetvil
værebehovfor å gjennomføreog følgeoppi mangeår fremover.I dennesammenhengvil det
ogsåværebehovfor å overvåkeeffektenav gjennomførtetiltak.

Blant åretsskjøtselstiltaki Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdeharfølgendeværtutført
av,ellermedoppfølgingsbistandfra SNO:

Biskophavn, Flekkerøy
SNOinngikk avtalemedLindebøskolesomi mai i årgjennomførteenstørre
søppelryddingsaksjoni områdetrundtBiskophavn.Elevenegjordeenimponerendeinnsats,
og aksjonenmåansessommegetvellykket.
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Fotos:LarsArneBay/ SNO

Venstrebilde: Lindebøskolei Biskopshavnfør oppstartavsøppelrydding.
Høyrebilde:Påvei til dagensdont.

Åksla,Skjernøy
Ogsåi 2013harSNOharinngåtttjenestekjøpsavtaleomhogstog rydding.Åretstiltak
fullføresi dissedager.Storedelerav Åksla-områdeter fortsattgjengroddmedkrattskog. For
å restaureredettekystheilandskapetogdermedogsåbedremulighetenefor beitingmedsauvil
detværebehovfor å fortsetteryddingeni mangeårennå.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Områdesomnylig er blitt ryddetpåÅksla,Skjernøy.

Rossnes,Skjernøy
Ogsåi detteområdeterdetgjennomførtenstørreryddingshogstfor å restaureregjengrodd
kystlynghei.Tjenestekjøpsavtalener inngåttavVerneområdestyret,mensSNOharståttfor
oppfølgendeveiledningog kontroll av utført tiltak. Åretstiltak ergjennomført. Herer det
ennåstorearealermedgjengroddlyngheisomdeter ønskeligå restaurere.

Side 21



Foto: Carl Erik Kilander / SNO

PåRossnes(ytredel av Skjernøy)er lokalekrefter i ferdmedå ryddefram
gammeltkulturlandskap. Her er ennåmyeå ta av!

Herøya,Søgne
VORF harinngåttavtalemedNaturvernforbundetomhogstog ryddingi dendelenavHerøya
somer landskapsvernområde(østredel). SNOharfulgt oppmedkontroll underveis.Tiltaket
ergjennomført etterplanen.Ogsåherer detmye ryddingsomgjenstår.

Ryvingen– fjerningav mink
Uttakav mink i sjøfuglreservatenei ØstreMandalskjærgårdogOksøy-Ryvingenlandskaps-
verneområdeble gjennomførtetterprosjektplanenog for førstegangvaralt arealtilgjengelig
for prosjektet.Sisteårerdetsærligbrukt tid påå tømmeområdenemellomsjøfuglreservatene
ogprosjekteterutvidetøstovertil Søgneog Kristiansand.I sistedel av hekkesesongenbledet
gjennomført ensommersjekkav verneområdene.I Søgneog Kristiansandharlokalekrefter
ståttfor delerav uttaket.I direkteregi avprosjektethar55 mink blitt fjernet. Utoverdettehar
lokalekreftertatt ut ca15 mink østi Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdedennevinteren.
Sjøfuglreservatenevar tommevedhekkestartog detblebarefunnetettdyr i reservateneved
sommersjekk.Sommersjekkenavslørteogsåat detnåer sværtglissentmedmink ellersi
Oksøy-Ryvingenlvo. Forekomstog produksjonav sjøfuglble registrertav lokallagetav
NorskOrnitologiskForeningi Mandal.

I samarbeidmedFylkesmannenog VA JFFer detigangsattarbeidmedå motivereog leggetil
rettefor jegeresomvil jaktemink i skjærgården.Dettehartilsynelatendegitt sværtliten
effekt i form av merjakt/fangst.

Ved prosjektstartvardeténpersonogénhundsomhaddekompetansepåuttakav mink.
Detteernåutvidet til fire personerog fire hundersomer/kanværetilgjengeligfor prosjektet.
Tre nyehunderer underopplæringog forventesåværeoperativei løpetav inneværende
sesong.Prosjekteter derforikke lengersårbartmedhensyn til kompetansensomtrengsfor å
taksereog fjernemink. Vest-Agderharlandetsbestekompetanseknyttet til arbeidetmed
mink. Kunnskapog erfaringerbl.a. fra detteprosjektetblir nåbrukt i arbeidetmotmink på
landsbasis.Bådeteoretiskogpraktiskopplæringergjennomførti flere fylker, samtat
personellfra Vest-Agderdeltarpåaksjoneri verneområderi andredelerav landet.
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Utviklingstrekk/utfordringer
Det harvist segatny mink alt etterettårharrekolonisertflereav områdenesomvar tomme
vedhekkestart.Mednoenunntakhardetderforhvertår nestenværtlike myearbeidåholde
deutvalgtområdenetommefor mink. Detteskyldesatdetharvært arealspredterundti
landskapsvernområdetsomdetikke harværttattut mink. Det forventesatenseren
forandringpådettei år.

Det er tilgangpåfødesomdeflesteår regulererhekkesuksessenfor mangeav fugleartene.
Minkenseffektpånoenartervil dermedførstbli målbarnårforholdenellersskulleligge til
rettefor engodproduksjon.Pågrunnav andreforhold ennmink, ble detheller ikke i årnoen
godsesongfor dehekkendesjøfuglartenesomovervåkes.

Minkfjerning i andrelandharvist atdet tar noenår før enkanmåleeffekterpåfugl.
Erfaringerfra tresesongererderforsomforventetfor lite til å si noeom effektenav tiltaket
påfaunaensåmålbareeffekterpåfuglebestanderkanenførstforventekommende
sesonger.Menarbeidethargitt verdifull erfaringi utvikling avmetodikki bekjempelseav
mink, samtlagtgrunnlagetfor viderearbeidbl.a.vedoverføringav kompetanseog
opptreningavhunder.Arbeidetmedmink erprioritert pålandsbasisogprosjektet i Østre
Mandalbørprioriteresog videreføres.Arbeideti reservateneogdelerav
landskapsvernområdetutføresavSNO.Uttak av mink utoverdetteer tenktgjennomførtav
vanligejegere.Det erenutfordringå få engasjertejegeretil ådeltai dettearbeidet,baremed
lystentil å jaktesommotivasjon.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Arbeidetvidereføresog leggesoppetternasjonaleretningslinjer.Utenforverneområdene
arbeidesdetytterligeremedåengasjerejegere.Overvåkingenav fugl knyttet til prosjektetbør
gjennomgåsog justerespåbakgrunnav erfaringergjort i Finland.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Spesialtrentehunderer til stor hjelp når minkenskal fjernes.Her er enfinskspetsi aksjon.
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Olaf (tekst kommer):
B2 Flekkefjord landskapsvernområde
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BestillingsskjemaB mellom forvaltningsmyndighet ogStatensnaturoppsyn (SNO) lokalt for 2013

Forvaltningsmyndighet/styreVerneområdestyretfor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder
Kontaktperson:BjørnVikøyr Telefon:41473912 Stedfortreder:ElisabethKaddan38176726

SNO-K: Kristiansand– CarlErik Kilander Telefon38176078- 95967367
SNO-L: Lyngdal- Olaf Landsverk Telefon91836570
SNO-H: Hægebostad- rovvilt - JonErling Skåtan Telefon48254 803

Bestillinger fra forvatningsmyndighet på SNO’s personellressurserut overSNOskjerneoppgaver(fylles ut avforvaltn.myndighet)

Bestillings-
nummer

(fylke +
nummer+ år)

Prioritet
Kategori
1-3 ogevt
frist for
oppdrag

Hvis
verneområde
ID-nr. for
området
(Naturbase)

Navn på
område/lokalitet

Beskrivelseav
oppdrag

Anslått
tidsbruk
i
ukeverk

Kryss
av hvis
behov
for egen
rapport

SNOsin rapportering av
oppdraget
(SNOfyller ut etterutførtarb.)

SNOsineforslag til
videre oppfølging,
eventuelleoppgaver
somikke er utført
(fylles ut etterutf. arb.)

VA 1 13 1 VV000023
37

FlekkefjordLVO Deltai tiltak og
prosesseri
Østebø/Brufjellet,
Dragøyog
Kjørsfjellet/Håland

2 OL

VA 2 13 1 VV00002
344

Oksøy-Ryvingen,
LVO

Deltakelsei tiltak o
g prosesserpå
Rosnes,Åksla, Indre
Hellersøy,
Skibbuholmen

3 Har deltatt i samsvarmed
bestilling(CEK + LAB).
Tiltak er gjennomførtpå
Rosnes,Åkslaog
Skibbuholmen.Indre
Hellersøy:ikketildelt midler

Skjøtselbør
videreførespå
samtligenevnte
områder(ryddingog
beiting mv)

VA 3 13 1 VV00002
344

Oksøy-Ryvingen,
LVO

Oppsettav
infotavler

1 Delvisgjennomført(LAB).
Avventeravklaringav
oppsettingsplassfor
resterendetavler.

Resterendetavler bør
settesoppnår
plasseringer avklart

VA 4 13 1 VV00002
344

Oksøy-Ryvingen,
LVO

Ledeminkprosjekt 3 x Gjennomførtetterplanen. JES
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Underskrift/evtsignforv.myndgihet:…………………………………..
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ÅRSRAPPORT 2013
FRA

STATENS NATUROPPSYN I VEST-AGDER

TIL
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Lav høstsoli Birkelandsvannnaturreservat,Songdalen
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Inn ledning

ÅrsrapportenoppsummererSNO’ssamledeaktivitet i Vest-Agderfor 2013, unntattoppsynet
medSetesdal-Vesthei– Ryfylkeheianelandskapsvernområde(SVR)og Oksøy– Ryvingenog
Flekkefjordlandskapsvernområder,somrapporterestil egetforvaltningssekretariat. SNOsine
oppgaverbestårav såkaltekjerneoppgaversomSNOer satttil å ivaretaog oppgaversomer
avklartgjennombestillingsdialogmedFylkesmanneni Vest-Agderog Verneområdestyret. I
tillegg inngårenliten andeloppsyn medkulturminneri kystsonen,basertpådialogmed
Fylkeskonservatoren/Vest-Agderfylkeskommune.

Rapporten oppsummererhva Statensnaturoppsyn i Vest-Agder har jobbet med i løpet
av 2013 av temaersomble tatt opp i bestillingsdialogmed fylkesmanneni Vest-Agder på
slutten av 2012.

SNOi Vest-Agder: Jon Erling Skåtan,SNOHægebostad
Carl Erik Kilander, SNOKristiansand
Olaf Landsverk, SNOLyngdal

I tillegg bruker PeterHermansen,SNOBykle, endel tid i Vest-Agder.

PeterHermansenhar koordineringsansvaretfor oppsyni SetesdalVesthei-
Ryfylkeheianelandskapsvernområde(SVR), samt tilstøtendebiotopvernområde.Han
har videre koordineringsansvaretfor oppsynmedmotorferdsel i utmark i begge
Agderfylkene.

Jon Erling Skåtan er rovviltkoordinator for Agderfylkeneog Rogalandoghar
hovedansvaretfor rovvilt i Vest-Agder, der SNOkjøper tjenester fra fire
rovviltkontakter.

Carl Erik Kilander har oppsynmedverneområdenef.o.m. Mandal og østoveri fylket .
Pgaen stor andel prosjektoppgaver for sentralt SNO i 2013 har en del av Carl Eriks
oppsynsoppgaverblitt ivaretatt av Lars Arne Bay. Han har vært engasjertsom
deltidsvikar i perioden01.05– 31.10.13.

Olaf Landsverk ivaretar oppsyneti alle verneområder f.o.m. Lindesneskommune og
vestoveri fylket (unntatt SetesdalVesthei-Ryfylkeheianelandskapsvernområde– SVR).

Lakseoppsyneti Vest-Agder har i 2013 blitt utført av SNOsfast ansatte/innleid
personell, samtved tjenestekjøpfra to enkeltpersoner,én jeger- og fiskerforening og ett
elveeierlag.I villr einjaktoppsynetdeltar bådeSNOsfast ansatteog bl a personell innleid
av rettighetshavere.SNOkoordinerer detteoppsynet.
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Motorferdsel

Kort om aktivitet
Det harværtgjennomført7 snøskuterkontrollersammenmedpolitiet. Kontrolleneførtetil 7
anmeldelser.

Ellersprioriteresdetåkontrolleremotorferdselennårvi harandrearbeidsoppgaveri felt, ikke
minsti fylketsverneområder.Det førtebl.a.til enanmeldelsefor ulovlig barmarkskjøringi
forbindelsemedreinsdyrjakta. Enble ogsåanmeldtfor kjøring i verneområdenepåLista.

Utviklingstrekk/utfordringer
Volum og lokaliseringav snøscooterkjøringenfølgersammemønstersomtidligere.Deter
stortsettlite kjøring/spori ”høgheia”.Det er fortsattstorelokalevariasjoneri mengden
ulovlig motorferdsel.Detmesteav ulovlig kjøring i SVRlandskapsvernområdeforegåri sør,
hvorHekkfjellområdetfortsattpekersegut.

Barmarkskjøringenserut til åøkeenkeltesteder,mendeter fortsattet forholdsvislite
omfang.Bl.a. serdetut til atdetblir merog merulovlig kjøring i forbindelsemedjakt.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Det er fortsattbehovfor å brukeressurserpåkontroll avmotorferdseli utmark.Politiets
deltakelsepådissekontrollenehar ensterkforebyggendeeffekt,selvomikke antallet
anmeldelserersåhøyt i forhold til mengdenlovbruddsomskjer.

I løpetavvinterenvil dettrolig bli satti gangforsøksprosjektmedrekreasjonskjøringmed
snøscooteri noenav fylketskommuner.Dette vil ogsåkreveoppfølging.

Vi vil hasærligfokuspåbarmarkskjøring,bådevedoppsyn i kjenteproblemområderogved
oppfølgingav tips. I forbindelsemedhøstjaktavil detbli forsøktå få til enfelles,målrettet
aksjonsammenmedpolitiet.

SNOog politi på fellesaksjonfor å avdekkeulovlig kjøring av snøskuteri utmark.Foto: SNO
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Villrein

Kort om aktivitet

Vi harsomtidligereårbidrattmedoppfølgingav merkeprosjektenei Setesdalsheiene.I vinter
bledetmerketni nyedyr i Vestheia(syv bukkerog to simler). SNOdeltokmed
rekognoseringog forberedelserundermerkingen.

En av bukkenebleskutt i villreinjakta.Nå erdettotalt åttedyr medvirksommeGPS-senderei
Vestheia,og to i Austheia.

SNOdeltokpåkalvetellingeni Vestheia,og gjennomførtesomvanligkalveregistreringi
LjosådalenogVatnedalensisteukai mai.Vi bistoogsåvillreinlagenepåvellykkede
strukturtellingerbådepåAust- ogVestheia

UndervillreinjaktakoordinerteSNOoppsyneti regionen. Detble inngitt 1 anmeldelseetter
viltloven, 1 ettermotorferdsellovenog21 advarslerfor mindreforseelser.Detvisersegat det
er myeslurv og uvitenheti forbindelsemedriktig utfylling av villreinkort. SNOvil
samarbeidemedvillreinnemdaogvill reinlagenefor å bedredette.

PåAustheiakomdyranordoverendatidligereenni fjor, og allerede21.8.var detflerehundre
dyr i Hovdentraktene.De dro imidlertid litt sydoverigjen,og underjaktabefantmye av dyra
segnedei skogenfra Geiskelidogsydovertil Stavenes.Ressursbrukenvar densammesomi
2012.

Det vesentligsteav villreinjaktaharsomvanlig foregåtti Aust-Agder.

Utviklingstrekk/utfordringer

Det erstartetoppet nytt merkeprosjekti SetesdalVesthei,dervi vil biståvedmerkingog
oppfølgingav dyra.Vi vil ogsåfortsettearbeidetmeddokumentasjonav villreinens
områdebruk.Demerkedebukkenekreverekstraoppfølging.

Vårt inntrykk er atdyretalleter i ferdmedå ta segoppsørfor Blåsjø/BotsvatnpåVestheia,
menatdissedyrenei liten gradbevegersegsærliglangtsyd for Brokke-Suleskarvegen.

PåSetesdalAustheistigerstammenfortsatt.Detmesteavdyreneer i nordområdetom
vinteren,og i sørområdetomsommeren.Vi følgerekstramedpåtrekketoverrv 45ved
Bjørnevatn vår oghøst.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Villreinarbeidetfortsetteri hovedsaksomfør.
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Foto: PeterHermansen/ SNO

Enav demerkedebukkeneble funnetdødvedRøynlivatn.Dennevar skutt.Forholdetble anmeldt.

Lakseoppsy n

Kort om aktivitet
SNOharsammenmedpolitiet hattfellesoppsynsrunderderlakseoppsyn harværtviet
oppmerksomhet.Enstørreaksjonble gjennomførti juni i forbindelsemedsamlingfor SNO
ogpolitiet.
Ellersinngårlakseoppsyn somobligatoriskoppgaveunderøvrig båtoppsyn. Ogsåi 2013 har
detværtstoroppsynsaktiviteti vestreogmidtredelerav fylket. Etterintensivert
oppsynsinnsatsi dennedelenav fylket desenesteårharantalletregistrerteovertredelsergått
sterktned.

SNOhar i 2013 leverti alt 7 anmeldelserfor bruddpåLaks- og innlandsfiskeloven.Defleste
sakenehaddeukjent gjerningspersonog gjaldtulovlig brukav settegarni sjøen.Detergitt i
alt 20advarsler.De flesteav dissegjelderslurvete/mangelfullmerkingav fiskeredskaper, og
fisking innenforfredningssonerutenkort.

Somi foregåendeår hardetværtoppsyn i deviktigstelakseelvenei fylket, medspesiellfokus
påå kontrollerebetaltfiskeravgiftsamtfisket underfossene.Viderehardetværtkontroller i
utvalgtegytebekkeri gyteperiodenmedtankepåeventuelllystring. Detharogsåblitt sattopp
informasjonom enkeltelakseførendevassdragsomikke er åpnetfor fiske,om at fiske er
forbudt.
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Utviklingstrekk/utfordringer
Lakseoppsyn ermegetressurskrevende,fordi ulovligheteneofteervanskeligeåavdekkeuten
betydelig innsatspåkvelds-/nattestidoghelg.Medbegrensederessurservil vi derforfortsatt
satsepåå samordneoppsynsinnsatsenmedPolitiet,Kystvaktaog Skjærgårdstjenesten.
Munningsområdenei lakse- ogsjøørretvassdragenesamtdenæresjøområdeneutenforbør
fortsattgis særligoppmerksomhet.Omfangetav laksefiskemedfastståenderedskap(kilenot)
er forholdsvisomfattendei Vest-Agder.Vårt hovedinntrykk av kilenotfisketerogsåi årat
detteforegåri lovlydigeformer.

SNOvarmedKV Nornenførstehelgai juli , ogkontrollertedealler flestekilenøteri fylket.
Kontrollenresultertei ènanmeldelse(Kystvakta)pgadårlig lukking. Det er fortsattstort
forbedringspotensialemedhensyn til merking.

Denstørsteutfordringener fortsattknyttet til umerkedefl ytegarnogbruddpå
nedsenkingspåbudeti perioden1. marstil 30.september.Deter ogsåenutfordringåspre
informasjonom særskilte regleri fredningssonenesomeroppretteti sjøområdetutenfor
mangeav fylketslakseelver.Ogsåi 2013 hardeflesteulovligheteneværtknyttet til ulovlig
brukav garn. OmrådetvestenforLindesnesstårfortsattfor størstedelenav deanmeldte
sakene, og detersærligviktig å opprettholdetilstrekkeligoppsynsinnsatsi dennedelenav
fylket.

For enkelteav elvenevardeti 2013 et regelverksomvar sværtvanskeligåkontrollereog
håndheve,og flere valgtebevisstå bryte bestemmelseneunderpåskuddav humanitærgrunn.
Det komflereklagerpåatdetble fisket mye ulovlig i munningssonene,spesielti Otra.
Intensivertoppsyn avSNOog lokalt oppsyn bekreftetatdeteret faktum.

Det harværtendel meldingeromulovlig fiske pånettstedetwww.ulovligegarn.nosomdriftes
av NJFF.Meldingerblir automatiskvideresendttil lokalt SNO.Tips følgesoppi den
utstrekningdetermulig, og meldingenegir engodpekepinnpåhvorproblemeneer
gjentagende.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
FortsattsatsingpåpunktaksjonersammenmedPolitiet ogKystvaktenanbefales.Det synes
fortsattå værebehovfor åbedreinformasjonentil bådeyrkes- og fritidsfiskereomhvilke
reglersomgjelderi fredningssonenei sjøenog elvene, og elvenesomdetikke eråpnetfiske i.

Foto: Olaf Landsverk/SNO

Ulovlig fangetlaksi flytegarn
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Jaktopp syn

Kort om aktivitet
Ærfugl- ogskarvejaktastarter1. oktober,ogdisseto arteneersærligattraktivefor sjøfugljakt
ogdermedaktuelleå prioriteremhtoppsyn. Kontrollaktivitetenharværtstørsti denførste
delenav jakta. Endel sjøfugljaktoppsyn harogsåværtutført somdel avSNOsitt generelle
båtoppsyn i løpetav høsten.Deter lagtvekt pååspreoppsynetbådepåukedagerog til helg,
samttil ulike tiderpådøgnet. I alt 27 jegereer blitt kontrollert, 18 avdisseblekontrollertpå
Lista. 3 av disseble politianmeldtfor ikke å haplomberthalvautomathagler,og3 fikk
advarselfor andreforhold (formalia).

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Sjøfugljakti Søgne-skjærgården.

Utviklingstrekk/utfordringer
Vårt inntrykk erat detfortsatter forholdsvisfå jegeresomdriver sjøfugljakti Vest-Agder.
Konsentrasjonenav sjøfugljegeresynesstørsti områdetKristiansand-Mandalog i Farsund
kommune, dergåsejaktaogsåerpopulær. Ettervåroppfatninger detfortsattviktig å arbeide
forebyggendegjennominformasjonogkontaktmedsjøfuglejegerne.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
I likhet medoppleggetfor lakseoppsynetbørenogsåhersatsepåpunktaksjoneri samarbeid
medpolitiet. Aksjonenebørkonsentreresomkjente”problemområder”og områderhvordet
kommerin meldingeromuregelmessigheter.Dettesammenmedgodmediedekningetter
aksjonerogkonkreteanmeldelservil trolig haforebyggendeeffekt.
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Skjærgårdstjenestens naturopp synsoppgav er
Kort om aktivitet
SomtidligereharSkjærgårdstjenesteni tillegg til sinekjerneoppgaverutført
naturoppsynsoppgaverfor SNO, 5-10dagersarbeidperbåt, somer i samsvarmedgjeldende
føringerfor driftstilskuddetfra staten.Detharværtca. 25dagersarbeidrelaterttil oppsyn,
samlededagsverkfor SNOutgjørca.40.

Det varengodbåtsommermedmye folk påsjøen,medmyefolk i områdene.Økt mengde
søppeli deflesteområdene.

Skjærgårdstjenestensoppsynsaktiviteter spissetmot følgendetema:

� Hensynsfull ferdseletterfriluftsloven(Skjærgårdsparkenogandresikrede
friluftsområder)

� Tilsyn medsjøfuglreservatenei periodenmedferdselsforbud, samtfjerning av
ilanddrevetsøppelfør hekkesesongen

� Rapporteringav bruddpåLakse- og innlandsfiskeloven(fokuspåulovlige garn
somSkjærgårdstjenestenkommeroveri forbindelsemedutførelsenav øvrige
oppdrag).Evt anmeldelsertil politiet skjervia SNOsfastenaturoppsyn for å sikre
lik vurderingav reaksjonspraksis(unntatti tilfeller hvorvedkommende
oppsynspersoner utstyrt medbegrensetpolitimyndighet)

� Bistandtil SNO/Politietifm planlagteoppsynsaksjoner(spesieltift
lakseoppsyn/hummeraksjoner)

� Tilsyn mednoenutvalgtekulturminner(gravrøyser,gamlesjømerkerog
skipsvrak).

Foto: Olaf Landsverk/SNO

Skjærgårdstjenestenhar fire driftsenheteri Vest-Agder.Her er Lister m/mannskap
underåretssøppelryddingi midtenav mars.
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Tilsynetmedkulturminnerer etnytt områdefor Skjærgårdstjenesten.Foreløpigfungererdette
slik aturegelmessighetersommanmåttekommeoverunderutførelsenav kjerneoppgavene
rapporterestil kulturvernmyndighetene,eventueltdirektetil Politiet i alvorlige/akuttetilfeller.
Skjærgårdstjenestenharikke rapportertomulovligheterknyttet til kulturminneri 2013.

I løpetav 2013 harSkjærgårdstjenesteni Agderdeltattpå samlingpåFurøya i Tvedestrand
24. september.Samlinga ble kombinert medbefaringav aktuelleskjøtsels- og
tilretteleggingstiltakpåfriluftsområdetpåFurøya.

Utviklingstrekk/utfordringer
Skjærgårdstjenestendrivesav lokalkjentetjenestemennmeduniformertebåter,og deer på
vannetnestendagligi detmesteav turistsesongenog langtut overdenne.Gjennom
veiledning, publikumskontaktogandretilsynsoppgaverfor SNOharSkjærgårdstjenestenen
viktig forebyggenderolle ift ulovligheteri skjærgårdsnaturen.
.
Blant annetavbudsjettmessigegrunnerhardettradisjonelt værtforholdsvislite
oppsynsinnsatsfra Skjærgårdstjenestenpåkveldstidi helgeneog i høytidsperioder,meni
senereår erfarervi atdeterbådevilje ogevnetil å bidraogsåutenomfastarbeidstid.
Lakseoppsyn påspissedepunktaksjonerersværteffektivt nårogsåSkjærgårdstjenestensbåter
ogpersonellkandelta.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Det erviktig å setteav tilstrekkeligtid til kursingogveiledning.Det eret mål atSNOi løpet
av sesongenhar minstenfeltdagsammenmedhverav defire driftsenhetenei fylket, slik en
gjennomførtei inneværendeår.

Rovvi lt

Kort om aktivitet
SNOsitt arbeidrovvilt harfortsattmeddetsammepersonelletsomi 2012. Av defire storeer
deti årdokumentertforekomstavulv oggaupe.Jervog bjørner ikke registrerti år.

Sistvinterble detskuttfire gauperi fylket. Enhunnmedto ungerogenvoksenhann.Dyrene
ble jaktetpåi et områdehvordetvarubekreftameldingeromfamiliegruppeogsåi 2012.Det
ble endel negativoppmerksomhetogpresseoppslagrundtdennejakta.

Deter pårapporteringstidspunktlagt inn 4 observasjonerog 18kadaversakeri rovbasen.
Detteersakerhvordensommelderfra harmistankeomat sakenerknyttet til rovvilt. Deter
ettuvanliglavt antallkadaversomermeldt inn sistår.Alle kadaversakerSNOpersonell
undersøkeri felt blir lagt i rovbasen.Innmeldterovviltobservasjonerblir vurdertnærmerefør
deeventueltblir lagt inn i rovbasen.Meldingersomopplagtikke lar segdokumentere,og
meldingersomoverveiendesannsynlig er feil, blir detbruktminstmulig tid ogressurserpå,
sålangtdeter hensiktsmessig.Menenkelteslike sakerkanlikevel værekrevende.

Av kadavreneharSNOkonkludertmedat 4 erkoblettil ulv og4 til kongeørn.I tillegg til
arbeideti felt er detendel arbeidknyttet til sakersomikke blir undersøkti felt, ogdetblir
brukt tid påkontaktmeddyreeierorganisasjonene,rovviltnemnda,Fylkesmannen,kontakt-
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utvalgetfor rovvilt, fylketsfellingslagogpresse. Dataverktøyet ”Rovbasen”brukesfor
fortløpenderapporteringogoppdateringavrovviltsituasjoneni regionen.

Utviklingstrekk/utfordringer
I Vest-Agdererdeti årbareregistrert enepisodehvorbeitedyr ble tattav ulv. I Aust-Agder
harsituasjonenværtenheltannen,medenrekketilfeller gjennomhelebeitesesongen.Sisteti
årharvist at enmåregnemedulv somet fastinnslagi Agdersfauna.DNA-analyserharvist
at ulvenevandrerinn fra Sverige. Deterdermedi liten gradnorskrovdyrpolitikk somer
avgjørendefor forekomstenav ulv i landsdelen.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Arbeidetvidereføresi detsporetdeter.For å lykkesi arbeideterdetgrunnleggendeå
opprettholdekontaktenog informasjonenmotalle gruppersomberøresav rovvilt. Godog
raskinformasjonsflyt mellomberørteparterer fundamentalti arbeidet.

Truede arter

Kort om aktivitet
Agderfylkenerommerflereartersomernasjonaltsjeldne. Et smaltbeltefra Hasseltangeni
Grimstadogvestovertil Listai Vest-Agderkalleseikeskogsbeltet (nemoralsone), ogher
finnervi mangeartersomnormalthørerhjemmesørfor Norge.Mangeavarteneer truetog
befinnersegpådensåkalterødlista.SNOharetgenereltansvarfor å følgemedpåartersom
befinnersegpådennelista. I Vest-Agderharoppsynsaktivitetenift truetearterhittil vært
særligkonsentrertomrovfugler,bådelangskystenog i innlandetmedfjellområdene.

Planter
Sandskjegger rødlista,og trivesgodtpåLista.Detvisersegat denkommersterktderhvordet
harværtsprøytamot rynkerose;envinn-vinn situasjon.
Strandtornserut til å greiesegrimelig bra,mangeavplantenesomble sattut i 2011og2012
hargreidseggodt.

Foto: Olaf Landsverk/SNO
Sandskjeggkommerinn derdethar værtsprøytetmotrynkerosepå Einarsneset.
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Rovfugler
Det eret bestiltoppdragfra fylkesmannenat SNOskalhasærligfokuspåvandrefalkog
havørn(kongeørninngårfra før i rovviltarbeidet).Bestandenav vandrefalkserut til åhaøkt
noei løpetav desisteårene. Havørnhekkeri vestfylket, menserforeløpigikke ut til åha
etablertsegsomhekkefugløstfor Lindesneskommune. I fylketsfjellområdersynes2013 åha
værtett dårlighekkeår for jaktfalk ogkongeørn, selvomfuglenble observertvednoen
utvalgtehekkeplasserfør forventethekkestart.

Utviklingstrekk/utfordringer
Det er fra sentralthold igangsattarbeidmedå lagehandlingsplanerfor ivaretakelseav endel
av detrueteartene, ogdetforventesmerpraktiskrettetaktivitet fra SNOmedåfølgeopp
planene.Foreningerog privatpersonergjørhvertår enomfattendedatafangstpårovfugl i
fylket somikke kommertil nytte for forvaltningen.Det erenutfordringog enmålsettingå få
dataenetilgjenglig påenmåtesombåde”datafangerne”,SNOogforvaltningenkanakseptere.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
I tillegg til bestilteoppdragfra FylkesmannenharSNOet selvstendigoppsynsansvarknyttet
til trueteartersomvil bli ivaretattpåbestmulig måtei 2013.

Svartlistearter– minkprosjektMandalsytre skjærgård

Kort om aktivitet
Uttak avmink i sjøfuglreservatenei ØstreMandalskjærgårdogOksøy-Ryvingenlandskaps-
verneområdeble gjennomførtetterprosjektplanenog for førstegangvar alt arealtilgjengelig
for prosjektet. Sisteår erdetsærligbrukt tid påå tømmeområdenemellomsjøfuglreservatene
ogprosjekteterutvidetøstovertil Søgneog Kristiansand.I sistedel av hekkesesongenbledet
gjennomført ensommersjekkav verneområdene.I Søgneog Kristiansandharlokalekrefter
ståttfor delerav uttaket.I direkteregiav prosjektethar55 mink blitt fjernet. Utoverdettehar
lokalekreftertatt ut ca15 mink østi Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdedennevinteren.
Sjøfuglreservatenevar tommevedhekkestart, ogdetble barefunnetett dyr i reservateneved
sommersjekk.Sommersjekkenavslørteogsåat detnåersværtglissentmedmink ellersi
Oksøy-Ryvingenlvo. Forekomstog produksjonav sjøfuglble registrertav lokallagetav
NorskOrnitologiskForeningi Mandal.

I samarbeidmedFylkesmannenog VA JFFerdet igangsattarbeidmedå motivereog leggetil
rettefor jegeresomvil jaktemink i skjærgården.Dettehartilsynelatendegitt sværtliten
effekt i form avmerjakt/fangst.

Ved prosjektstartvardeténpersonogénhundsomhaddekompetansepåuttakav mink.
Detteernåutvidet til fire personerog fire hundersomer/kanværetilgjengeligfor prosjektet.
Tre nyehunderer underopplæringog forventesåværeoperativei løpetav inneværende
sesong. Prosjekteter derforikke lengersårbartmedhensyn til kompetansensomtrengsfor å
taksereog fjernemink. Vest-Agderharlandetsbestekompetanseknyttet til arbeidetmed
mink. Kunnskapogerfaringerbl.a.fra detteprosjektetblir nåbrukt i arbeidetmotmink på
landsbasis.Bådeteoretiskogpraktiskopplæring ergjennomførti flere fylker, samtat
personellfra Vest-Agderdeltarpåaksjoneri verneområderi andredelerav landet.
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Utviklingstrekk/utfordringer
Det harvist segatny mink alt etterettårharrekolonisertflereav områdenesomvar tomme
vedhekkestart.Mednoenunntakhardetderforhvertårnestenværtlike myearbeidå holde
deutvalgtområdenetommefor mink. Detteskyldesatdetharværtarealspredterundti
landskapsvernområdetsomdetikke harværttatt ut mink. Det forventesatenseren
forandringpådettei år.

Det er tilgangpåfødesomdeflesteår regulererhekkesuksessenfor mangeav fugleartene.
Minkenseffektpånoenartervil dermedførstbli målbarnårforholdenellersskulleligge til
rettefor engodproduksjon.Pågrunnav andreforhold ennmink, bledethellerikke i årnoen
godsesongfor dehekkendesjøfuglartenesomovervåkes.

Minkfjerning i andrelandharvist atdettarnoenår før enkanmåleeffekterpåfugl.
Erfaringerfra tresesonger erderforsomforventetfor lite til åsi noeom effektenav tiltaket
påfaunaensåmålbareeffekterpåfuglebestanderkanenførstforventekommende
sesonger.Menarbeidethargitt verdifull erfaringi utvikling av metodikki bekjempelseav
mink, samtlagtgrunnlagetfor viderearbeid bl.a.vedoverføringavkompetanseog
opptreningavhunder.Arbeidetmedmink erprioritert pålandsbasisogprosjektet i Østre
Mandalbørprioriteresog videreføres.Arbeideti reservateneogdelerav landskapsvern-
områdetutføresavSNO.Uttak av mink utoverdetteer tenktgjennomførtav vanligejegere.
Deterenutfordringå få engasjertejegeretil å deltai dettearbeidet,baremedlystentil å jakte
sommotivasjon.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Arbeidetvidereføresog leggesoppetternasjonaleretningslinjer.Utenforverneområdene
arbeidesdetytterligeremedåengasjerejegere.Overvåkingenav fugl knyttet til prosjektetbør
gjennomgåsog justerespåbakgrunnaverfaringergjort i Finland.

Foto: Olaf Landsverk/SNO

KVS-studentenefikk innføringi minkprosjektet.
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Mårhund

Det erkommetmeldingerommårhundtil SNOfra noenkommuner,utenatdeterverifisert.
Heller ikke meldingom enilanddrevetdødmårhundpåListapåvårpartenharværtmulig å
verifisere.

Oppsyn/tilt ak i naturreser vater / verneområder

Kort om aktivitet
SNOharansvaretfor oppsyn i samtligeav Vest-Agders113verneområder. Arbeidetomfatter
ogsåskjøtselstiltaketterbestillingfra forvaltningsmyndigheten. Arbeidetmedoppsyn,
skjøtselog andretiltak i verneområdeneleggerbeslagpåenstørstedelenav SNOsine
oppsynsressurseri fylket.

SNOharetsærligansvarfor SetesdalVestheiRyfylkeheianelandskapsvernområde(SVR).
Det brukesderformyetid der,bådenårdetgjeldervillrein (jaktoppsyn/overvåking),
motorferdselkontroll ogoppsyn i forhold til verneforskriften.DeleravSVR ligger i
kommuneneSirdal,HægebostadogÅseral.Verneområdetharlokal forvaltning,og egen
bestillingsdialog.SVR får derfor egenårsrapport.

SNOharogsåetsærligansvarfor oppsyn i fylketsto storekystverneområder:Oksøy-
Ryvingenlandskapsvernområdeog Flekkefjordlandskapsvernområde.Ogsådisseområdene
harfått lokal forvaltningogegenbestillingsdialog,herunderegenårsrapport.

Det utføresoppsyn i andreverneområderetterbehovogsårbarhet.Nårdetgjelderantall
besøki verneområdenei 2013 visesdettil vedlagttabell for alle verneområdenei fylket.
Skjærgårdstjenestenholderogsåoppsyn i sjøfuglreservatenei ferdselsforbudsperioden.De
fire driftsenhetenefor Skjærgårdstjenesteni Vest-Agderhari 2013 foretatti alt 146oppsyns-
besøkpåvegneav SNO, deflesteforetattsomsynsobservasjonerfra båti hekkeperioden. I
forkantav hekkesesongenharSkjærgårdstjenestendessutenfjernetmye ilanddrevetsøppel.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Hvertår før hekkesesongenblir skiltingeni sjøfuglreservatenesjekketogerstattetetterbehov.Her ble
detsattoppny stangogskilt påStoreLyngholmennaturreservati Søgne.

F.o.m.2013 harharSNOhattegen,fastoppsynsstillingfor verneområdenef.o.m.Lindesnes
kommuneog vestover(Olaf Landsverk). Denmestarbeidskrevendedelen avdisseoppgavene
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erknyttet til Listastrendenelandskapsvernområdeogøvrigeverneområderi Farsund
kommunesamtFlekkefjordlandskapsvernområde. T.o.m.2012bledisseoppgaveneløstved
tjenestekjøpfra Statskog.

Generelter detsværtfå konflikter ogbruddpåverneforskriftene,til trossfor intensivtbrukav
områdene,av bådegrunneiereog i friluftssammenheng.Mennoenutfordringererdet,og det
erviktig at naturoppsyneter tilstedeværende.

Innenforfuglefredningsområdenepå Listahardeti 2013 værtmindreutfordringeri forhold
til vannsportaktiviteter:brettseiling,kiting ogbølgesurfingenntidligereår. Noenharblitt
informertog fått advarsel.Deterei storutfordringå få ut nok ogrelevantinformasjon.

OSPAR(OSloPARis-konvensjonen)

Listaer ettav 6 områderi landetsomer medi deteuropeiskesøppelregistreringsprosjektet
OSPAR(OSloPARis-konsvensjonen). Områdetligger påKviljo, og strekkerseg1 km langs
stranda.Det gårut påå registrereall søppel2 gangerpr år, i april ogoktober.100m midt i
områdetfinkjemmes,og søplaregistreresi over120 kategorier,mens450m påhversidehar
færrekategorier.Dennemetodenbrukesi flerehundreområderfra Portugaltil Svalbard.
Dettefor åseutviklingstrender og tendenseri forsøpling.Prosjektetblei førstegang
gjennomførti 2011,men2012var førsteåretmed2 registreringer, somblir utført av SNO.
Det ervel såstorfokuspåsmåttsomstorsøppel.

Det rapporterestil Miljødirektoratet.

Spesieltom gjennomføringav skjøtselstiltaki verneområdenei 2013

Somi foregåendeår hardeti 2013 værtmyefokuspåskjøtselavverneområder, somer
gansketidkrevende. Pågrunnlagav bestillingfra Fylkesmanneni Vest-AgderharSNOi årets
løphelt ellerdelvishatt ansvaretfor gjennomføringav følgendeskjøtselstiltaki verneområder
somforvaltesav Fylkesmanneni Vest-Agder:

� Fjerningav minki utvalgtesjøfuglreservaterøsti ytreskjærgårdi Mandalkommune
er blitt videreførti samsvarmedprosjektplan(flerårig prosjekt).

� Fjerningog brenning av gammelgyvelpåRisbakkpå EinarsnesetPF. I år ble deti
tillegg til planlagtbrenningsattfyr på etområdepå ca40 dekarsomikke skullevært
brent(politisak).

� Oppfølgingav beiting medvillsau påEinarsnesetPF.

� Fulgt oppprosjektrynkerosepå EinarsnesetPF medsprøyting

� Fulgt oppprosjektrynkerosei HavikaF medsprøyting(delprosjektSørnorsk
kystnatur)
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� Denårlige søppelryddingalangsListastrendene,Lundevågenog Kjerkevågener også
utført detteåret, menbetydelig mindresøppelenntidligere,unntatti Lundevågen.

� Fulgt opprydding/ brenningav hogstavfallpåBjødneni NesheimvannNR

� Ryddanedblåstetrær i Havnehagenlandskapsvernområde

� Oppryddingetterhogst/brenningpåVest-Lista (Vigan)2010

I tillegg harSNOgitt innspill til Fylkesmannenvedrørendeplanleggingav skjøtselav skog
ogkulturmarkstyper i noenav fylketsverneområder.

Foto: Olaf Landsverk/SNO

Betydeligemengdersøppelfra Lundevågenfuglefredningsområde

Gjennomførteaktiviteterog tiltak, samtopplysningerom hvemsomhargjennomført
oppsynetogantallbesøki hvertverneområdefremgåravverneområdeskjemaetsomer
refererttil (”Verneområdeoppsyn Vest-Agder2013”) til somettav dedigitalevedleggene,
samt rapporteringeni Fylkesmannensbestillingstabell(skjemaB).

SNOhari tillegg gjennomførtenrekkeskjøtsels- og tilretteleggingstiltaki Oksøy-Ryvingen
og Flekkefjordlandskapsvernområder.DisseområdeneforvaltesavVerneområdestyret for
Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområder.Det er lagetegenårsrapporttil
verneområdestyretomoppsynsoppgavenei disseområdene.
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Fotos: Olaf Landsverk/SNO

Grenseboltenegror nedetternoenår i frodig vegetasjon.Fotskarlianaturreservat.

Utviklingstrekk/utfordringer
Deter ikke registrertspesielleproblemermedverneområdenei innlandet,menbl.a.mer
ferdselogutviklingenmedøkt barmarkskjøringvurdereså kunnebli entrussel.Det børderfor
ikke gåfor langtid mellomhvertoppsynsbesøk.Gjengroinggir spesielleutfordringer,
spesielti noenav verneområdenelangskysten. Spredningav fremmedearter(svartlistearter)
børenogsåfølgemedpå,og iverksettenødvendigetiltak mot.Frasentralthold erdetgitt
signaleromatdetvil bli merfokuspåsvartlistearteri årenesomkommer.

Fotos:Carl Erik Kilander / SNO
Sitkagraner ensvartelistetart somhar spreddsegi flereav fylketsverneområder.Etter fjerningenav
eneldreplanteskogmedsitkagrani Oksønaturreservati 2010er detfortsattmyefrø i jorda, og det
kommerstadigoppnyesmåplantersommåfjernes.2145planterble fjerneti Oksønaturreservati

2013.Det er behovfor å følgeoppdettei mangeår ennå.

Tilsvarendeer detgitt signalerom atSNOsineoppgaverknyttet til skjøtselog tilstands-
overvåkingav verneområdenekommertil å øke,bl.a.somfølgeavnaturmangfoldloven.Setti
forhold til samletoppsynsbehovvil detbli vanskeligå følgeoppdettetilfredsstillendeutenen
permanentstyrking avSNOsitt oppsynsapparati kystsonen.Generelterdetbehovfor relativt
hyppigoppsyn i dekystnæreverneområdene,damangeavdemharstortpublikumsbesøk.
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Fotos:Carl Erik Kilander / SNO

I 2007ble eikeskogeni enutvalgtdel av Birkelandsvannnaturreservattynnetvedringbarking,for å
fremelskegrovetredimensjoner.Bildet til høyreviserat degjenståendetrærnenå får merlysog

næring. Ringbarkingblevalgt pgaområdetsavsidesbeliggenhet.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Det eret målat samtligeverneområderi Vest-Agderskalbesøkesi løpetav entreårssyklus.
Detteeret lavt ambisjonsnivå,tilpassetdagensbemanning.De flesteområdenebørbesøkes
langtoftere,særliglangskystenhvor ferdselen, arealpressetogskjøtselsbehoveterstørst.I
tillegg er detet stortudekketbehovfor naturveiledning,jf dethøyeantalletverneområder
langsnoenavdettettestbefolkedeog mestbesøktedeleneavnorskekysten.

Naturveiledning
SNOhardeltattpåbl.a.følgendepublikumsarrangementeri 2013:

� StrandryddedagpåLista17.mars
� NaturlosturgjennomSkråstadheianaturreservati Vennesla/Kristiansand,5. mai
� Naturlosturi Havnehagen landskapsvernområdei Farsund,22.mai
� Tinget– årlig arrangementi Hægebostad,15.-16. juni

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

SNOhar i mangeår bidratt medguidingpåennaturlostur gjennomSkråstadheiasomer fylkets
størsteskogreservat.Her seesnoenavdeca 150deltakereunderenrast påSkråstadvardenden5.
mai i år.
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Naturveiledninger enintegrertdel av SNO’svirksomhetogvi kunnegjerneønsketmertid og
ressursertil slike aktiviteter,ikke minstpågrunnav detstoreantalletverneområder i fylket.
Et flertall avverneområdeneliggerdessuteni dentettestbefolkededelenav Sørlandet.
I et bredtsamarbeidmellomoffentligefrilufts- ognaturvernmyndigheter,historielagog
idrettsorganisasjonermv tilbys dethvertåret stortantallnaturlosturerrundtom i fylket. En
del av turenegårtil utvalgteverneområder,og SNOhari flereår stilt mednaturloserpånoen
av disseturene.

Foto: Olaf Landsverk/SNO

Naturlosarrangementeti HavnehagenlandskapsvernområdepåNaturmangfolddagen22.mai var et
samarbeidmellomSkogkonsultASogSNO.

Studenter
2 studentervedKVS Lyngdalvarutplassertei ukei marsvedkontorene
Hægebostad/Lyngdal.Pågrunnav sterkvind, snøog kuldemåtteendelav planlagte
oppgavergårut ogerstattesmedandreoppgaver.

Foto: Olaf Landsverk/SNO

LeveggsattoppvedNesheimvannnaturreservatvedLista ungdomsskole– herkaneleveneog andre
ståi skjul ogobserverefuglelivetutenå værei silhuett.
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”Mennesket og naturarv en” – pilotprosjekt Nedre Timenes
SNOharfått i oppdragav Miljøverndepartementetå kartleggetradisjonskunnskapknyttet til
brukav natur.Ett av pilotprosjektenei dettenasjonaleprosjektet(”Mennesketog naturarven”
– MONA) er lagt til NedreTimenesnaturreservati Kristiansandkommune.Her harenav
grunneierne, somogsåer utdannethistoriker,gjennomgått120årsgårdsdagbøkerog laget
temakartsomviserdenhistoriskebrukenav skogog jordbrukslandskap.Dettenaturreservatet
haret særligrikt biologiskmangfold,ogpedagogiskeformål erdel av formåletmedvernet.
Områdetharogsåensentralbeliggenheti forhold til enrekkeskoler,ogspesieltHånesskole
somligger i gangavstandfra reservatet.Pådennebakgrunninngikk SNOi 2013enavtale
medHånesskoleomfrikjøp avenlærermedsiktepåå utarbeideetoppleggfor
uteundervisning.Prosjektetgjennomføresi nærdialogmedgrunneierneogberørtefagetater,
bl.a.Fylkesmannensmiljøvernavdeling, Vest-Agderfylkeskommunev/ Fylkeskonservatoren
ogUniversiteteti Agderv/ Instituttfor naturfag. Deter enforutsetningat prosjektetskalha
overføringsverditil lignendeoppleggi andreverneområder.Lærematerielletsomutvikles
skalogsåkunnestillestil rådighetfor andreskoler i kommunen.Med forbeholdom tildeling
av ytterligereprosjektmidlervil prosjektetbli videreførti 2014.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Her er grunneierog representanterfor Hånesskoleog Universiteteti Agdersamletfor å planlegge
mulig lokalisering av gapahukfor overnattingi forbindelsemeduteundervisningsprosjekteti Nedre
Timenesnaturreservat.

Opps yn med kulturminner

SNOharogsåmyndighettil å driveoppsynmedkulturminner.Slikt oppsyn harforeløpigfått
et sværtbegrensetomfang. Detteharsammenhengmedknappeoppsynsressursersamtat SNO
sineansatteforeløpigharsværtbeskjedenkompetansetil å driveslikt oppsyn. De sisteparår
harvi i samrådmedVest-Agderfylkeskommunev/ Fylkeskonservatorenprioritertå holde
øyemednoenfå utvalgtekulturminneri kystsonen.

Anbefalteoppfølgingspunkternesteår
Det eret målat SNOgradvisskaløkeinnsatseni forhold til fredetekulturminner.Frasentralt
holder detsignalisertat SNOsansattevil få tilbud om kursing i kulturminneoppsyn. Inntil
viderevil vårt viktigstebidragtil slikt oppsyn fortsattværeå meldefra nårvi underøvrig
feltarbeidkommerover”mistenkelige”forhold knyttet til kulturminner.Ut fra dagens
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oppsynsapparatvil aktivt oppsøkendetilsyn medkulturminnenemåttebegrensestil etmindre
antall lokalitetersomFylkeskonservatorenfinnersærligviktig å prioritere.Utvelgelsenav
disseskjer i dialogmellomFylkeskonservatorenog lokalt SNO.Enårlig fellesbefaringmed
Fylkeskonservatorensfagfolk ansesverdifull for videresamarbeidogoppsynsinnsats.

Advarsler og anmeldelser i 2012 og 2013

Tabell 1. Bruddpåmiljøloveneavdekketav SNOVest-Agderi 2012 og2013. Tallene
gjenspeilerlovbruddavdekketbådeav fasteansatte,tjenestekjøp/engasjerteog
Skjærgårdstjenesten.

Lovverk Advarsler
(kuttes i 2013)

Anmeldelser

2012 2012 2013

Laks- innlandsfiskloven 44 9 7
Motorferdsellov(snøskuter)
Motorferdsellov(barmark) 1
Naturmangfoldloven 15 3 3
Viltloven 8 1 3
Forurensingsloven
Friluftsloven
Kulturminneloven
Andrelover

TOTALT antall saker 67 14

* I tillegg harSNOstilt medmannskapog båt/snøscooterpåkontrollersammenmedPolitiet
ogKystvaktenoghvor dissemyndigheteneharståttfor reaksjonene(anmeldelse/advarsel).
Derfor kommerikke dissefram i statistikkenover.Dettegjelderenrekkesakeretterbåde
lakseloven,havressurslovenog motorferdselloven.

Digit ale vedlegg

Da flereav vedleggeneerav etslikt formatatdevanskeliglar segleggevedi papirutgave,
velgervi i stedetå opplyseomat dehørermedtil rapporteringenog leggesveddigitalt.

Vedlegg1: ”Skjema B” - rapportering 2013 og forslag til oppfølging 2014

Vedlegg2: Verneområdeoppsyni Vest-Agder 2013

Vedlegg3: Oppsynsrapport fra åretsvillreinjakt

Side 47



Side 48



Fra: Eik, Ole Johan[fmvaoje@fylkesmannen.no]
Dato: 18.12.2013 11:09:47
Til: post@flekkefjord.kommune.no
Kopi: Vikøyr, Bjørn
Tittel: Østhus - ad mulig ulovlig anlagt steinbrygge på gnr. 9 bnr. 2

TilFlekkefjordkommune

VedlagtfølgerFylkesmannensanmodningom å behandlesteinbryggapågnr.9 bnr. 2, Østhus,
Hidra.

Sendeskunsome-post.

Med hilsen

Ole-JohanEik
seniorrådgiver
Fylkesmanneni Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Tlf 38176207/mob.90190901
www.fylkesmannen.no/vest.agder
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Fylkesmanneni Vest-Agder

Besøksadr. Tordenskjoldsgate65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Postadr. Postboks513Lundsiden,4605Kristiansand Nettside www.fylkesmannen.no
Telefon 3817 61 00 Org.nr.NO974762994

Saksbehandler:Ole-JohanEik Deresref.: 12/610 Vår dato: 18.12.2013
Tlf.: 38176207 Vår ref.: 2012/2830 Arkivkode: 421.3

Flekkefjordkommune
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Østhus- ad mulig ulovlig anlagt steinbryggepå gnr. 9 bnr. 2

Fylkesmannenber om at steinbrygga behandlesetter kap. 19 i plan- og bygningsloven,
samtetter naturmangfoldloven § 48.

Vi viser til kommunensskriv av 04.12.2013derkommunen medhjemmeli pbl § 32-1 avstår
fra å forfølge sakenvidere. Dette er basertpå observasjonergjort på stedet,samtgjeldende
lovverkpåtidspunktet(2000)dasteinbryggable anlagt.

Fylkesmannen vil minne kommunen om følgende brev datert 18.09.1992 fra
Miljøverndepartementettil bl.a. Flekkefjordkommune:Stortingsmeldingenom ny landsplan
for nasjonalparker og kommunal/regionalarealplanlegging og iverksetting av tiltak i
planleggingsperioden. I brevetvisesdet til en henstilling fra departementetden24.09.1986
derdetsiesfølgende:

«Departementet vil henstille til grunneiere, rettighetshavereog andre berørte parter om ikke å
foreta vesentligeinngrep i de foreslåtte verneområdene inntil det er tatt standpunkt til vern. Vi
ber fylkeskommuneneogkommuneneom at de tar områdeneopp i sin planleggingog ser til at de
holdesintakte. Vi ber videre om at fylkesmennenefølger med utviklingen i områdeneog varsler
departementetdersomdet blir planlagt tiltak somkan påvirke verneverdiene.»

Videreanføres:

«Henstillingen fra 1986 står ved lag. Departementet vil for planleggingsperiodenbe berørte
kommuner og fylkeskommuner å unngå planlegging og/eller iverksetting av tiltak og
naturinngrep som vil redusere/ødeleggeverneverdier i de områder som er til behandling i
forbindelse med den nye landsplanen for nasjonalparker. Regjeringensnasjonalparkplan skal
oppfattes som en rikspolitisk retningslinje for kommunal-, regional- og statlig arealplanlegging.
Planlegging og gjennomføring av tiltak i strid med intensjonene i meldingen vil være
innsigelsesgrunnfor fylkesmannen i den ordinære saksbehandlingetter planer og enkeltsaker
etter plan- ogbygningsloven. Det påligger ogsåfagmyndigheter medforvaltn ingsmyndighetetter
annet lovverk et særlig ansvar i sin saksbehandlingå påseat hensynettil verneverdieneinnenfor
de aktuelle områdene til leggesden vekt som nasjonalparkmeldingenforutsetter. Departementet
vil understreke betydningen av at de ordinære saksbehandlingsregleretter de ulike lovverk og
forvaltningslovens bestemmelserblir fulgt. I fall det er tvil om et tiltak vil berøre ett av
områdene som er til vurdering i nasjonalparkplanen, skal saken tas opp med fylkesmannen.
Dersom det oppstår konflikt mellom kommunal- og regional arealplanlegging og nasjonale
interesser slik disseer nedfelt i Regjeringenslandsplan, vil staten vurdere bruk av midlertidig
vern etter naturvernloven § 18.»

Fylkesmannenserdet derfor somviktig at denanlagtesteinbrygga i 2000nå blir behandlet
etterplan- og bygningslovenkap.19, samtetternaturmangfoldloven§ 48. Vi berkommunen
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påseat søknaderetter beggelovverk blir innsendt. Søknadenetter naturmangfoldlovenbør
behandles først og sendes til behandling hos Fylkesmannen i Vest-Agder
v/verneområdeforvalterfor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder.

Til orientering vedlegges skriv fra Roy Nilsen datert 11.12.2013. Her beskrives/-
dokumenteresbl.a.merdetaljertutført bryggeanlegg.

Medhilsen

VibekeWold Sunde(e.f.) Ole-JohanEik
seniorrådgiver seniorrådgiver

Dokumenteter godkjentelektroniskog har derfor ingenunderskrift.

Kopi til:
RoyNilsen Fidjeveien85 4432 Hidrasund
SølviNicolaysen,Fidjeveien111,4432Hidrasund
VerneområdeforvalterBjørnVikøyr
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Situasjonskart

. Flekkefjord kommune

. .... 11.12.2013
. Målestokk 1:500

Tjenestetorget
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Fra: Vikøyr, Bjørn[fmvabvi@fylkesmannen.no]
Dato: 17.12.2013 16:48:00
Til: Trond Johanson, Kristiansand kommune, parkvesenet; Glenn Austegard
(glenn.austegard@sogne.kommune.no); Hallfrid Jostedt; Sverre Thele, Flekkefjord kommune; Ørnulf
Haraldstad, Fylkesmannen i Vest-Agder; Jan Fredrik Sundt, Farsund kommune; Egerhei, Tom; Gunnarsli,
Katrine Skaaja; Trond Rafoss (trond.rafoss@farsund.kommune.no); Arild Pettersen; Gudbrand Kaurstad;
Gudmund Tønnessen ; Jørund Try ; Laila Håkonsen ; Lilly Marie Kongevold ; Grete Kvelland Skaara; Helge
Andresen; Reidar Gausdal; Tore Askildsen; Toril Runden
Kopi: Strandli, Bjorn
Tittel: Endring av Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder til nasjonalpark - invitasjon til møte
14. januar 2014 kl 1130 og utsending av utkast til notat

Tilmedlemmeri VerneområdestyretogRådgivendeutvalg,administrativekontaktpersoneri Kristiansand,Søgne,
MandalogFlekkefjordkommuner,Fylkesmanneni Vest-Agder,Farsundkommune

Ordførernei kystkommunenei Vest-Agderforesloigangsettingavenprosessfor etableringavenkystnasjonalparki
Vest-Agderpåordførermøtet31.oktober2013.Verneområdestyrets lederharpådette grunnlagbedt
verneområdeforvalterenå leggeframet notat sombelyserfordelerogulempervedå endrestatusenfor Oksøy-
RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområdertil nasjonalpark.Somet ledd i prosessenfør ensakleggesfram for
verneområdestyret, inviteresdet til møte:

Påvegneavstyrelederinviteresdu til møte i Kristiansand,møtestedFylkeshuset,
Haven(gjennomkantina) 14. januar. Detstarter medlunsjkl 1130.

Målet for møtet er å få opplystbestmulighvaenendringfra landskapsverntil nasjonalparkkaninnebæreogfå fram
temaersomvi børværespesieltoppmerksommepåi prosessenfram til vedtak.

Dagsordenblir somfølger:

1. OmgjøringavOrmø-Færderlandskapsvernområdetil Færdernasjonalparkv/prosjektlederBjørnStrandli,
Fylkesmanneni Vestfold

2. Spørsmålogdiskusjon

3. Muligefordelerogulempervedomgjøringav Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområdertil
nasjonalparkv/verneområdeforvalterBjørnVikøyrjf vedlagtenotat

4. Spørsmålogdiskusjon

5. Oppsummeringogavslutning

Detsettesavgodtid til punktenog2. Møtet avsluttessenestkl 1530.

(Det vil væreanledningfor rådgivendeutvalgå haet møte i etterkantdersomdet ønskes.Jegoverlatertil
utvalgsledelsenå vurderedette ogta eventuelleinitiativ.)

Spesieltom prosessenfram til vedtakjf vedlagtenotat

Vedlagtenotat er en ren analyseavmuligevirkningeravendringavvernestatustil nasjonalparkbl a basertpåen
sammenligningmedFærdernasjonalpark.Hensiktener å skaffefram et bestmuligbeslutningsgrunnlagvedå belyse
antatte virkningerfor verneformåletogberørtegrupperaveneventuellendringfra landskapsverntil nasjonalparki et
samfunnsperspektiv.

Jegserfor megto faserframmot styrebeslutningsomserut til å bli i sluttenavfebruar(datobestemmes14. januar).:

1. Innspillfase:Jegønskerinnspillfor at analysenskalbli bestmuligfram til 1. februar.
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2. Beslutningsfase:Uavklarteforhold/innspillvil bli konferertmedrelevantfagkompetansesålangt
mulig/hensiktsmessigfor at styret skalfå enbestmuligopplystsak.Noenavinnspillene/uavklarte forhold kandet være
aktuelt å foreslåat styreharklareoppfatningerom,andrekanværeriktigstå overlatetil eneventuelletterfølgende
prosess. Disseforholdenevil bli berørt i ensaksutredningmedadministrasjonensforslagtil innstilling.Sakenvil på
vanligmåtesenestto ukerpåforhånd,bli oversendtrådgivendeutvalgogadministrativekontaktpersoneri
kommunenesomendelavinnkallingentil styremøteti februar.

Vennlighilsen

BjørnVikøyr

verneområdeforvalterfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområdertlf +4741473912– +4738176219
fmvabvi@fylkesmannen.no.

Vedlegg:

<<...>>
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD
LANDSKAPSVERNOMRÅDER

POSTADRESSE:
VERNEOMRÅDESTYRET
POSTBOKS 513 LUNDSIDEN
4605 KRISTIANSAND

TELEFON SENTRAL: 38176000
DIREKTENUMMER:+47 414 73 912
BESØKSADRESSE: FYLKESHUSET, TORDENSKJOLDSGT65

KRISTIANSAND

E-POST: FMVABVI@FYLKESMANNEN.NO
WEB: HTTP://WWW.NASJONALPARKSTYRE.NO/OKSOY-RYVINGEN/
ORG.NR: NO974 762 994

17. des2013
Utkast til notat til verneområdestyret– frist for innspill 1. februar 2014

- fraverneområdeforvalter
- oversendtRådgivendeutvalgogadministrativekontaktpersoneri kommunene17. des2013

Mulige fordeler ogulemper ved omgjøring av eksisterende
landskapsvernområderpå Vest-Agder kysten til nasjonalpark

1. Innledning

Ordførernei kystkommunenei Vest-Agderforesloigangsettingav enprosessfor etableringaven
kystnasjonalparki Vest-Agderpåordførermøtet31. oktober2013. Verneområdestyretharpådette
grunnlagbedtverneområdeforvalterenå leggefram et notatsombelysermuligefordelerog ulemper
vedå endrestatusenfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområdertil nasjonalpark.
Hensiktenmednotateter ågi verneområdestyretensamfunnsbasertanalyse somkanbidratil å ta
stilling til omdetbørigangsettesenprosess for å oppretteennasjonalparkpåkysteni Vest-Agder,
ogomOksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområderbørtasinn i dettearbeidet.

Jegharvalgtå anvendeen forenkletversjonav enstandardsamfunnsøkonomiskanalyse1. Det
innebærerensystematiskgjennomgangav muligefordelerog ulemperi forhold til oppnåelseav
verneformålet, og fordelerogulemperfor berørtegrupper.Dettegir kunnskapsom kantasinn i en
samletvurderingom høyningav vernestatusersamfunnsøkonomisklønnsomtellermedandreord,
ermestfordelaktig. Jegharvalgtå leggevekt påå belyseenframtidigsituasjonmedlandskapsvern
ogensituasjonmednasjonalpark, slik at beslutningstakereskalkunnesammenlignedem. Analysen
tar utgangspunkti dagenslandskapsvernsomenreferanse,og sammenligner dettemedentenkt
kystnasjonalparki Vest-Agder, samtFærdernasjonalparksombaserersegpået tidligere
landskapsvernområde.

Oppstartav etarbeidfor nasjonalparki våreområder,forutsetterlokal forankringi form av at
nasjonalparkerønsketfra berørtekommunestyrer. Det kanværeaktueltatogsåandreverne-
områderpåkysten, i tillegg til Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområder, tasinn i en
eventuellnasjonalpark.

Dettenotatettar for segutfordringerknyttet til å belysevirkningeneavenendringav vernestatusfra
landskapsverntil nasjonalpark.Det presenteresenkonkretformuleringavet mål somavspeiler
temaetsomvurderes.Antattevirkningerav to muligeframtidssituasjoneroget sammenlignings-
område(Færdernasjonalpark)blir presentert.Viktige usikkerheteri analysenblir gjennomgått.Det
presenteresensamletvurderingavvidereføringav landskapsvernogendringtil nasjonalpark, og til
sluttenkonklusjon.

1 Direktoratetfor økonomistyringsinnettveilederfor samfunnsøkonomiskanalyseer lagt til grunn:
http://www.dfo.no/no/Styring/Samfunnsokonomisk-analyse/Hvordan-gjennomfore-en-samfunnsokonomisk-analyse/.
Deter kunutført enverbalanalyse,dadet ikke er funnethensiktsmessigå tallfesteverdieri kroner.
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2. Utfordring er og mål

SkjærgårdenmellomKristiansandog Mandal,ogytrekystsonei Flekkefjordharnoeav landets
fineste,bestbevarteogmestbesøkteskjærgårds- ogkystnaturi Norge. Områdeneharnasjonal
naturvernverdiog nasjonalverdi for friluftsliv. Områdenesnasjonalestatusble tydeliggjortda
Stortingetforeslodemverneti «Nylandsplanfor nasjonalparkerog andrestørreverneområderi
Norge»i 1986.Ingenandrekystområderi Sør-Norgeble foreslåttvernetdengangen.Statenharlagt
nedbetydeligeressurseri å få etablertOksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområderi
2005. Konsekvensenav landskapsverneterat områdeneharfått etoverordnaverneformål2 og3, og
verneverdieneergitt enbeskyttelsegjennomet settav vernebestemmelser.Samtidigerberørte
grupperpåførtulike virkninger.Grunneiernei Oksøy-Ryvingenhar ikke fått noenerstatningfor
opprettelsenavvernet.Enhovedforutsetningfor denneanalysener at områdeneervernetsom
landskapsvernområdeog atvirkningenavvernetsåledesgjelder.

Nasjonalparkermerkjentog hargenereltsetthøyerestatusennlandskapsvern. Basertpågenerell
politisk prioriteringav nasjonalparkogerfaringerfra norsknaturforvaltning, leggesdettil grunnfor
denneanalysen, atnasjonalparkgir høyeretilgangpåressurserogkompetanse. Detteframkommer
førstog fremstgjennomsamfunnetsstrategiskesatsingerfor eksempelvedetableringav nasjonal-
parksentrasomnormaltinnebærerengangsinvesteringerpåfleremillioner, ogdriftsmidlerpå
størrelsesordenenmillion i året.Naturveilederstillingermeddriftskostnaderstørrelsesordenen
million kr i året, knytteserfaringsmessigtil nasjonalparkerog ikke landskapsvernområder. I sum
kanenrelativt anonym statussomlandskapsvernområdeogrelativt lav tilgangpåressurserog
kompetanse,svekkeverneverdienei landskapsvernområderovertid. Dettekanforsterkesavat
lignendeområderi andrefylker får statussomnasjonalpark.

Statligemiljømyndigheterharværtåpnefor omgjøringtil/etableringav nyekystnasjonalparker, de
sisteparårene.

I denneanalysenleggervi følgendeframtidigetilstandtil grunn:

Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord landskapsvernområderendres
til nasjonalpark.

2 Formåletmedvernetav Oksøy-Ryvingener å ta varepået sammenhengendeskjærgårdslandskaplite pregetav
tekniskeinngrep,somer representativtfor Sørlandskysten.Detteskjærgårdlandskapetkarakteriseresavensjøoverflate
sombrytesavmange,laveavslepneøyer,holmerogskjær,medtilhørendenaturtyper,flora, fauna,kulturminnerog
kulturlandskap,herunderkystlyngheiogdekarakteristiskeuthavnene.Allmennhetenskalhamulighettil
naturopplevelsergjennomutøvelseav tradisjoneltogenkeltfriluftsliv medliten gradav teknisktilrettelegging.

3 FormåletmedFlekkefjordlandskapsvernområdeer å tavarepået representativtogsærpregetlandskapmedåpne
sjøflater,urørtskjærgårdogmektigkysthei,samtå sikreområdersomer viktig for biologiskmangfold,truedeog
sårbareplante- ogdyrearter,ogetvariertkulturlandskapmedfornminnerognyeretids kulturminner.
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Definisjonenavnasjonalparker ikke entydig. Naturmangfoldlovenharendefinisjoni § 354. De
sisteåreneer detblantannetfra Danmarketablertto nasjonalparkermedsterklokal forankringsom
omtalessomkonsensuspark.

Vi harvalgtå vurdereantattevirkningerav to muligeframtids-situasjonerkalt Landskapsvernog
VA-nasjonalparkoget sammenligningsområde(Færdernasjonalpark).VA-nasjonalparker entenkt
nasjonalparksomkommunenekanstille segbak,ogsomkanerstatteOksøy-RyvingenogFlekke-
fjord landskapsvernområder. Færdernasjonalpark5 bleetablertpåtidligereOrmø-Færderlandskaps-
vernområdeog 23 tilliggendenaturreservater6, 23.august2013.Forvurderingav landskapsvern-
alternativetleggesforskriften7 for Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdetil grunn.Generelterdet
lagt til grunnhvordantilstandenantaså bli om15-20åretterat eventueltny vernestatusharsatt
seg.

3. Virkninger

Jeglegger til grunnfølgendehovedforutsetningerfor vurderingene avvirkningerav enendringfra
landskapsverntil nasjonalpark:

� Høynetstatustil nasjonalparkvil innebæreat verneverdieneforventeså bli bedreivaretatt
påsikt. Detteskyldesblantannetbedretilgangpåressurserog kompetanse.

� Høynetstatustil nasjonalparkvil føretil økt samfunnsmessigverdiskaping.Detteskyldes
øktstolthet,bedretilgangpåressurserog kompetanse.

� Nasjonalparkvil kunneføretil noemerbrukavområdene.Områdeneer alleredemyebrukt.
Økningenskyldesatnasjonalparkerfaringsmessigharentiltrekningskraftpånyebrukere,
særligdenførstetidenetteropprettelsen.

4 Formåletfor ennasjonalparkmåligge innenrammenav naturmangfoldloven§ 35: Somnasjonalparkkanvernes
størrenaturområdersominneholdersæregneeller representativeøkosystemereller landskapogsomer utentyngre
naturinngrep.I nasjonalparkerskal ingenvarig påvirkningav naturmiljøeller kulturminnerfinnested,medmindreslik
påvirkninger enforutsetningfor å ivaretaverneformålet.Forskriftenskalvernelandskapetmedplanter,dyr,
geologiskeforekomsterogkulturminnermotutbygging,anlegg,forurensningogannenaktivitetsomkanskadeformålet
medvernet,ogsikreenuforstyrretopplevelseav naturen.Ferdseltil fotsi samsvarmedfriluftslovensreglerer tillatt.
Slik ferdselkanbarebegrenseseller forbysi avgrensedeområderi ennasjonalpark,ogbaredersomdeter nødvendig
for å bevareplantereller dyr, kulturminnereller geologiskeforekomster.

5 Vi leggerhertil grunngjeldendeforskrift for Færdernasjonalparkjf http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-
08-23-1029.

6 Dissereservateneer etskille i forhold til Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdesomikke inkluderer
sjøfuglreservater.Vedsammenligningpåforskriftsnivåer detkunendringerpåarealersomtidligerevar landskapsvern,
til nasjonalparksomer relevant.I dennesammenligningenerdetderforikke relevantå kommentereenrelativt
omfattendesoneinndelingi Færdernasjonalpark.

7 http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2005-04-29-388?q=oksøy-ryvingen*.
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Det erhensiktsmessigå vurderevirkningeneav muligeframtidssituasjoneri forhold til gradav
oppnåelseav Verneformålet(ivaretaverneverdiene), og virkningeneoverforfølgendegrupper:

� Grunneiere/rettighetshavere/bønder(inkludertfiske- og landbruksnæring)
� Lokalsamfunn(bygd/beboere/nærbrukere)8

� Kommunene(skoler,barnehagerog andreinstitusjoner)
� Organisasjoner(frivillige/NGO)
� Fastebesøkende(sommergjester,båtfolk, turgåere,fiskere,sjøfugljegere- utenom

lokalsamfunnet)
� Turister (utenomfastebesøkende)
� Reiselivsnæring
� Verneområdeforvaltningen

Mulighetentil å oppfylle Verneformåletvurderessombedrei ennasjonalpark. Virkningeneav
etableringav nasjonalparkvurderesderforsompositiv jf tabell1. Det leggeshervekt påat
nasjonalparkinnebærerenstyrking av vernestatus.Relativthøyeretilgangpåressurserog
kompetansevil føretil at potensialetfor verdiskapingforventeså bli høyere.Dettevil kunnebli en
godsirkelsomogsåbegunstigerverneverdiene.Eventuelleulemperfor verneverdienesomfølgeav
øktbruk antasåkunnehåndterespåenakseptabelmåtei eneventuellframtidig nasjonalpark.

Tabell 1: Virkninge r for verneformålet og berørte grupper ved videreføring av
landskapsvern,innføring av en tenkt VA-nasjonalpark og ensammenligningmed
Færder nasjonalpark.

Vurderingstema\Vernemodell Landskapsvern VA-nasjonalpark Færder

Verneformålet Nøytral Positiv Positiv

Grunneierejf tabell 2 (vedlegg) Nøytral Nøytral Negativ

Lokalsamfunn9 Nøytral Nøytral Nøytral

Kommunene Nøytral Positiv Positiv

Organisasjoner Nøytral Positiv Positiv

Fastebesøkende Nøytral Nøytral Nøytral

Turister Nøytral Positiv Positiv

Reiselivsnæring Nøytral Positiv Positiv

Verneområdeforvaltningen Nøytral Positiv Positiv

8 Med lokalsamfunntenkesdetpådesomvil kunneopplevevirkningeneavnasjonalparkeni detdaglige.Typiske
eksemplerpådetteer Flekkerøy,Ny-Hellesund,Skjernøy,Andabeløy,Rasvåg,Kirkehamn,Fidsel,Roligheten(Åna-
Sira),

9 Herer detvurdertat mulighetenfor økt ferdselvednasjonalparkkanværeenulempesomi Færdernasjonalparkveies
oppav økt stolthet. I VA-nasjonalparkenvil økt stolthetpåsikt merennveieoppfor muligeulemper.

Side 69



VERNEOMRÅDESTYRETFOR OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORDLANDSKAPSVERNOMRÅDER SIDE 5

Grunneiereharenspesiellrolle i verneområder.Eierneav gardsbrukdisponererrettighetertil å
brukenaturressurseneoghardriftet områdenei langtid. Hytteeiereharet ansvarfor ådrifte sitt
areali trådmedverneformålet.Jeggårderforlitt nærmereinn påvirkningenpåulike temaeri
forhold til grunneier.Vurderingenebaserersegpågjeldendebestemmelseri forskriftenefor Oksøy-
RyvingenlandskapsvernområdeogFærdernasjonalpark.ForVA-nasjonalparker detinnført en
«uavklart» kategorifor temaerderverneforskriftenefor Oksøy-RyvingenogFærderbehandler
temaetulikt. Her kandetværebehovfor å avklareformuleringeri et eventueltnasjonalparkforslag.

For grunneierneer eventuellenegativeinnstrammingerog frafall avspesifiserte
unntak/søknadstemaeri bestemmelseneav sentralbetydning.Engjennomgangav17
grunneierrelevantei temaerviseratvirkningenefor grunneiernesynesåværelike for landskapsvern
ognasjonalparkpå12punkterjf tabell2. Færder10 skiller segut vedtre forholdsomvurderes
negativtfor grunneier:Mer mulighetfor detaljertstyring somfølgeav merdetaljert verneformål,
kravom søknadfor vedhogsttil egetbruk (utenomto øyerog skånsomvegetasjonsryddingrundt
fritidsboliger),samtikke spesifisertåpningfor søknadomnydyrking/jordbruksvei(slik somi
Oksøy-Ryvingen.)jf punkt1, 7 og10 i tabell2.

Tabell 2: Virkninge r for grunneiere/landbruk ved videreføring av landskapsvern,innføring
av en tenkt VA-nasjonalpark ogen sammenligningmed Færder nasjonalpark.

Tema Landskapsvern VA-nasjonalpark Færder11

1 Verneformålet Nøytralt Uavklart Mer detaljert– negativt

2 Vedlikehold Ok Ok Ok

3 Mindre tilbygg Søknad Søknad Søknad

4 Gjenoppføring Søknad Søknad Søknad

5 Kloakk/vann Søknad Søknad Søknad

6 Landbruksbygg Søknad Søknad Søknad

7 Nydyrking/Jordbr.vei Søknad Uavklart Ikke nevnt– negativt

8 Mudring Ikke nevnt12 Uavklart Søknad

9 Beiting Tillatt Tillatt Tillatt

10 Vedhogsttil egetbruk Tillatt Uavklart Tillatt/Søknad13 - negativt

11 Jakt Tillatt Tillatt Tillatt

12 Hund (båndtvang) Gjeterhundok Uavklart Utvidet – positivt

10 Sidendetteer enbelysningav virkningerer detikke relevantå kommentererelevansenav denevnteforskjeller.Om
forskjelleneer aktuelleeller ikke kanbli kommenterti etterfølgendesaksbehandling.

11 Færderomfattersjøbunnog tidligeresjøfuglreservater.Vi serbort i fra bestemmelsersomer spesiellefor disseto
temaenei vurderingene.

12 Sjøbunnener ikke verneti Oksøy-Ryvingen.

13 Tillatt påÅrøyene,ellerssøknad.
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13 Kulturminner Vernet Vernet Vernet14

14 Vannskuter Ikke berørt Uavklart Forbudt– positivt

15 Motorferdsellandbruk Ok Ok Ok

16 Fisking Ikke berørt Ikke berørt Ikke berørt

17 Stimuleringsmidler Mulig Mulig Mulig

Totalvurd. grunneiere Nøytral Nøytral Negativ

Pådenpositivesideni forhold til Grunneier/landbrukharFærdernasjonalparkutvidetbåndtvang
fra 1. april til 15.oktoberog forbudmotvannskutersomantaså væreenfordel for beitedriftog
annenprimærnæringjf punkt12og 14 i tabell2. Oksøy-Ryvingenharspesifisertat bestemmelsene
ikke et til hinderfor bruk avgjeterhundjf punkt12 i tabell2. Detteer positivt for
Grunneier/landbruk.

Nasjonalparkvil i størregradennLandskapsvernåpnefor muligheterfor grunneierne.Dette
skyldesområdetshøyerestatusog økt tilgangpåressurserog kompetanse.

Totalt vurderesVA-nasjonalparksomnøytral for Grunneier,pålinje medLandskapsvern,fordi det
antasat mankansamlesomforskrifter somer relativt lik Landskapsvern,og bedretilpassetenn
Færder.I tillegg kommerat økt ferdselsomfølgeav nasjonalpark,gir nye muligheter.Færder
vurderessomnegativfor Grunneiersomfølgeav at ovennevntenegativeforhold i forskriftenfor
Færdernasjonalpark, ikke veiesoppav denevntepositiveforholdog mulighetenesomfølgermed
nasjonalparkstatusen.Dettekandelvisforklaresmedat Færder-forskriftenikke er tilpassetvåre
områder.

For LokalsamfunnetvurderesVA-nasjonalparkogFærdersomnøytral. Dettebaserersegpåat
nasjonalpark harrimelig sjansefor å utløsestolthetogmuligheter. Dettevurderestil å veieoppfor
muligeulempersomfølgeav mulig økt ferdsel. Nasjonalparkkanfor eksempelmedføreøkte
inntekterav utleie.

For Kommunene,Turister og Reiselivsnæringvurderes nasjonalparksompositiv.Dettebaserer
segført og fremstpåat områdenefår høyerestatusog merressurser. Dettevil bedretilgjengelig-
hetenogopplevelsesmulighetene.Dettekanstyrkesav at friluftsliv normaltharentydeligere
posisjoni nasjonalparkerenni landskapsvernområder.Vi harvalgt å verdsetteLandskapsvernfor
nøytral for dissegruppene.

Det er farefor atopprettholdelseav landskapsvernvil bidratil at områdenesverdi blir relativt
laverei framtidenenni dag,for fleregrupperfor eksempelKommunene,Turisterog Reiseliv.Dette
erensannsynlig konsekvensav atdetalleredeeretablertkystnasjonalparkeri Danmark(Thy og
Mols Bjerge),Sverige(Koster) ogNorge(Ytre Hvalerog Færder),og atdetliggerantil å kunnebli
kystnasjonalparkeri Telemarkog Aust-Agder.

14 Færderharegnebestemmelserom istandsetting,vedlikeholdogskjøtselav kulturminner.
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For Organisasjonervurderesnasjonalparksompositiv somfølgeavbedretilgangpåressurserog
kompetanse.Dettegjelderikke minstfor friluftsorganisasjonerfordi friluftsliv normalthar
tydeligereposisjoni nasjonalparkerenni landskapsvernområder.

For Fastebesøkendevurderesnasjonalparksomnøytral. Økt statuspåområdettrekkeropp,mens
mulighetenfor økt ferdseltrekkerned,fordi detkanværeenbelastningfor desomalleredeharfast
sesongvistilhold i området. Nasjonalparkkanmedføreøkte inntektsmulighetervedutleie/salgav
hytter.

For Verneområdeforvaltningenvurderesnasjonalparkfor positiv fordi detåpnerfor åsamle
forvaltningenav naturvernområdenei berørtekystområder.Ikke slik deter i dagat landskapsvern-
områdeneforvaltesav verneområdestyret,menssjøfuglreservateneforvaltesav Fylkesmannen.

Totalvirkningeneav videreføringav Landskapsverner vurdert til å værenøytral.Innføringav en
lokalt forankretnasjonalparker positivtfor Verneformålet,Kommunene,Organisasjonene,
Turister,Reiselivetog Verneområdeforvaltningen, og nøytraltfor Grunneiere,Lokalsamfunnog
Fastebesøkende.

4. Usikkerhet

Deter usikkerhetknyttet til flere forhold i denneanalysen.Detteskyldesblantannetatdetermange
berørtegrupper,og variasjoninnengruppene.

A. Nasjonalpark fører til økt bruk i et problematisk omfang.

Nasjonalparkvil sannsynligvis føretil noemerbruk,særligi starten.SidenstoredeleravOksøy-
Ryvingenalleredeer myebrukt,erdetusikkerhetom i hvorstorgraddetvil bli enmerkbarøkt
ferdseloghvilke problemerdettevil kunneskape.Økt ferdselkanskjepånoenutsattepunktersom
forvaltningenuansettbørværeoppmerksompå.

B. Det fakt iske utfallet for gruppene.

Envurderingav utfallet av framtidig vernestatusfor deulike gruppenebaserersegpågenerelle
erfaringer. motdenaktuellehøyningenav vernestatustil nasjonalpark.Det er usikkerhetom
antakelsenevil slåtil

C. Oppslutningen om vernet vil økesomfølgeav bedre lokal forankri ng.

Forutsetningenomøktoppslutningomvernetersentral.Fordi deterdenneoppslutningensomer
basisenfor samfunnetssamledevilje til bevaringav naturkvalitetenei et langsiktigperspektiv.
Denneforutsetningenhengernøyesammenmedhvorgodforankringmanklarerå få til. God
kommunaloppslutningvil venteliggi etvernsomharhøyereakseptenni dag.Erfaringerfra nyere
nasjonalpark-planleggingbasertpåkonsensusprinsippetfor eksempelThy nasjonalparki Danmark,
viserat lokalt forankretprosessgir høyoppslutningom vernet.

D. En nasjonalpark basert på høygrad av enighet,er egnettil å bevarenaturkvalitetene.

Det kanværeusikkerhetom enmodellbasertpåhøygradav enighet,eregnettil å fremmebevaring
av naturkvalitetenepåkort sikt. Modellenforutsetterat deinvolvertekansamlesomfellesmål,
verdierogsamarbeidsløsninger. Detkanbetypressfor å oppnåkompromisser. Dettekanlegge
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presspånaturverdiene.Usikkerhetenrundtdettekanhåndteresvedatmantilfører ressurseri til
kunnskapsinnhenting, slik at beslutningstakernefår kanta kunnskapsbasertebeslutninger.

E. Nasjonalparkbestemmelseneblir ikke vesentligendret fra dagenslandskapsvern.

Enusikkerhetkanknyttestil frykt for innstrammingeri verneforskriften.Dettekanveiesoppmot
enforutsetningomat mantilstreberenighet,samtatberørtekommunestyrerskalgodkjenne
forslagetfør eventuelt vedtaki regjeringen.

F. Tilgangenpå ressurserog kompetansevil værebedre mednasjonalpark.

Det synesrimelig sikkertat nasjonalparktverrpolitisk settprioritereshøyereennLandskapsvern.En
usikkerhetkanknyttestil ulik prioriteringav ressurser fra skiftenderegjeringer.

G. Færder nasjonalpark er engodreferanse.

Færdernasjonalparkble akseptert/vedtattav daværendemiljøverndepartementogregjeringi august
2013.Vi kanantaat ennasjonalparkmedlignendestrenghetsnivåvil bli akseptertavnåværende
regjering.

H. Forvaltningen av bestemmelseneblir lite endret fra i dag.

Enusikkerhetknyttet til innstrammingi forvaltningenav eventueltnye forskrifterbørværenoe
lavereenntidligere,sidenforvaltningsansvaretskalleggestil verneområdestyret sombestårav
lokalt utvalgtepolitikere, somi dag.

I. Konfliktnivået totalt sett blir mindre.

Erfaringertilsier at konfliktnivåetomkringvernblir mindredersomsamfunnetøkertilgangenpå
ressurserogkompetanse.Her visesdettil erfaringerfra blantannetverdiskapingsprogrammet
Sørnorskkystnaturi Listerregionen.Usikkerhetenligger førstog fremstpåomsamfunnetvil
prioritereressurserfor å leggetil rettefor å utløsemulighetenei ogvedverneområdene.
Konfli ktnivåetknyttet til uenigheti enkeltsakerkanøkedersombestemmelseneblir strengere.

5. Samlet vurdering

Landskapsvern
Envidereføringav landskapsverner i denneanalysenvurderttil å værenøytral for verneformåletog
berørtegrupper. Landskapsvernframtrersomenreferansei undersøkelsen. Sidendetkanseut til å
bli kystnasjonalparkeri alle andrefylker påSkagerakkysten,erdetsannsynlig atverdienfor
kommunene,turisterog reiselivvil bli relativtmindrevedvidereføringav landskapsvern,enn den
er i dag.Sjansenfor åhenteut vesentligesamfunnsmessigegevinsterav landskapsvernsynes
relativt lav.

Nasjonalpark
Å endreOksøy-RyvingenogFlekkefjord landskapsvernområdertil nasjonalparker i denneanalysen
vurderttil å bedremulighetentil å ivaretaverneformålet. Endringenvil værepositiv for Kom-
munene,Organisasjonene,Turister,Reiselivetog Verneområdeforvaltningen. I detteliggeren
forventningomatøkt statusog relativt bedretilgangpåressurserogkompetanse, vil gjøre
naturverdieneog godenaturopplevelserletteretilgjengeligspesieltfor skolerogbarnehager,
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organisasjonerog turister. I tillegg kommerenmerrasjonellverneområdeforvaltning.De samme
forhold kanbidratil å styrkegrunnlagetfor næringsutvikling ogsesongutleiefor noenGrunneiere
ogLokalbefolkning.Detgjelderfor eksempelfor desomharmulighetfor åskapebærekraftig
naturbasertnæring,ellerharhus/hytter somkanleiesut i/nærnasjonalparken.

For noenGrunneiereogLokalbefolkningvil mulig økt ferdselogaktivitet i bomiljøeteller i
husdyrbeiteområder,kunneføretil ulemperi form av problemermedlaushunder,forsøpling,
uheldigparkertebiler, mindrefredog ro eller tapav frihetsfølelse.I tillegg kommereventuellenye
restriksjoner.

I suminnebærernasjonalparkbedremulighettil å ivaretaverneformåletog envesentligbedre
mulighettil å henteut enstørresamfunnsmessigverdiskapingennvedvidereføringav
landskapsvern.

For å utløsemulighetenevednasjonalparkogunngåuakseptableulemper,er dettre forholdsombør
etterstrebes:Bedreformidling av verneverdiene,bedreforankringav vernetogøkt samfunnsmessig
verdiskaping i ogvedverneområdene.Dettevil kunnebli vesentligbedrei ennasjonalparkenn
landskapsvern,somfølgeav øktstolthetogbedretilgangpåressurserog kompetanse.

Konkl usjon
Ennasjonalparksomstøttesavberørtekommunerframstårsomdenbesteframtidigevernestatusi
Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområder,fordi:

1. Områdeneharnaturverdierogopplevelseskvalitetersomtilsier høyestevernestatusog høyeste
prioriteringav ressurserogkompetanse.

2. Nasjonalparkvil bidratil økt stolthetogøkt oppslutningom vernet, ogvil derforværedenbeste
verneformenfor å ivaretaverneverdieneovertid.

3. Nasjonalparkvil føretil høyeresynlighetog ressurstilgang, ogvil væredetbesteutgangspunktet
for samfunnsmessigverdiskaping.

4. Ennasjonalparksominkludererandreverneområder,vil føretil enmerrasjonellforvaltning.

For at gevinstenei form av øktstolthet,økt naturkunnskap,økt naturglede,økt folkehelse,høyt
naturmangfold,rikt kulturlandskap,øktbærekraftignaturbasertnæringsvirksomhet, rasjonellbruk
av offentligeressurserogandreformerfor samfunnsmessigeverdiskapingskalframkomme,børen
verneprosesstilføresressurserogkompetansesomsikrergodmedvirkning.
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Fra: Arpett Consulting[arpett@online.no]
Dato: 17.12.2013 21:52:48
Til: Vikøyr, Bjørn; 'Grete Kvelland Skaara'; 'Helge Andresen'; 'Reidar Gausdal'; 'Tore Askildsen'; 'Toril Runden'; 'Gudbrand
Kaurstad'; 'Gudmund Tønnessen '; 'Jørund Try '; 'Laila Håkonsen '; 'Lilly Marie Kongevold '; Haraldstad, Ørnulf
Kopi: nils axel lundevik
Tittel: Protokolltilførsel og merknadder til eventuel Nationalpark.

Toavgrunneierrepresentantenei Rådgivendeutvalgharetter å halestprotokollenfra møtetpåFylkeshuset26.11.13
kommettil at tekstenikkeer helt i tråd medhvasomkomframi møtet,ogønskertilføyd følgende:

Protokolltilførseltil møte26.11.2013
I protokolltil møte26.11.2013framgår:” Styrelederoppsummertemedet spørsmålomdet var i ordenat styretarbeidet
videremedtankepåå vurdereigangsettingavenprosessmedsiktepånasjonalparki våreområder.Detkomingen
merknadtil dette.”
Formuleringener klart i stridmeddet vi tidligerehargitt uttrykk for, ogsåpåovennevntemøte.Viønskerikkeat det skal
iversettesenprosessmedsiktepåå oppretteennasjonalpark.

ArildPettersen JørundTry

Videreharvi sammenmedstyret i KystgrunneierlagetSørendelmerknadertil forslagetom opprettelseav
Nationalpark:

Merknadervedrørendeforslagom å opprettenasjonalpark.
Avsaksdokumenteneframgårat verneområdsstyretønskerå ta stillingtil et forslagfra ordførerermøte31.oktober2013
omå igangsetteenprosessfor etableringavenkystnasjonalparki Vest-Agderogat forslagetkaninkludereOksøy-
RyvingenogFlekkefjord.Detframgårikkehvilkekommunersomharværtrepresentertpåmøtetogdet viseshellerikke
til noenprotokoll/referatfra møtet.ViharoverforVikøyretterlystreferat/ protokollfra møtetmenikkemottatt slikt.I E
post4.12.2013fra Vikørframgårfølgende:” Deter ifølgefylkesmannAnn- KristinOlsenikkeskrevetreferatfra
ordførermøtetderdetteønsketkomfram.” Deter altsåingendokumentasjonpåat det foreliggeret forslagfra
ordførermøtet31.oktoberomå igangsetteenprosessfor etableringavenkystnasjonalpark.Viharogsåforsøktå
undersøkesakeni enkystkommunemendekjennerikketil saken.Dersomet slikt forslagskalleggestil grunnfor å
igangsetteenprosessfor etableringavenkystnasjonalparkmådet kunnedokumenteresat detteønsketer
representativtfor aktuellekystkommuner.Slikdokumentasjonforeliggerikke.Dermedmenervi ogsåat grunnlagetfor å
igangsetteenprosessfor etableringavenkystnasjonalparkmedutgangspunkti ordførermøteikkeer til stede.
Viviserogsåtil at det for relativt kort tid tilbakeblevedtatt i styretikkeå igangsettearbeidetmednasjonalpark.Deter
rimeligat dettevedtaketstårvedlag.Vikanikkeseat det er tungtveiendegrunnerfor å endrevedtaket.Dersom
imidlertiddenneproblematikkskullebli tatt opp,hvilketvi ikkeønsker,er det sentraltat det nytteseksternepersoner
somikkehar forutinntattestandpunkttil å utredesaken.Dettebørskjepået mestmulignøytraltgrunnlaghvorogså
motforestillingerkommerklart fram.Vi er uenigi det oppleggdet nå leggesopptil. Eventueltbøret mestmulighelhetlig
oppleggdrøftes.
Videreer det megettvilsomtå setteigangprosessenutenå fremleggenoenform for forklaringpåhvadetteinnebærer.I
møtet26.novemberbledet fleregangerstilt spørsmålomhvasomer forskjellenpåVernesoneogNationalparkutenå få
svar.
Mandal10.12.13.

Nils-AxelLundevik JørundTry ArildM Pettersen
LederKystgrunneierlagetSør Rådgivendeutvalg Rådgivendeutvalg.

Beggedissedokumentervil bli formeldtoversendtVerneområdetsstyreformannogforvalteri signerttilstandvia
regulærpost.

PåvegneavGrunneirlagetSør`srepresentanteri Rådgivendeutvalg.

ArildPettersen.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2013/6281-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 11.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

3/14 14.01.2014

Oksøy -Ryvingen - Kristiansand - Flekksund - gnr 3 bnr 3 -
bruksendring, fasadeending og oppføring av tilby gg for biodo

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon til kombinert bruk
2 Kart og tegninger
3 Eksisterende tegninger

Forvalters innstilling

Verneområdestyret avslår søknaden om endring av tidligere utløe fra redskapskjul til
kombinert bruk, innsetting av 11 nye vinduer og fire m2 tilbygg på gnr 3/3, Flekksundet,
Kristiansand kommune. Begrunnelsen for avslaget er at nåværende redskapskjul vil
framstå som en annerledes hyttelignende bygning og at dette kombinert med økt bruk
vil være uheldig både for landskapet og allmene friluftsinteresser. Bruksendringen og
endringen av bygningens karakter vil i tillegg kunne danne presedens i forhold til
lignende saker, og kan også av denne grunn være uheldig for verneområdet.

Saksopply sninger

Det søkes om endring fra redskapskjul til kombinert bruk, innsetting av 11 nye vinduer
og fire m2 BYA tilbygg for å sette inn biodo, til erstatning fra dagens utedo.
Eksisterende bygning ble tillatt reparert som redkapskjul i 1973 på vilkår av at
bygningen ikke måtte brukes til beboelse. Det ble tillatt ett vindu mot nord (mot sjøen)
og ei dør mot sør. Bygningen er ifølge tegninger fra 1973, 45,4 m2. Oppgitt areal i
søknaden er 42 m2 BYA. Tilbygget skal bygges inn under eksisterende tak. Det søkes i
tillegg om innsetting av ett stort vindu mot nord (mot sjøen, slik at det blir to store
vinduer på denne veggen) og 10 mindre vinduer i rekke fordelt på de tre øvrige
veggene.
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Hjemmel
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre
eller virke inn på landskapets art eller karakter jf forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt 1.1.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ombygging og mindre tilbygg
til eksisterende bygninger (jf § 3 pkt 1.3 b).

Forvaltningsplanen nevner følgende momenter som kan tillegges vekt:

� Tilbyggets omfang i forhold til eksisterende bygning.
� Hvorvidt bygningen endrer ytre karakter som for eksempel farge, takvinkel,

takdekke, innsetting/ blending av vindu, sprosser m.m. Om oppføring av
tilbygget skjer i sammenheng med en bruksendring av det opprinnelige
bygget.

� Tidligere tilbygg og utvidelser vurderes i sammenheng med omsøkte tilbygg.
� Det totale byggets størrelse og dominans. Man ønsker å unngå store

bygninger som dominerende i det øvrige landskapet.
� Eventuelle effekter på landskapets art eller karakter.

Spørsmålet om bruksendring er nevnt både i verneplanen og forvaltningsplanen, som
et moment som kan tillegges vekt ved vurdering av søknad om tilbygg.

Vurdering

Bygningen som ønskes utvidet, ligger i et åpent naturpreget landskap ca åtte meter fra
sjøen ved Flekksundet nordvest på Flekkerøy. Bygningen som ble tillatt i 1973 framstår
som et enkelt bygg med enkle fasader. Det er ei brygge på ca 30 m2 i stranda like
nedenfor hytta, sannsynligvis etablert på 1970-tallet. Området er generelt lite preget av
bebyggelse. Det er kun en annen bygning av lignende størrelse med brygge i
Flekksundet.

Det er ikke registrert viktige kulturminner, naturtyper eller sjeldne arter i området jf
naturmangfoldloven §§ 8-9. Området som skal bebygges er allerede preget av inngrep
i form av bl a overbygg. Det er ikke påvist/mistanke om sjeldne arter som kan tenkes å
bli berørt av tiltaket.

Bruksendring av tidligere lager til kombinert bruk, tilbygg og innsetting av 11 vinduer i
denne forbindelse kan tenkes å danne modell (presedens) for lignende saker og kan
dermed gi uønsket negativ samlet effekt for landskapet og allmenhetens
friluftsinteresser i landskapsvernområdet.

Innsetting av 11 vinduer og åpning for en hyttelignende bruk vil både endre bygningens
framtoning i landskapet på en vesentlig måte, og være uheldig for allmenhetens
friluftsliv i området. Bygningen vil framstå som en ny og annerledes bygning, ikke et
enkelt redskapskjul. Dette vurderes til å være i strid med intensjonen for landskaps-
vernet som er å ta vare på landskapet slik det framsto i 2005. Saken bryter med
hovedideen om å ta vare på landskapet slik det var ved vernevedtaket i 2005.Forholdet
til friluftslivet berøres både ved at bygningen endrer preg i retning av hytte og ved at det
åpner for en ny og mer omfattende bruk som virker ekskluderende for allmene
interesser.
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Tiltaket kan få betydning for andre lagerbygg i landskapsvernområde og dermed føre til
en problematisk samlet belastning for verneområdet. Jeg mener dette er et viktig
tilleggsmoment som gjør at det ikke bør tillates jf naturmangfoldloven § 10.

Siden innstillingen er negativ er naturmangfoldloven §§ 11-12 ikke relevant. Dersom
styret skulle velge å helt eller delvis innfri søknaden bør det presiseres krav til
kompenserende tiltak overfor allmenheten og rammer for materialbruk.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3052-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 17.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

4/14 14.01.2014

Søgne - Herøya naturreservat - Oksøy -Ryvingen
landskapsvernområde - godkjenning av skjøtselsplan

Vedlegg
1 Herøya Søgne Ecofact høring
2 Høringsuttalelse sjøtselsplan herøya

Forvalters innstilling

Verneområdestyret godkjenner Skjøtselsplanen for Herøya og ber
verneområdeforvalter følge opp forslag til tiltak.

Saksopply sninger

Ecofact har på oppdrag fra verneområdestyret og Fylkesmannen i Vest-Agder
utarbeidet et forslag til Skjøtselsplan for Herøya i Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde. Det meste av Herøya er offentlig eid friluftsområde og
landskapsvernområde. Vestre del er sjøfuglreservat og forvaltes av Fylkesmannen i
Vest-Agder. En liten del av øya er eid av to familier som bor på øya.

Skjøtselsplanen legger hovedvekt på å skjøtter kystlyngheier på østre del og holde
åpent områder med hekkemuligheter for sjøfugl i vest. Det finnes tre lokaliteter av
strandeng/strandsump med sjeldne plantearter som delvis ligger inne i
landskapsvernområdet.

Konsulent Rune Søyland har skrevet utkastet til skjøtselsplanen i samråd med Bjørn
Vikøyr og Katrine Skajaa Gunnarsli.
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Skjøtselsplanen var på lokal høring i november 2013 og er korrigert i forhold til innspill
fra Naturvernforbundet og naboer (som bor på øya).

Vi er glad for å kunne legge fram en oppdatert plan som vi håper og tror lar seg
realisere. Skjøtselen er forankret i en beiteavtale mellom Thomas Pettersen og
Fylkesmannen som nå ønskes videreført med basis i skjøtselsplanen.

Vurdering

Skjøtselsplanen vurderes å være innenfor nasjonal standard og i tråd med faglige
rammer og innspill fra Miljødirektoratet før lokal høring. Den vil være et godt redskap for
god skjøtsel på Herøya.

Frittstående vedlegg: Skjøtselsplan for Herøya
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Naturvernforbundeti Søgne
Laila Haakonsen,Kvernstien51,4640Søgne,mobil 90688,e-post:lailhaa@online.no

Søgne,13.11.2013

Til verneområdeforvalterBjørn Vikøyr,
Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde

Kommentar til
Skjøtselsplan for Herøya – sjøfuglreservat og friluftsområde
Ecofact rapport nr. 156, v/ Rune Søyland, revidert utg. 2013

Lokalitet 8: «Aktuelt restaureringsfeltfor kystlyngheii østredel»
Kommentar: OmrådetsomNaturvernforbundeti Søgneharryddet, liggernordfor
Mikalsmyr i «lokalitet8.»Vår overskriftharværtå ryddefor tilgjengelighetfor menneskelig
ferdsel,ikke for kystlynghei.

Lokalitet 14: «Ryddeområdefor friluftsliv.»
Kommentar: Sørsida, der«lokalitet14» er,ersværtvær- ogvindutsatt.FørEcofact-
rapportenforelå,ansåNaturvernforbundethelårligilandstigningsplasssombestpånordsida
av øya ca.100møstfor defastboendessjøbu.Herfraharvi ryddetfor enkelframkommelighet
framtil Mikalsmyr ogvidereut motsørsida.Åpnetoppfelt for lun «pauseplass» for friluftsliv
innepåøya,nordfor Mikals myr. Åpnetopputsikt til oggrei tilgjengelighettil østre
gravhaug.Dennegravhaugener iøynefallendefra «pauseplassen», menmåbyggesoppigjen
omdenskalsynesfra sjøen.Sommerflorog steingjerdeavdekket,synliggjort på
«pauseplassen».
Frailandstigningsplassenkanenogsåsemidtregravrøys somer ryddetfram i dagen.

Lokalitet 5: Barlindforekomst
Kommentar: I forkantav barlindområdeterentangvollmedartsmangfold.Denkunnemed
fordel værtryddetnoefor å tabedrevarepåmangfoldet.Rapportengir inntrykk avat detikke
skalrøresnoeher.

Lokalitet 2 og 4 «Strandeng»
s.9.Ombeitepresseter passendemåvurderesløpende,blant anneti forhold til gjenvekstpå
røsslyngogoppslagav lauvtrær i åpnefelter.
Strandrødtopper utsattfor sauebeite,samtidigsombådestrandrødtoppogdverggyldener
avhengigav tråkkslitasjefor godespireforhold.
Kommentar: Ikke settverkenstrandrødtoppeller dverggyldenpå«lokalitet2 og4»
sommeren2012. Betryggendeatsammenhengenmellombeitetrykk ogartsmangfoldskal
følgesoppårlig.
Henvisertil Forskrift for landskapsvernområde§ 2 Formål, sisteledd: Allmennhetenskal
ha mulighet til naturopplevelsergjennomutøvelseav tradisjoneltog enkelt friluftsliv med
liten grad av teknisktilrettelegging.
I «naturopplevelse»liggerogsåopplevelseav naturmangfold.

HilsenLaila Haakonsen
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Fra: Jorunn Stie[jorunnstie@hotmail.com]
Dato: 28.11.2013 21:32:08
Til: Vik� yr, Bj� rn
Tittel: h� ring sj� tselsplan her� ya

omr� de 10iflg kartet (maskinhogst) kjempebra.
hele omr� de 6 og litt av omr� de 12 . Enn�

G� y � se grav r� . Anbefaler at resten av kvist brennes og at ved
strangler fjernes f� r mer hogging.
Ny hogging i omr� de 12 i disse dager. Regner med det er under oppsyn?
minken gjorde rent bord hos fiskem� kene p� matsk� rodden i sommer.
Lite ung planter av gran.
Veldig mye ung planter av furu over hele � ya.

Mvh. Arne Johnsen, Helge Stie og Jorunn Stie
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3055-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 19.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

5/14 14.01.2014

Møteplan verneområdesty ret 2014

Forvalters innstilling

Verneområdethar følgendesamlingeri 2014:

StyremøteFylkeshuset14. januarkl 1000-1130
InformasjonsmøtemedRådgivendeutvalg14. januarkl 1130-1530
OpplæringseminarmedRådgivendeutvalgFarsundresortxxxxkl 1130- xxxxkl1200.
StyremøteFarsundresort xxxxkl1200-1300.
StudieturKosterxx– xxmai
Styremøtei løpetavstudieturenxxmai
StyremøteFlekkefjord16.septemberkl 0900-1400
StyremøteFylkeshuset25.novemberkl 0900-1400

Saksopply sninger

Styret ønsker å gjennomgå vedtatt møteplan for 2014 som gølger på nytt:

Fylkeshuset11.februarkl 0900-1600,inkludertopplæring.
Søgne8. april kl 0900-1400
Flekkefjord10. juni kl 0900-1400
Mandal16.septemberkl 0900-1400
Fylkeshuset25.novemberkl 0900-1400(enst).
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3055-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 19.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

6/14 14.01.2014

Verneområdestyretsopplæringseminar2014

Forvalters innstilling

Verneområdestyret invitererRådgivendeutvalg,Miljødirektoratet,Fylkesmanneni Vest-Agder
ogadministrativekontaktpersoneri kommunenetil opplæringseminarpåFarsundresortfra kl
1130xx – 1200xx 2014.Seminaretvil fokuserepårammerfor forvaltningsplanlegging,
bevaringog drift av kystlandskapene, og besøki kystlandskapene.

Saksopplysninger

Verneområdestyret ønskerå avholdeetopplæringseminari februar/mars2014medfokuspå
revisjonav forvaltningsplanenefor Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområder.

Gjeldendeforvaltningsplanerbleutarbeideti 2006-08og godkjentavdirektoratet(nåværende
Miljødirektorat) i 2010.

Verneområdestyret haretterforslagfra verneområdeforvaltervurdertfølgendetemaer som
aktuelleå prioriterei planene:Informasjon,tilretteleggingfor friluftsliv, husdyrbeiting,slått,
referanseområder(utenhusdyrbeiting),avfallsrydding,overvåking.

UtvalgsmedlemLaila HåkonsenharforeslåttfokuspåForskning/undervisning/overvåkingog
friluftsliv/reiseliv/besøkstrategisomtemaeri forvaltningsplanene.Og hunharforeslåttfølgende
temaerfor opplæringseminaret:Erfaringerfra referanseområdetpåBergenesetog
Kystlandskapenes«historie»i forhold til husdyr ogvegetasjon,synspunkterpånåtidog
framtidigbruk.

Miljødirektoratetønskeretmeraktivt arbeidmedbesøksforvaltningi nasjonalparkerogstore
landskapsvernområderogmenerdettebør inn i forvaltningsplanene.

Vurdering

Jegserdetsomønskelig å fokuserepårammerfor forvaltningsplanleggingen, bevaringog drift
av kystlandskapeneogbesøki kystlandskapene.
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Statusfor verneområdestyret (bolk 1 – innledning)kl 1230-1330
Det ernaturligå startemedtrekorteinnledningeromstatusoggenerelleutfordringersettfra
styreleder,enrepresentantfra Miljødirektoratetogenfra Fylkesmannen.

Mål og rammerfor forvaltningsplanlegging(bolk 2) kl 1330-1500
Jegkanikke seatdetervesentligemanglervedplanenesomtilsier omfattendeendringer.
Planenekanmedfordel forbedrespåkvalitet i forhold til tiltak for å fremmenaturmangfoldetog
naturopplevelser.Det erønskeligå få enavklaringpåform og innholdpådereviderteplanene.
Jegmenerhovedtilnærmingenbørværeateksisterendeplanerbørleggestil grunn,ogat vi først
og fremstleggeropptil enoppdatering.Jegforeslårenbolk påseminaretmedkorte
innledningerfra direktoratet,engrunneierrepresentanti rådgivendeutvalg,en
organisasjonsrepresentanti rådgivendeutvalgog verneområdeforvalter. Hver innlederbørsvare
påfølgendespørsmål:

� Hvorfor er forvaltningsplanleggingviktig? Hvaønskervi å oppnåmedplanleggingen?
� Diskusjonmedfokuspå hvaønskervi å oppnåmedforvaltningsplanleggingen.

Bevaringogdrift avkystlandskapene(bolk 3 – dag1) 1500-1800 – inkludertengodpause
� Kystlandskapenes«historie»i forhold til husdyrogvegetasjon. Hva er godemål for

bevaring?Hvordanmåleat vi arbeideri riktig retning?– mulig foredragsholder:Ellen
Svalheim,BioforskMidt Norge

� Hvilkenaturkvaliteterer registrerti landskapsvernområdetpå Flekkerøy.Hva kantrue
dissekvalitetene,og hvilkeskjøtselstiltaker nødvendigefor å bevarenaturmangfoldeti
disselokalitetenei et langsiktigperspektiv? mulig foredragsholder:PålKlevan,
Fylkesmannensmiljøvernavdeling

� Erfaringer fra restaureringavkystlyngheipåBergeneset,Flekkerøy– mulig
foredragsholder:CarlErik Kilander, Statensnaturoppsyn

� Utfordringer for å oppnågodbevaringgjennomlandbruksdrifti kystlandskapet–
grunneierrepresentanteri rådgivendeutvalgforeslårforedragsholder

� Diskusjon: Hvilke tiltak/temamåprioriteresi forvaltningsplanenefor få godbevaringog
målrettetdrift i kystlandskapene?

� Førmiddag:Presentasjonav den"lokalehvalfangsthistorien" (1800-1900)

Middag1930

� Ettermiddag:Fugleliveti Lister– mulig foredragsholdernaturveilederJonas
Langbråten,Lista fuglestasjon

Besøki kystlandskapene (bolk 4 – dag 2) 0830-1100
� Hvordanbør kystlandskapetpresenteresfor besøkende?– mulig foredragsholder:Heidi

Sørvig,Visit Sørlandet
� Utfordringer i forhold til friluftsliv og turismefor landbruksdrifti kystlandskapet–

grunneierrepresentanteri rådgivendeutvalgforeslårforedragsholder
� Eksemplerpågodtilretteleggingsomkanværeaktuellei våreverneområder– mulig

foredragsholder: Olaf LandsverkStatensnaturoppsyn
� Kommunensstrategifor tilretteleggingfor besøki landskapsvernområdet på Flekkerøy–

mulig foredragsholderTrondJohanson,Kristiansandkommune
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� Kommunensstrategifor tilretteleggingfor besøki Flekkefjordlandskapsvernområde–
mulig foredragsholderSverreThele,Flekkefjordkommune

� Læringi kystnatur? Mulig foredragsholder- naturveilederGretheHillersøy, Østfold
� Diskusjon: Hvilke tiltak/temamå prioriteresi forvaltningsplanenefor åsettegode

rammerfor bærekraftig læring,friluftsliv og turismei kystlandskapene?

Ingen foredragsholdereer forespurti påventeav avklaringav programogtidspunktfor
seminareti verneområdestyret14. januar.
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