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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/7302-0 Saksbehandler: Jorunn Haugen Dato: 06.09.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret ORF 79/22 12.09.2022 

 

Saksframlegg - Søknad om motorferdsel og lagring av 
masser ved Daudmannsholmen - Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Flekkerøy 
vel v/Thomas Kristoffersen tillatelse til motorferdsel ved bruk av hjullaster og ATV til 
Daudmannsholmen innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde i forbindelse med 
arbeid på steinhuset, som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 5.3 bokstav a).  

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Flekkerøy 
vel v/Thomas Kristoffersen tillatelse til mellomlagring av grus/stein ved Daudmannsholmen 
innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde i forbindelse med arbeid på steinhuset, som 
omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd.  

Verneområdestyret legger vekt på at tiltaket ikke vil være i strid med verneformålet og ikke 
påvirke verneverdiene nevneverdig da motorferdselen og mellomlagring av stein/grus skal 
foregå på opparbeidet vei i en begrenset tidsperiode. 

Ut fra ovennevnte vurdering, finner verneområdestyret at det i denne saken foreligger 
grunnlag for å gi dispensasjon etter verneforskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 5.3 bokstav a), samt naturmangfoldloven § 48 første ledd.  

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  

• Motorferdselen skal begrenses til det som er nødvendig, med inntil 6 turer med 
hjullaster langs opparbeidet grusveg fra vernegrensen til Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde nord for Murane, og ut til Daudmannsholmen på Flekkerøya. 
Bruk av ATV skal begrenses til området mellom som anvist i kartet, og innenfor en 
periode på inntil 6 dager. 

• Det skal holdes lav hastighet under kjøring, og ta hensyn til turgåere og andre 
brukere av området.  

• Mellomlagring av grus/stein ved Daudmannsholmen på inntil 3 m3 skal anlegges på 
eksisterende opparbeidet område ved stien, og området skal tilbakeføres slik det var 
før tiltaket fant sted.  
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• Det skal ikke tilføres masser som kan føre til forurensning. Fremmede uønskete arter 
skal ikke spres som følge av tiltaket.   

• Avfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på lovlig måte. 
• Anleggsarbeidet skal legges utenom hekke- og yngletiden for vilt, dvs. utenom 

perioden 15. april – 15. juli. 
• Denne tillatelsen skal medbringes i felt, og kunne fremvises til oppsyn. 
• Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført 

tiltak til verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn v/Halvard R. Pedersen 
(halvard.ranestad.pedersen@miljodir.no). 

• Tillatelsen gjelder ut 2023.  

Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det 
innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk, og at tiltaket er avklart med Kristiansand 
kommune.  

 

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, jf. § 2 tredje ledd. Klagefristen er 
3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, ev. 
fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En 
eventuell erklæring om klage skal fremsettes for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder, og være undertegnet samt nevne det vedtak det klages 
over og den endring som ønskes, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes, og andre 
opplysninger av betydning for saken bør nevnes.  

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 
19. 
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
Vedlegg: 
1 Søknad transport i verneområdet 2022 

 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad datert 11. august 2022 fra Flekkerøy vel om motorisert ferdsel og lagring 
av steinmasser i forbindelse med arbeid i Steinhuset på Indre Daudmannsholmen på 
Flekkerøy, innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 

Flekkerøy vel v/Thomas Kristoffersen har vært i dialog med verneområdeforvalter i 
forbindelse med et ønske om å sikre gulvet i Steinhuset på Indre Daudmannsholmen i 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde med et betongdekke, og om et slikt tiltak krever 
dispensasjon fra verneforskriften. I e-post datert 20. mai 2022 ble Flekkerøy vel informert om 
at siden det omsøkte tiltaket kun omfatter arbeid på innsiden av bygget, så er ikke dette 
søknadspliktig etter verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, men at 
tiltakshaver skal ta kontakt igjen om de ser behov for tiltak utenfor Steinhuset.  
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I forbindelse med det planlagte arbeidet i Steinhuset, er det behov for motorferdsel for frakt 
av grus/stein, samt betong og jernmatter. Det er også behov for å mellomlagre grus/stein på 
opparbeidet vei ved Daudmannsholmen i forbindelse med arbeidet.  

Flekkerøy vel skriver i sin søknad datert 11. august 2022 at de har fått tillatelse fra 
Kristiansand kommune som er grunneier til å fikse opp gulvet i Steinhuset på Indre 
Daumannsholmen på Flekkerøy. I forbindelse med tiltaket blir det noe transportbehov. 

Båt blir det primære transportmiddelet som bl.a. betongen og jernmatter er planlagt 
transportert med. For transport av grus/stein må grusveien som går fra P-plass Høyfjellet og 
frem til Daumannsholmen benyttes. De ønsker å gjennomføre tiltaket med minst mulig 
transport på land gjennom verneområdet, og planen er å transportere grus/stein ved bruk av 
hjullaster frem til et mellomlager ved broen over til Indre Daumannsholmen. Gjennomføring 
og mellomlagringspunkt for grus/stein skal avtales med soneleder i Parkvesenet. Fra 
mellomlagringspunktet for grus/stein, skal massen transporteres videre med ATV med 
henger siste delen frem til Steinhuset. Tiltakshaver har opplyst i e-post datert 11. august 
2022 om at massen er ca. 3 m3 og kan mellomlagres på eksisterende opparbeidet område 
ved stien. 

Det er anslått behov for inntil 6 turer med hjullaster fram til broen ved Daudmannsholmen 
langs ved etablert vei fra Høyfjellet, og inntil 6 dugnadsdager i løpet av høsten der ATV eller 
beltegående trillebår blir benyttet for å kjøre frem og tilbake over broen. 
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Hjemmelsgrunnlag 
• Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal 

kommuner, Vest-Agder, fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. april 2005 
(verneforskriften). 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.06.2009 (naturmangfoldloven/nml.). 
• Forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, godkjent i oktober 2010 

(forvaltningsplanen). 
 
Verneforskriften 
Formålet med vernet fremgår av verneforskriften § 2, som lyder: 
 

«Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å ta vare på et 
sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av tekniske inngrep, 
og som er representativt for sørlandskysten. Dette skjærgårdslandskapet 
karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave, avslepne øyer, 
holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og 
kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene. 
 
Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av tradisjonelt 
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging». 

 
«Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art 
eller karakter», og innenfor området er det, med unntak av tiltak nevnt i verneforskriften § 3 
punkt 1.2, forbud mot inngrep som «oppføring og ombygging av bygninger, brygger og andre 
anlegg, vegbygging, bergverksdrift, graving, påfylling av masse, sprenging, bryting av stein, 
mineraler eller fossiler, fjerning av større steiner og blokker, drenering og annen form for 
tørrlegging, nydyrking, planting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, 
oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes 
mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende», jf. verneforskriften § 3 punkt 
1.1. 
 
Motorferdsel på land er forbudt i verneområdet, jf. verneforskriften § 3 punkt 5.1. I henhold til 
verneforskriften § 3 punkt 5.3 bokstav a), kan forvaltningsmyndigheten etter søknad, gi 
tillatelse til «motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og 
byggearbeider på bygninger, brygger og lignende. Dersom frakt kan skje ved bruk av båt, 
skal båt fortrinnsvis benyttes». 
 
I henhold til verneforskriften § 3 punkt 1.3, kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til de der 
nevnte tiltak. For tiltak som ikke omfattes av forannevnte bestemmelse, som blant annet 
mellomlagring av stein/grus, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon etter 
naturmangfoldloven § 48 første ledd. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 48 første ledd lyder: 
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«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernevedtak dersom det ikke strider 
mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig.» 

 
I henhold til naturmangfoldloven § 7, skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen skal fremgå av 
beslutningen. 
 
Forvaltningsplanen 
I forvaltningsplanen for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er det ikke funnet 
retningslinjer for behandling av søknader som omfatter motorferdsel i forbindelse med 
transport av materialer til vedlikehold og byggearbeider på bygninger, brygger og lignende. 
Det er likevel presisert at dersom frakt kan skje ved bruk av båt, skal båt fortrinnsvis 
benyttes. 
 
Det er ikke noen retningslinjer for søknader om mellomlagring av masse innenfor 
verneområdet. 

Vurdering 
Offentlig beslutningstaking som berører naturmangfoldet skal bygge på et vitenskapelig 
kunnskapsgrunnlag så langt dette er rimelig, jf. nml. § 8. Verneområdeforvalter mener at det 
foreliggende kunnskapsgrunnlaget gir tilstrekkelig informasjon om tiltakets konsekvenser for 
naturmiljøet i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde til at det kan fattes vedtak i saken, jf. 
nml. § 9 om «Føre-var-prinsippet». Det legges her vekt på opplysninger som fremkommer i 
Naturbase, forvaltningsplan, sammen med informasjon i forbindelse med forarbeidet til 
vernet, til grunn for vurderingen av kunnskapsgrunnlaget.  
 
Som nevnt tidligere, har Flekkerøy vel v/Thomas Kristoffersen har vært i dialog med 
verneområdeforvalter i forbindelse med et ønske om å sikre gulvet i Steinhuset på Indre 
Daudmannsholmen i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde med et betongdekke. Siden det 
omsøkte tiltaket kun omfatter arbeid på innsiden av bygget, så vurderes dette tiltaket til å 
ikke være søknadspliktig etter verneforskriften. Verneområdeforvalter har opplyst om at hvis 
de ser behov for tiltak utenfor bygget, så må det søkes om dispensasjon. I denne 
saksframstillingen vil vi derfor kun behandle omsøkt motorferdsel i forbindelse med tiltaket, 
samt mellomlagring av masse innenfor verneområdet.  
 
I forbindelse med søknaden må man vurdere den effekten tiltaket kan ha på verneverdiene i 
landskapsvernområdet, jf. nml. § 10 om «økosystemtilnærming og samlet belastning». I 
verneområdene og i utmark for øvrig er det et nasjonalt mål å begrense motorferdselen til et 
minimum, blant annet på grunn av faren for terrengskader og forstyrrelse av dyre- og 
fuglelivet. Motorisert ferdsel kan også utgjøre et støyproblem i forhold til friluftslivet.  
 
Den omsøkte motorferdselen skal foregå langs opparbeidet vei i en begrenset tidsperiode. 
Mellomlagring av masser er planlagt å legges på allerede opparbeidet område ved 
Daudmannsholmen. Det vil derfor være lite sannsynlig for at tiltaket vil føre til terrengskader. 
Friluftslivet er også en del av verneformålet for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, og 
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stinettet på Flekkerøy, inkludert omsøkt kjøretrase, er et populært turområde. Hvis 
motorferdselen foregår under lav hastighet slik at det tas hensyn til turgåere og andre 
brukere og begrenses til det som er nødvendig, samt massene som ønskes å mellomlagres 
på opparbeidet område er av rene materiale som ikke vil føre til forurensning, vurderer 
verneområdeforvalter det til at tiltaket ikke vil være i konflikt med verneformålet eller påvirke 
verneverdiene i vesentlig grad, jf. nml. § 10 om «økosystemtilnærming og samlet 
belastning». Frem til nå har det i svært liten grad vært søkt om å få kjøre inn i denne delen 
av verneområdet. Faren for at man ved å gi tillatelse vil legge til rette for et stort antall slike 
søknader i fremtiden vurderes som liten, og begrenses til tiltak i forbindelse med 
byggearbeider på eksisterende bygninger. Grunnlaget for å kunne gi dispensasjon vurderes 
til å være til stede ved visse vilkår, jf. nml. § 12 om «miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder».  
 
Motorferdselen bør begrenses til det som er nødvendig, med inntil 6 turer med hjullaster. 
Bruk av ATV skal begrenses til området mellom som anvist i kartet, og innenfor en periode 
på inntil 6 dager. Det må holdes lav hastighet under kjøring, og ta hensyn til turgåere og 
andre brukere av området. Det bør settes vilkår om at mellomlagring av grus/stein ved 
Daudmannsholmen skal anlegges på eksisterende opparbeidet område ved stien, og 
området skal tilbakeføres slik det var før tiltaket fant sted. Massene må være rene, slik at 
ikke tiltaket medfører forurensing i landskapsvernområdet eller spredning av fremmede 
uønskete arter. Det bør også settes vilkår om at anleggsarbeidet skal legges utenom hekke- 
og yngletiden for vilt, dvs. utenom perioden 15. april – 15. juli. 
 
Under forutsetning av at kjøringen skjer langs trase som omsøkt, er det lite sannsynlig at 
kjøringen vil gi vesentlige miljøskader som må utbedres. Skulle skader likevel oppstå, vil den 
som har tillatelsen være økonomisk ansvarlige for å utbedre dem, jf. nml. § 11 om at 
«kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver». Det forutsettes at det 
innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk, og at tiltaket er avklart med Kristiansand 
kommune. 
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Søknas om transport i landskapsvernområdet høsten 2022 
 Indre Daumannsholmen, Flekkerøy 

 
Bakgrunn: 
Flekkerøy Vel har fått tillatelse til å fikse opp gulvet i Steinhuset på Indre Daumannsholmen, Flekkerøy. 
I den forbindelse blir det noe transportbehov i form av grus/stein og betong. 
Problemstilling: 
Båt er det primære transportmiddelet som bl.a betongen og jernmatter er planlagt transportert med. 
Men for transport av grus/stein må grusveien som går fra P-plass Høyfjellet og frem til 
Daumannsholmen benyttes. 
Hovedmål: 
Hovedmålet er å gjennomføre tiltaket med minst mulig transport på land gjennom verneområdet. 
Beskrivelse: 
Planen er å transportere grus/stein frem til et mellomlager ved broen over til Indre Daumannsholmen. 
Gjennomføring og mellomlagringspunkt avtales med soneleder i Parkvesenet. Masse transporteres 
videre med hjullaster med myke gummihjul frem til broen og ATV med henger siste delen frem til 
Steinhuset. 
Anslått behov: 5-6 turer med hjullaster og 5-6 dugnadsdager i løpet av høsten der ATV eller beltegående 
trillebår blir benyttet for å kjøre frem og tilbake over broen.  
Oversiktskart: 
Transport trasse 

 
Grunneier:  

Staten 

Kontaktperson: 
Flekkerøy Vel- 

Thomas Kristoffersen 

Paulen 4 

4625 Flekkerøy 

Mail: temagruppa@gmail.com 
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/5114-0 Saksbehandler: Jorunn Haugen Dato: 06.09.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret ORF 80/22 12.09.2022 

 

Saksframlegg - Søknad om tilretteleggingstiltak på brygge - 
Sudredalen - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir 
Kristiansand kommune tillatelse til ombygging av brygge ved Kjøgebukta i Sudredalen 
innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i 
forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 pkt.1.3 bokstav e). 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir 
Kristiansand kommune tillatelse til bruk av motorisert ferdsel ved bruk av lastebil i forbindelse 
med gjennomføring av tiltaket. Tillatelsen gis med hjemmel i forskrift om Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 pkt. 5.3 bokstav a). 

Verneområdestyret legger vekt på at tiltaket ikke vil være i strid med verneformålet for 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, og at tiltaket ikke vil påvirke landskapets art eller 
karakter vesentlig. Tiltaket gjennomføres hvor det ikke er særskilte verneverdier som må 
skjermes. 

Ut fra ovennevnte vurdering, finner verneområdestyret at det i denne saken foreligger 
grunnlag for å gi tillatelse etter verneforskriften § 3 punkt 1.3 bokstav e), samt punkt 5.3 
bokstav a). 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

• Ombygging av brygga skal utføres som beskrevet i søknaden, med nedtrappet 
betongvanger med to trinn.  

• Motorferdselen skal begrenses til det som er nødvendig, med inntil 5 turer tur-retur 
Kjøgebukta. Motorferdselen skal foregå langs etablert vei. 

• Eventuelle bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og 
deponeres på lovlig måte. 

• Brygga skal være tilgjengelig for allmennheten. 
• Byggearbeidet skal skje med hensyn til natur og friluftsliv, og legges utenom hekke- 

og yngletid for vilt, dvs. utenom perioden 15.april – 15. juli. 
• Når tiltaket starter opp sendes det en melding til Statens naturoppsyn v/ Halvard 

Ranestad Pedersen og når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde 
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som viser gjennomført tiltak til verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn 
v/Halvard Pedersen (Halvard.Ranestad.Pedersen@miljodir.no) 

Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det 
innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk, og at tiltaket er avklart i forhold til 
forvaltningsplanen for det statlige sikrede friluftsområde (Gråheia – Asperøya FS00001796). 

__________________________________________________________________________ 

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, jf. § 2 tredje ledd. Klagefristen er 
3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, ev. 
fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En 
eventuell erklæring om klage skal fremsettes for verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder, og være undertegnet samt nevne det vedtak det klages 
over og den endring som ønskes, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes, og andre 
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 
19. 
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
Vedlegg: 
1 Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy 
2 Renovere brygge i Sudredalen - søknad.pdf 
3 Tilleggsinfo til søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy - 

Kristiansand kommune 
 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad datert 8. april 2022, samt e-post datert 10. juni 2022 fra Kristiansand 
kommune. Søknaden gjelder renovering og tilretteleggingstiltak på eksisterende brygge fra 
krigen i Sudredalen ved Kjøgebukta på Flekkerøy, i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 

Tiltakshaver skriver i sin søknad at brygga er et mye brukt anlegg til bading, fisking og 
fortøyning. Brygga er i dårlig forfatning og det er behov for å gjøre tiltak for å stoppe forfallet. 
Flekkerøy vel har kommet med innspill til løsning som gjør området mer egnet for flerbruk. 
Tiltaket innebærer stabilisering av bryggekant ved å støpe en nedtrappet mur som gir god 
adkomst ut i sjøen for bading. Det foreslås videre en betongrampe, prefabrikert, som kan 
benyttes til kajakkutsetting, vassing ut i sjø for badende og mulighet for funksjonssvake til å 
trille eller gå ut i sjøen ved hjelp av rekkverk. 

Brygga ligger innenfor statlig sikret friluftsområde (Gråheia – Asperøya FS00001796) i 
Kristiansand kommune, som har en godkjent forvaltningsplan fra 2018. Det omsøkte tiltaket 
er ikke beskrevet i denne forvaltningsplanen, men kan sees på som nødvendig tiltak for å 
hindre utrasing av tyskerbrygga i Sudredalen.  
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Tiltakene er spilt inn i forslag til forvaltningsplan for verneområdet og i tilhørende 
besøksstrategi. Området er landfast og kan nås både fra landsiden og fra sjøsiden. Det er 
etablert en god turvei ned til området som via nyetablert trapp og sti har kontakt med 
Asperøya og Skålevig. 

I e-post datert 10. juni 2022 opplyser Kristiansand kommune om at de ikke har midler til å 
kunne gjennomføre tiltaket som opprinnelig planlagt, men ønsker å opprettholde søknad om 
istandsetting av eksisterende brygge. Det er overgangen mellom vei/sjø/brygga som raser ut, 
og som må stabiliseres. Kommunen har tre forslag til å kunne gjennomføre dette tiltaket: 

1. Plastre med store stein 
2. Betongvange i høyde med vei og brygge 
3. Nedtrappet betongvanger med to trinn 

Kristiansand kommune anbefaler alternativ 3, da dette gir en bedre terrengtilpasset løsning 
og vil samtidig fungere som badetrapp/rampe ut i sjøen. Istandsetting av brygga for å kunne 
benyttes som badetrapp vil gå fra eksisterende brygge og inn til vannkanten (lengde på ca. 7 
meter). I e-post datert 5. september opplyser kommunen om at høyden på den nye bryggen 
vil være ca. 1 meter, med to trinn på 0,5 meter, og bredden vil være på ca. 1,5 meter. Det 
søkes også om inntil 5 turer med lastebil langs grusvei ned til Sudredalen i forbindelse med 
tiltaket. Kommunen opplyser om at veien er dimensjonert til å tåle vekt av lastebil. 
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Hjemmelsgrunnlag 
• Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal 

kommuner, Vest-Agder, fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. april 2005 
(verneforskriften). 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.06.2009 (naturmangfoldloven/nml.). 
• Forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, godkjent i oktober 2010 

(forvaltningsplanen). 
 
Verneforskriften 
Formålet med vernet fremgår av verneforskriften § 2, som lyder: 
 

«Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å ta vare på et 
sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av tekniske inngrep, 
og som er representativt for sørlandskysten. Dette skjærgårdslandskapet 
karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave, avslepne øyer, 
holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og 
kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene. 
 
Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av tradisjonelt 
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging». 

 
«Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art 
eller karakter», og innenfor området er det, med unntak av tiltak nevnt i verneforskriften § 3 
punkt 1.2, forbud mot inngrep som bl.a. «oppføring og ombygging av brygger», jf. 
verneforskriften § 3 punkt 1.1. 
 
I henhold til verneforskriften § 3 punkt 1.2 bokstav a), er ikke bestemmelsene i punkt 1.1 til 
hinder for «vedlikehold av bygninger, brygger, veier, vannkummer, vannledninger, sjømerker, 
lykter, grøfteløp og andre eksisterende anlegg».  
 
I henhold til verneforskriften § 3 punkt 1.3 bokstav e), kan forvaltningsmyndigheten etter 
søknad, gi tillatelse til «ombygging og mindre utvidelse av eksisterende brygger». 
 
Motorferdsel på land er forbudt i verneområdet, jf. verneforskriften § 3 punkt 5.1. I henhold til 
verneforskriften § 3 punkt 5.3 bokstav a), kan forvaltningsmyndigheten etter søknad, gi 
tillatelse til «motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og 
byggearbeider på bygninger, brygger og lignende. Dersom frakt kan skje ved bruk av båt, 
skal båt fortrinnsvis benyttes». 
 
Naturmangfoldloven 
I henhold til naturmangfoldloven § 7, skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen skal fremgå av 
beslutningen. 
 
Forvaltningsplanen 
I forvaltningsplanen kapittel 4.2, er det angitt retningslinjer for tiltak i skjærgårdsparken 
innenfor verneområdet. Her står det blant annet: 
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«Alle aktuelle tiltak må koordineres med foreslåtte tiltak i forvaltningsplaner for 
Skjærgårdparken. Tiltak som er beskrevet i godkjent forvaltningsplan for Skjærgårdsparken 
krever ikke søknad for å iverksettes, jf. § 3 pkt. 1.3 i, i verneforskriften for Oksøy- Ryvingen. 
Men forvaltningsmyndigheten skal varsles ved igangsetting. Nye tiltak som ikke er beskrevet 
i forvaltningsplan for Skjærgårdsparken er søknadspliktige. Skjærgårdsparkavtaler innenfor 
landskapsvernområdet som var inngått før vernetidspunktet, vil stå ved lag. 

Ved i eventuell tillatelse til oppføring av brygge i skjærgårdsparkområdene vil det kunne bli 
satt vilkår om at deler av brygga har en utforming og et materialvalg som sikrer god atkomst 
med for eksempel kajakk, robåt eller kano». 

Tabell 1 i gjeldende forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde viser 
friluftstiltak som er foreslått av kommunene i forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan i 
2010. Dette er nye tiltak som ikke er beskrevet i forvaltningsplaner for Skjærgårdsparken, og 
tiltakene er således søknadspliktige. Herunder står det blant annet for Asperøya ønske om å 
restaurere noe dårlig «Tyskerbrygge» i Sudredalen. 

Vurdering 
Offentlig beslutningstaking som berører naturmangfoldet skal bygge på et vitenskapelig 
kunnskapsgrunnlag så langt dette er rimelig, jf. naturmangfoldloven § 8. Det er registrert en 
eng-aktig sterkt endret fastmark i Kjøgebukta, men denne vil ikke berøres av tiltaket. Det er 
ikke kartlagt noen truede eller sårbare arter i området. Brygga ligger innenfor et område som 
er registrert som Gråheia, krigsminnelokalitet, men det er ellers ikke gjort funn av registrerte 
fredete kulturminner i området. Verneområdeforvalter mener at det foreliggende 
kunnskapsgrunnlaget gir tilstrekkelig informasjon om tiltakets konsekvenser for naturmiljøet i 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde til at det kan fattes vedtak i saken. Det legges her 
vekt på opplysninger som kommer frem i Naturbase, forvaltningsplan, sammen med 
informasjon i forbindelse med forarbeidet til vernet, til grunn for vurderingen av 
kunnskapsgrunnlaget, jf. nml. § 9 «føre-var-prinsippet». 
 
Vedlikehold av brygger er tillatt etter verneforskriften § 3, punkt 1.1. Siden brygga i 
Sudredalen er i dårlig forfatning og i ferd med å rase ut er det naturlig å tolke det juridisk som 
et vedlikehold, men i og med at det søkes om en mindre utvidelse og ombygging så må 
saken behandles etter verneforskriften § 3 punkt 1.3 bokstav e.  
 
I forbindelse med søknaden må man vurdere den effekten tiltakene kan ha på verneverdiene 
i landskapsvernområde, jf. nml. § 10 om «økosystemtilnærming og samlet belastning». Det 
tekniske inngrepet tiltaket medfører må veies opp mot verneformålet for 
landskapsvernområdet, som å ta vare på et representativt og særpreget landskap med åpne 
sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er viktig for biologisk 
mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med 
fornminner og nyere tids kulturminner. Friluftslivet er også en del av verneformålet for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde, hvor allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser 
gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
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Brygga i Sudredalen er for allmennheten og er et mye brukt bryggeanlegg til bading, fisking 
og fortøyning. I forvaltningsplanen fra 2010 står det nærmere beskrevet om mål for 
tilrettelegging for friluftsliv for Asperøy, med blant annet restaurering av «Tyskerbrygge» 
i Sudredalen. I utgangspunktet bør en være restriktiv til utvidelser av brygger i verneområdet, 
men det omsøkte tiltaket med en nedbygget betongvarde med to trinn vurderes til å være et 
begrenset tiltak for å sikre bryggen, samt til å være positivt for brukere av friluftsområdet. 
Tiltaket vurderes til å ikke være i strid med verneformålet for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde, eller til å påvirke landskapets art eller karakter vesentlig. Tiltaket 
gjennomføres i et område hvor det ikke er særskilte verneverdier som må skjermes. 
 
Verneområdeforvalter kjenner ikke til at det er gjennomført lignende tiltak i området tidligere, 
men det er tidligere blitt gitt tillatelse til mindre utvidelser av brygger i statlige sikrede 
friluftsområder i landskapsvernområdet. Presedensvirkningen av en tillatelse vurderes til å 
være begrenset til bryggeanlegg som ligger innenfor statlige sikrede friluftsområder og som 
har behov for renovering. Det nye anlegget vil kunne stimulere til økt bruk av området, men 
vurderes til å begrense seg i et område hvor det allerede er en del ferdsel. Ut fra vurderingen 
over, finner forvalter at det foreligger grunnlag for å gi tillatelse til omsøkte tiltak etter 
verneforskriften § 3 punkt 1.3 bokstav e), samt motorferdsel i forbindelse med tiltaket, på 
visse vilkår (jf. nml. § 10 om «økosystemtilnærming og samlet belastning»). 
 
Det forutsettes at bruken av betong ikke blir for massiv og at fargevalget er noenlunde likt 
med omgivelsene for å sikre at ikke landskapsbildet blir forringet. Ombyggingen av brygga 
skal gjennomføres i tråd med søknaden, med en lengde på inntil 7 meter, høyde på inntil 1 
meter, og bredde på inntil 1,5 meter. Anleggsperioden bør legges utenom hekke- og 
yngletiden for vilt, dvs. utenom perioden 15. april – 15. juli, jf. nml. § 12 om «miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder». Bygningsavfall skal fraktes ut og deponeres på lovlig måte, slik 
at en unngår forurensning. For statlig sikrede friluftslivsområder skal tilrettelegging være i 
tråd med godkjent forvaltningsplan for friluftsområdet. Det forutsettes derfor av tiltaket også 
er avklart og godkjent gjennom forvaltningsplan for friluftsområdet.  
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Fra: Trond Johanson[Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no]
Sendt: 08.04.2022 14:33:16
Til: Haugen, Jorunn[johau@statsforvalteren.no]
Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy

Jeg er usikker på om jeg har sendt denne til verneområdeforvalter for behandling. 
Kristiansand kommune har søkt om statstilskudd til tiltak i statlig sikret friluftsområde på
Flekkerøy. Siden tiltaket ligger i LVO søker vi verneområdeforvaltningen om tillatelse til
tiltaket. 
 
Mvh
 
Trond Johanson
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REFERANSENR.: 22S27CDA

SØKNAD OM STATLIG STØTTE TIL TILTAK I STATLIGE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ‐ 2022

Organisasjonsnummer: 820852982
Foretaksnavn KRISTIANSAND KOMMUNE 
Kontonummer: 3207 29 43448 

Adresse: Rådhusgata 18, 4611 KRISTIANSAND S
E‐postadresse: trond.johanson@kristiansand.kommune.no

Kontaktperson
Navn: Trond Johanson
Telefonnummer: 91552835
E‐postadresse: trond.johanson@kristiansand.kommune.no

Utfyller
Navn: Trond Johanson

Mottaker: Agder fylkeskommune

SØKNAD

FS00001796 Gråheia ‑ Renovere tyskerbrygga i Sudredalen
Navn på tiltak: Renovere tyskerbrygga i Sudredalen
Navn på friluftslivsområdet: FS00001796 Gråheia
I hvilken kommune skal tiltaket gjennomføres? Kristiansand
Gnr./Bnr.: 2/55

Kartelementer markert i kart (kart kan sees i søknaden på søknadssenteret)

Type Navn Beskrivelse
Koordinater (nord/øst)
UTM33

Punkt Kjøgebukta ‐ Sudredalen 6459181 / 89202

Eier av friluftslivsområdet: Kommune
Er området dekket av markaloven? Nei
Beskrivelse av tiltaket:
Eksisterende brygge fra Krigen er et mye brukt bryggeanlegg til bading, fisking og fortøyning.
Brygga er i dårlig forfatning og dte er behov for å gjøre tiltak for å stoppe forfallet.
Flekkerøy vel har kommet med innspill til løsning som gjør området mer egnet for flerbruk.

Tiltaket innebærer stabilisering av bryggekant ved å støpe en nedtrappet mur som gir god adkomst ut i
sjøen for bading. Det foreslås videre en betongrampe, prefabrikert, som kan benyttes til kajakkutsetting,
vassing ut i sjø for badende og mulighet for funksjonssvake til å trille eller gå ut i sjøen ved hjelp av
rekkverk.

Tiltaket er ikke beskrevet i forvaltningsplan men kan sees på som nødvendig tiltak for å hindre utrasing av

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) ‐ 2022 | FS00001796 Gråheia ‐ Renovere
tyskerbrygga i Sudredalen

Side 1 av 3  
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eksisterende brygge.

Tiltaket planlegges gjennomført i kommunal regi og i dialog med verneområdeforvalter. Tiltakene er spilt inn
i forslag til forvaltningsplan for verneområdet og i tilhørende besøksstrategi.

Vi har fått lokal entreprenør til å kostnadsberegne tiltaket.

Forventet gjennomført dato: 01.10.2022
Skal tiltaket gjennomføres i et nærområde, dvs. i eller ved by eller tettsted som de fleste av deltakerne
kan nå uten bruk av bil eller båt? Ja
Hvilke brukergrupper retter tiltaket seg mot:
Området er landfast og kan nås både fra landsiden og fra sjøsiden. Det er etablert en god turvei ned til
området som via nyetablert trapp og sti har kontakt med Asperøya og Skålevig.

Tallet på potensielle brukere pr år: 10000
Er det utarbeidet forvaltningsplan for området? Ja

Budsjett

Kostnader Beløp

Tilrettelegging ihht. priskalkyle, byggemelding og siste finish 450 000

Sum kostnader 450 000

Finansiering Beløp

Samlet kostnad 450 000

    ‐ Egne midler 0

    ‐ Andre offentlige tilskudd 0

    ‐ Annen finansiering 0

Omsøkt tilskudd 450 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
På hvilken måte?
Ved å redusere tiltak eller øke egenandel

Minste tilskuddssum for gjennomføring: 200 000

Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Vedlegg

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) ‐ 2022 | FS00001796 Gråheia ‐ Renovere
tyskerbrygga i Sudredalen

Side 2 av 3  
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Oversiktskart.pdf (Bilde)
Flyfoto.pdf (Bilde)
Detaljfoto.JPG (Bilde)
Sider fra Asperøya ‐ Gråheia ‐ FS00001796 ‐ revidert.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Budsjettpris ‐ tilrettelegging Sudredalen brygge ‐ prosjektbeskrivelse.pdf (Utgiftsoversikt)

 Trond Johanson for KRISTIANSAND KOMMUNE

Levert 26.01.2022

Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) ‐ 2022 | FS00001796 Gråheia ‐ Renovere
tyskerbrygga i Sudredalen

Side 3 av 3  
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DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Kristiansand kommune:  Gråheia – Asperøya FS00001796 
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Fra: Trond Johanson[Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no]
Sendt: 05.09.2022 10:45:28
Til: Haugen, Jorunn[johau@statsforvalteren.no]
Tittel: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy

5
 
Fra: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no> 
Sendt: mandag 5. september 2022 09:54
Til: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no>
Emne: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Mange takk for rask tilbakemelding! Hvor mange turer/antall dager tenker dere ca. det er behov for å kjøre ned? 
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 

 
Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no> 
Sendt: mandag 5. september 2022 09:50
Til: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Hei
Beklager manglende svar.
Entreprenør må kjøre ned på eksisterende vei. Denne er dimensjonert til å tåle lastebil.
Høyden på bryggen er ca 1.0 meter og denne foreslår vi tatt i to trinn, dvs. 0,5 + 0,5 meter.
 
Se fotos som illustrerer tiltaket og området.
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Det er 
 
Trond  
 
 
Fra: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no> 
Sendt: mandag 5. september 2022 09:10
Til: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no>
Emne: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
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Hei!
 
Jeg kunne ikke se at jeg har fått tilbakemelding på den siste e-posten, kan du gi en tilbakemelding på denne?
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 

 
Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Haugen, Jorunn 
Sendt: mandag 13. juni 2022 09:11
Til: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no>
Emne: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Alle tiltak som krever en dispensasjon fra verneforskriften må behandles av verneområdestyret (med unntak av visse motorferdselsaker), så dette
blir også en styresak. Hvilket behov er det for motorferdsel i forbindelse med tiltaket? Da forstå jeg som at dere søker om alternativ tre? Har dere
noen mål for høyde, lengde, bredde på en slik nedtrappet betongvanger som omsøkt? 
 
Jeg får ikke tatt opp denne saken før sommeren, og vi vil få tatt opp saken til neste styremøte den 23. august. 
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 

 
Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no> 
Sendt: mandag 13. juni 2022 09:03
Til: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Hei
Det er helt greit.
Er dette en sak for styret eller er det en sak du som verneområdeforvalter håndterer administrativt?
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Dersom styresak: når kan den tidligst komme opp?
 
Trond  
 
Fra: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no> 
Sendt: mandag 13. juni 2022 09:01
Til: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no>
Emne: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Hei!
 
Siden det er snakk om å tilføre nye stein, eller eventuelt støpe på eksisterende brygge, så er dette et tiltak som må behandles etter verneforskriften
for Oksøy-Ryvingen LVO. Etter verneforskriften kan det søkes om ombygging og mindre utvidelser av eksisterende brygger, jf. § 3 pkt. 1.3 bokstav e. 
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 

 
Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no> 
Sendt: fredag 10. juni 2022 09:38
Til: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Hei
Det er overgangen vei/sjø/brygga som raser ut, og som må stabiliseres.
 
Dette kan løses på 3 ulike måter:

1. ved å plastre med store stein
2. Betongvange i høyde med vei og brygge
3. Nedtrappet betongvanger. 2 trinn

 
Vi anbefaler alternativ 3. Dette gir en bedre terrengtilpasset løsning og vil samtidig fungere som badetrapp/rampe ut i sjøen.
 
Trond  
 
Skråfoto:
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Fra: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no> 
Sendt: fredag 10. juni 2022 09:23
Til: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no>
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Emne: SV: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Hei!
 
Vi har ikke fått behandlet søknaden om nye tilretteleggingstiltak i Sudredalen ennå, og vi får nok ikke behandlet denne før styremøtet i august. 
 
Kan du sende over noen bilder med beskrivelse over hvordan dere tenker å istandsette eksisterende brygge? Da kan jeg se om den saken også trengs
å behandles etter verneforskriften, eller om det er vedlikeholdsarbeid.
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 

 
Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Trond Johanson <Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no> 
Sendt: fredag 10. juni 2022 09:03
Til: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no>
Emne: VS: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Hei
Har du svart meg på denne?
 
Vi har fått avslag på økonomisøknaden, men har midler til å istandsette eksisterende brygge som raser ut og trenger svar på denne.
 
Trond  
 
Fra: Trond Johanson 
Sendt: fredag 8. april 2022 14:33
Til: johau@statsforvalteren.no
Emne: Søknad om tillatelse til tiltak i Sudredalen på Flekkerøy
 
Jeg er usikker på om jeg har sendt denne til verneområdeforvalter for behandling. 
Kristiansand kommune har søkt om statstilskudd til tiltak i statlig sikret friluftsområde på Flekkerøy. Siden tiltaket ligger i LVO søker vi
verneområdeforvaltningen om tillatelse til tiltaket. 
 
Mvh
 
Trond Johanson
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/5067-0 Saksbehandler: Jorunn Haugen Dato: 06.09.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret ORF 81/22 12.09.2022 

 

Saksframlegg - Søknad om anleggsendring av 
oppdrettsanlegg - Buksevika - Flekkefjord 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir MOWI 
tillatelse til anleggsendring av deres akvakulturanlegg, samt flytting av fôrflåte, i Buksevika 
innenfor Flekkefjord landskapsvernområde, som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 første ledd. 
 
Verneområdestyret legger vekt på at de omsøkte endringene vurderes til å ikke vil påvirke 
landskapet i verneområdet i større grad enn tidligere da den omsøkte endringen vil redusere 
det totale fotavtrykket på sjøoverflaten, og ikke vil medføre økt høyde på anlegget. Ut fra 
ovennevnte vurdering, finner verneområdestyret at det i denne saken foreligger grunnlag for 
å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

• Anleggsendringen skal skje i tråd med søknaden, og ikke medføre at anlegget ligger 
høyere over sjøoverflaten enn eksisterende anlegg.  

• Det må brukes mørke naturtilpassede og ikke reflekterende farger og materialer på 
anlegget, og materialer skal være av ikke-giftig kvalitet.  

• Koordinater for midtpunktet på den nye rammen skal være i tråd med søknaden: 
58⁰12.474 N / 6⁰38.164 Ø, mens midtpunktet på ny plassering av flåten skal være: 
58⁰12.495 N / 6⁰38.063 Ø. N66.14.609, Ø12.17.651. 

• Anleggsperioden må legges utenom hekke- og yngletiden for vilt, dvs. utenom 
perioden 15. april – 15. juli. 

• Eventuelle anleggsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og 
deponeres på lovlig måte. 

• Denne tillatelsen skal medbringes i felt, og kunne fremvises til oppsyn. 
• Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført 

tiltak til verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn v/Steinar Sunde 
(steinar.sunde@miljodir.no). 
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Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det 
innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk. 
 
 
Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, jf. § 2 tredje ledd. Klagefristen er 
3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, ev. 
fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En 
eventuell erklæring om klage skal fremsettes for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder, og være undertegnet samt nevne det vedtak det klages 
over og den endring som ønskes, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes, og andre 
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 
 
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 
19. 
 
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
Vedlegg: 
1 Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune 
2 2022-05-20 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan , lokalitet 11857 Buksevika, 

Flekkefjord kommune 
3 2022-05-25 Søknad om anleggsendring Buksevika, Flekkefjord kommune 
4 Visualisering Buksevika 
5 Koordinater og skisser bunnfester ramme og flåte Buksevika 
6 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for utvidelse av lokalitet 

11857 Buksevika - Flekkefjord kommune Agder 
7 Tilleggsinfo til søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune - 

Flekkefjord landskapsvernområde 
8 Bilde 2.jpg 
9 Bilde 3.jpg 
10 Bilde 4.jpg 
11 Bilde 5.jpg 
12 Bilde 1.jpg 

Saksopplysninger 
Det vises til e-post fra Mowi v/Mona Buen datert 23. mai 2022 vedrørende søknad til 
Flekkefjord kommune og Agder fylkeskommune om anleggsendring av deres 
akvakulturanlegg i Buksevika øst for Hidra i Flekkefjord kommune. Siden akvakulturanlegget 
ligger innenfor Flekkefjord landskapsvernområde, ble søknaden sendt over til 
verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder for uttalelse. 
Etter en vurdering av verneforskriften har verneområdeforvalter opplyst Mowi om at de 
omsøkte tiltakene også er søknadspliktig etter verneforskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde, og må behandles av verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder. 
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Nedenfor følger utdrag fra søknaden Mowi har oversendt Flekkefjord kommune, Agder 
fylkeskommune, samt verneområdestyret: 
«Mowi driver i dag de 5 matfiskanleggene i Flekkefjord kommune. Anlegget vårt ved 
Buksevika har behov for utskifting av fortøyninger og rammer for å tilfredsstille forskrift om 
krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften). I den anledning 
ønsker vi å optimalisere anlegget ved å endre på konfigurasjonen fra to parallelle rekker med 
til sammen 12 ringer på 120 m, til en rekke med 7 ringer på 160 m. Anleggsrammen vil øke 
fra 70x70 m til 90x 90 m for å tilpasse arealet til større ringer. Anleggsendringen vil gi økt 
avstand mellom hver enkelt merd og være positivt for fiskehelse, miljø og oksygenforhold.  

Vi ønsker videre å flytte fôrflåten fra nord til sørvest, slik at fôrflåten dreies 180 grader og 
ligger vest for midtpunktet til anlegget. Dette vil bedre logistikken i forbindelse med inn- og 
utseiling i forbindelse med tilkomst av brønnbåter til anlegget. Lokaliteten Buksevika er 
godkjent for en MTB på 4680 tonn og biomassen vil være lik etter anleggsendring. 
Arealmessig vil anleggsendringen resultere i at fortatrykket til anlegget reduseres fra dagens 
58 800 m2 til 56 700 m2. Ved plassering av ankerene, vil det bli tatt hensyn til trålfeltet i 
henhold til avtale med Flekkefjord Fiskarlag». 

Vedrørende ny plassering av akvakulturanlegget står det følgende: 
«Buksevika ligg sørvest i Strandsfjorden (viser til fig. 1). Anlegget ligg parallelt med land i 
vest, og bunnen skråner her bratt ned mot øst.  

 
Figur 1: Oversiktskart over fjordsystemet rundt lokaliteten Buksevika med omkringliggende oppdrettslokaliteter 

Posisjoner på fortøyningsliner, ramme og flåte ligger vedlagt. Lokaliteten er plassert ca. 200 
meter fra land. Dagens anlegg har godkjent plassering rundt 100 meter utenfor sørlig del av 
areal avsatt til akvakultur. Arealet avsatt til akvakultur i Flekkefjord kommunes kystsoneplan 
har en annen utbredelse og fotavtrykk enn dagens godkjente anleggsplassering. Det er 
uklart for oss hvorfor Flekkefjord kommune ikke justerte arealet for akvakultur iht. dagens 
anleggsposisjon fra 2014 ved rullering av kystsoneplanen i 2017. Det er sendt inn søknad 
om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan til Flekkefjord kommune parallelt med søknad 
om anleggsendring. Fortøyningene og deler av anleggets nordlige og sørlige del er plassert 
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innenfor areal satt av til "Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone". Se 
figur 2 for utbredelse av avsatt areal til akvakultur i kystsoneplanen (lilla areal), dagens 
godkjente plassering (grønt areal) og ny anlegg- og flåteplassering med tilhørende 
fortøyningsliner».  
Posisjoner på fortøyningsliner, ramme og flåte ligger ved i vedlegg 1. I e-post datert 7. juni 
2022 opplyser Mowi v/Mona Buen om at koordinater for midtpunktet på den nye rammen er: 
58⁰12.474 N / 6⁰38.164 Ø, mens midtpunktet på ny plassering av flåten er: 58⁰12.495 N / 
6⁰38.063 Ø. Mowi har videre i e-post opplyst om at de vil benytte AquaLine-ringer på nytt 
anlegg, som har tilsvarende høyde og utseende som det de har i dag.  
 

 
Figur 2: Anlegg og flåte med tilhørende fortøyningsliner. Grønt skravert område er område som vi ligger på i dag. 

Lilla skravert område er avsatt akvakulturområde i kystsoneplanen. 
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Hjemmelsgrunnlag 
• Forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde i Flekkefjord kommune, Vest-Agder, 

fastsatt ved kgl.res. 11. mars 2005 (verneforskriften). 
• Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.06.2009 (naturmangfoldloven/nml.). 
• Forvaltningsplan for Flekkefjord landskapsvernområde, godkjent oktober 2010 

(forvaltningsplanen). 
 
Verneforskriften 
Formålet med vernet fremgår av verneforskriften § 2, som lyder: 
 

«Formålet med Flekkefjord landskapsvernområde er å ta vare på et representativt og 
særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kystlynghei, samt 
å sikre områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og 
dyrearter, og et variert kulturlandskap med fornminner og nyere tids kulturminnner.» 

 
Vernet omfatter landarealet ned til laveste vannstand og sjøoverflaten, ikke vannmassene og 
sjøbunnen, jf. verneforskriften § 1. 
 
«Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art 
eller karakter», og innenfor området er det, med unntak av tiltak nevnt i verneforskriften § 3 
punkt 1.2, forbud mot inngrep og tiltak som bl.a. «oppføring, ombygging og riving av 
bygninger, brygger, moloer, broer og andre anlegg», jf. verneforskriften § 3 punkt 1.1. 
 
Bestemmelsene i verneforskriften pkt. 1 er ikke til hinder for vedlikehold av bygninger, veier, 
brygger, vannkummer, vannledninger, kloakkanlegg, grøfteløp, sjømerker, lykter, 
havbruksanlegg og andre eksisterende anlegg (jf. verneforskriften § 3 punkt 1.2 bokstav a), 
eller drift av havbruksanlegg på lokaliteter som på vernetidspunktet hadde konsesjon (jf. 
verneforskriften § 3 punkt 1.2 bokstav k). 
 
I henhold til verneforskriften § 3 punkt 1.3, kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til de der 
nevnte tiltak. For tiltak som ikke omfattes av forannevnte bestemmelse, kan 
forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd. Det 
finnes ingen spesifikk dispensasjonshjemmel for det omsøkte tiltaket etter verneforskriften § 
3 punkt 1.3, tiltaket må derfor behandles etter naturmangfoldloven (nml.) § 48. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 48 første ledd lyder: 
 

«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernevedtak dersom det ikke strider 
mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig.» 

 
I henhold til naturmangfoldloven § 7, skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen skal fremgå av 
beslutningen. 
 

44



 
 

Side 7 av 8 

Forvaltningsplanen 
I forvaltningsplanen kapittel 3.7, er det angitt retningslinjer for tiltak og drift knyttet til 
fiskeoppdrett og eksisterende anlegg innenfor verneområdet. 
 
«Eksisterende anlegg bør tilpasses omgivelsene slik at de blir minst mulig dominerende. Det 
bør brukes mørke naturtilpassede og ikke reflekterende farger og materialer. Materialer bør 
være av ikke-giftig kvalitet. Det må påregnes at dette blir satt som vilkår ved eventuelle 
søknader om utvidelser eller lignende av eksisterende anlegg». 
 
Det er ikke funnet flere retningslinjer om søknad om utvidelse eller ombygging av 
eksisterende havbruksanlegg i verneplanen for Flekkefjord landskapsvernområde fra 2005, 
eller fra kgl.res. for Flekkefjord landskapsvernområde fra 2005. 
 

Vurdering 
Offentlig beslutningstaking som berører naturmangfoldet, skal bygge på et vitenskapelig 
kunnskapsgrunnlag så langt dette er rimelig, jf. naturmangfoldloven § 8. Det er ikke registrert 
noen kartlagte naturtyper i sjø i området. Vest for akvakulturanlegget, på Kalven, er det 
registrert funksjonsområde for hvitryggspett (LC), dvergspett (LC) og ærfugl (VU). Nord for 
det omsøkte tiltaket er det registrert observasjoner av flere fuglearter som storskarv (NT), 
gråmåke (VU), svartbak (LC), og gråspett (LC). Det er ellers funnet en eldre registrering av 
en rovfugllokalitet ca. 2 km fra akvakulturanlegget. Sjøarealet nært land sør for anlegget er 
markert som et svært viktig område for friluftsliv og arealet nord for anlegget ved Langeland 
er markert som historisk havn. Det er ellers gjort funn av to registrerte kulturminner i sjø hvor 
fortøyningsliner er planlagt å legges. Verneområdeforvalter mener at det foreliggende 
kunnskapsgrunnlaget gir tilstrekkelig informasjon om tiltakets konsekvenser for naturmiljøet i 
Flekkefjord landskapsvernområde til at det kan fattes vedtak i saken. Det legges her vekt på 
opplysninger som kommer frem i Naturbase, forvaltningsplan, informasjon i forbindelse med 
forarbeidet til vernet, samt informasjon i forbindelse med utarbeidelse av ny forvaltningsplan 
og besøksstrategi. «Føre-var-prinsippet» etter nml. § 9 har liten relevans i saken. 
 
I verneplanprosessen ble det lagt til rette for at drift av havbruksanlegg på lokaliteter som på 
vernetidspunktet hadde konsesjon kunne videreføres. Det finnes ingen spesifisert 
dispensasjonshjemmel for søknader om anleggsendring av etablerte akvakulturanlegg i 
verneforskriften for Flekkefjord landskapsvernområde. Søknaden må derfor vurderes etter 
den generelle dispensasjonshjemmelen, nml. § 48. 
 
I Flekkefjord landskapsvernområde omfatter vernet landarealet ned til laveste vannstand og 
sjøoverflaten, ikke vannmassene og sjøbunnen. Det er derfor kun den delen av søknaden 
som omfatter endring av akvakulturanlegg på sjøoverflaten som må behandles etter 
verneforskriften. Forhold som blant annet utslipp fra akvakulturanlegget, samt kulturminner 
under havoverflaten blir derfor ikke med i behandlingen etter verneforskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde, men må avklares etter annet lovverk.  
 
I forbindelse med søknaden må man vurdere den effekten tiltakene kan ha på verneverdiene 
i landskapsvernområde, jf. nml. § 10 om «økosystemtilnærming og samlet belastning». Det 
omsøkte endringene tiltaket medfører må veies opp mot verneformålet for 
landskapsvernområdet, som å ta vare på et representativt og særpreget landskap med åpne 
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sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er viktig for biologisk 
mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med 
fornminner og nyere tids kulturminner. Friluftsliv er ikke en del av verneformålet for 
Flekkefjord landskapsvernområde, men det legges vekt på at friluftsliv har fokus i gjeldende 
forvaltningsplan fra 2010 som en viktig brukerinteresse, samt i utarbeidelse av ny 
forvaltningsplan og besøksstrategi som pågår nå. 
 
Selve akvakulturanlegget vil ha et mindre fotavtrykk på sjøoverflaten enn tidligere anlegg, og 
vil trekkes lengre i fra land. Ut fra kart i søknaden og flyfoto vil ikke de omsøkte 
anleggsendringene på havoverflaten komme innenfor kartlagt friluftsområde, eller andre 
registrerte natur- eller friluftslivsverdier. Endring av forflåtens plassering fra nord til sørvest vil 
medføre til at den kommer noe nærmere land. Det er oppgitt av tiltakshaver at 
anleggsendringen ikke vil medføre at anlegget vil ligge høyere over havoverflaten, eller at det 
blir endring i utseende på anlegget ellers.  
 
Med hensyn til fuglelivet, kjenner ikke verneområdeforvalter til andre virksomheter i området 
som kan påvirke fuglelivet i området med regelmessig støy. Siden lokalitetene ved Buksevika 
allerede ble etablert før vernet, og det omsøkte tiltaket kun innebærer endring av plassering 
av anlegg, vurderes det til at belastningen på fuglelivet her ikke vil endre seg i vesentlig grad 
fra tidligere. Den omsøkte endringen vurderes til å ikke medføre til økt ferdsel eller aktivitet i 
området, med unntak i anleggsperioden.  
 
På bakgrunn av det ovennevnte, vurderes de omsøkte anleggsendringene til å ikke påvirke 
verneverdiene i større grad enn tidligere da tiltaket vil redusere det totale fotavtrykket på 
sjøoverflaten og ikke vil medføre at anlegget ligger høyere over sjøoverflaten enn 
eksisterende anlegg. Det vurderes til at tiltaket ikke vil medføre uheldig presedensvirkning, 
da søknaden gjelder en reduksjon av samlet areal for akvakulturanlegg på eksisterende 
lokalitet og flytting av eksisterende fôrflåte, jf. nml. § 10 om «økosystemtilnærming og samlet 
belastning». Ut fra ovennevnte vurdering, finner verneområdeforvalter at det i denne saken 
foreligger grunnlag for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd, på visse 
vilkår. 
 
Anleggsperioden må legges til utenfor hekke- og yngletiden for vilt, det vil si utenom perioden 
15. april til 15. juli, jf. nml. § 12 om «miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder». 
Anleggsendringen skal skje i tråd med søknad, og skal ikke medføre at anlegget ligger 
høyere over havoverflaten enn eksisterende anlegg. Det må brukes mørke naturtilpassede 
og ikke reflekterende farger og materialer på anlegget, og materialer skal være av ikke-giftig 
kvalitet. Eventuelle anleggsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og 
deponeres på lovlig måte. Så lenge vilkårene blir fulgt, anses nml. § 11 (om at kostnadene 
ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke for å ha relevans i denne saken. Dersom 
disse vilkår følges, vurderes det til at den samlede belastningen ikke vil bli høyere enn det 
som er gitt tillatelse til forut for denne dispensasjonen. 
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From: Bue, Mona[Mona.Bue@mowi.com]
Sent: 23.05.2022 10:45:28
To: Haugen, Jorunn[johau@statsforvalteren.no]
Cc: Randby, Steinar[Steinar.Randby@agderfk.no]
Subject: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune 
Hei 
 
Viser til tidligere avklaringer rundt våre søknader om anleggsendring innenfor LVO og sender som avtalt 
søknad om anleggsendring ved Buksevika til uttalelse. 
 
Vedlagt e-post er følgende dokument:

 2022-05-20 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan , lokalitet 11857 Buksevika, Flekkefjord 
kommune

 2022-05-25 Søknad om anleggsendring Buksevika, Flekkefjord kommune
 Koordinater og skisser bunnfester ramme og flåte Buksevika
 Visualisering Buksevika

 
Du er velkommen til å ta kontakt om det er behov for ytterligere informasjon eller forklaring knyttet til 
søknaden. 
 
 
Vennlig hilsen/Best regards
––––––––––––––––––––––––––––––––
Mona Bue
Samfunnskontakt 
Mowi ASA Region South 
––––––––––––––––––––––––––––––––
Mobile: +47 92637406
Mail: mona.bue@mowi.com 
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Mowi ASA Sandviksboder 77AB 

5035 Bergen 

+4792637406 +4721562301 

mona.bue@mowi.com 

4102 Sandviken 

5035 Bergen http://mowi.com 

   

Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, 

lokalitet 11857 Buksevika i Flekkefjord kommune. 

Bakgrunn 

Mowi driver i dag de 5 matfiskanleggene i Flekkefjord kommune.  

Anlegget vårt ved Buksevika har behov for utskifting av fortøyninger og rammer for å 

tilfredsstille forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-

forskriften.  

I den anledning ønsker vi å optimalisere anlegget ved å endre på konfigurasjonen 

fra to parallelle rekker med til sammen 12 ringer på 120 m, til en rekke med 7 ringer 

på 160 m. Anleggsrammen vil øke fra 70x70 m til 90x 90 m for å tilpasse arealet til 

større ringer. Anleggsendringen vil gi økt avstand mellom hver enkelt merd og være 

positivt for fiskehelse, miljø og oksygenforhold. 

Vi ønsker videre å flytte fôrflåten fra nord til sørvest, slik at fôrflåten dreies 180 grader 

og ligger vest for midtpunktet til anlegget. Dette vil bedre logistikken i forbindelse 

med inn- og utseiling i forbindelse med tilkomst av brønnbåter til anlegget. 

Lokaliteten Buksevika er godkjent for en MTB på 4680 tonn og biomassen vil være lik 

etter anleggsendring. 

Plassering 

Lokaliteten Buksevika er plassert ca. 200 meter fra land og har hatt sin nåværende 

posisjon siden 2014.  

Fortøyningene og deler av anleggets nordlige og sørlige del er plassert innenfor areal 

satt av til "Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone".  

 

Flekkefjord kommune 

23.05.2022 

STAVANGER 
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Arealet avsatt til akvakultur i Flekkefjord kommunes kystsoneplan har en annen 

utbredelse og fotavtrykk enn dagens godkjente anleggsplassering. Det er uklart for 

oss hvorfor Flekkefjord kommune ikke justerte arealet for akvakultur iht. dagens 

anleggsposisjon fra 2014 ved rullering av kystsoneplanen i 2017. Se figur 2 for 

utbredelse av avsatt areal til akvakultur i kystsoneplanen (lilla areal), dagens 

godkjente plassering (grønt areal) og ny anlegg- og flåteplassering med tilhørende 

fortøyningsliner. 

 

Figur 2. Anlegg og flåte med tilhørende fortøyningsliner. Grønt skravert område er område som vi ligger 

på i dag. Lilla skravert område er avsatt akvakulturområde i kystsoneplanen. 

Arealmessig vil anleggsendringen resultere i at fortatrykket til anlegget reduseres fra 

dagens 58 800 m2 til 56 700 m2.  

Ved plassering av ankerene, vil det bli tatt hensyn til trålfeltet i henhold til avtale med 

Flekkefjord Fiskarlag.  

Vi søker om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i Flekkefjord kommune til å 

endre anleggsplassering for lokalitet 11857 Buksevika iht. vedlagt koordinater og 

skisser bunnfester ramme og flåte. 

49



 

 

Parallelt med dispensasjonssøknad, sender vi søknad om anleggsendring til Agder 

fylkeskommune. Søknad om anleggsendring sendes også til styret for 

Landskapsvernområdet Flekkefjord til uttalelse.  

 

Ved spørsmål ta kontakt på mona.bue@mowi.com 

 

Med hilsen  

 

Mona Bue 

SAMFUNNSKONTAKT 

MOWI ASA 

REGION SØR 

 

VEDLEGG: 

 

KOORDINATER OG SKISSER BUNNFESTER RAMME OG FLÅTE BUKSEVIKA POSISJONER FOR FORTØYNINGER 

BUKSEVIKA5000UTM32N_RELIEFF_A3 

BUKSEVIKA5000UTM32N_DYBDEKOTER_A3) 

KYSTSONEPLAN - KART - BUKSEVIKA 

SJØKART 1-50 000 BUKSEVIKA  
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Mowi ASA Sandviksboder 77AB 

5035 Bergen 

+4792637406 +4721562301 

mona.bue@mowi.com 

4102 Sandviken 

5035 Bergen http://mowi.com 

   

Søknad om anleggsendring lokalitet 11857 Buksevika i 

Flekkefjord kommune. 

Bakgrunn 

Mowi driver i dag de 5 matfiskanleggene 11856 Salvågvika, 11861 Skipningsdalen, 

11641 Napp, 11854 Pinnen og 11857 Buksevika i Flekkefjord kommune.  

Anlegget vårt ved Buksevika har behov for utskifting av fortøyninger og rammer for å 

tilfredsstille forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-

forskriften.  

I den forbindelse ønsker vi optimalisere anlegget ved å endre på konfigurasjonen fra 

to parallelle rekker med til sammen 12 ringer på 120 m, til en rekke med 7 ringer på 

160 m. Anleggsrammen vil øke fra 70x70 m til 90x 90 m for å tilpasse arealet til større 

ringer. Anleggsendringen vil gi økt avstand mellom hver enkelt merd. Avstanden 

mellom enhetene er positiv for fiskehelse, miljø og oksygenforhold. 

Lokaliteten Buksevika er godkjent for en MTB på 4680 tonn og biomassen vil være lik 

etter anleggsendring. 

Vi ønsker videre å flytte fôrflåten fra nord til sørvest, slik at fôrflåten dreies 180 grader 

og ligger vest for midtpunktet til anlegget. Dette vil bedre logistikken i forbindelse 

med inn- og utseiling i forbindelse med tilkomst av brønnbåter til anlegget. 

Arealmessig vil anleggsendringen resultere i at fortatrykket til anlegget reduseres fra 

dagens 58 800 m2 til 56 700 m2.  

Ved plassering av ankerene, vil det bli tatt hensyn til trålfeltet i henhold til avtale med 

Flekkefjord Fiskarlag.  

 

 

Agder Fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa  

4809 Arendal 

23.05.2022 

STAVANGER 
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Plassering 

Lokaliteten Buksevika ligg sørvest i Strandsfjorden. Anlegget ligg parallelt med land i 

vest, og bunnen skråner her bratt ned mot øst. Under østlig langside av anlegget 

flater bunnen ut, det blir gradvis dypere utover i Strandsfjorden, som er uten terskel 

mot Nordsjøen.  

 

Figur 1. Oversiktskart over fjordsystemet rundt lokaliteten Buksevika med omkringliggende 

oppdrettslokaliteter (http://kart.fiskeridir.no) 

 

Posisjoner på fortøyningsliner, ramme og flåte ligger vedlagt. Lokaliteten er plassert 

ca. 200 meter fra land. Dagens anlegg har godkjent plassering rundt 100 meter 

utenfor sørlig del av areal avsatt til akvakultur.  

Arealet avsatt til akvakultur i Flekkefjord kommunes kystsoneplan har en annen 

utbredelse og fotavtrykk enn dagens godkjente anleggsplassering. Det er uklart for 

oss hvorfor Flekkefjord kommune ikke justerte arealet for akvakultur iht. dagens 

anleggsposisjon fra 2014 ved rullering av kystsoneplanen i 2017. Det er sendt inn 

søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan til Flekkefjord kommune parallelt 

med søknad om anleggsendring.   

Fortøyningene og deler av anleggets nordlige og sørlige del er plassert innenfor areal 

satt av til "Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone". Se figur 2 for 
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utbredelse av avsatt areal til akvakultur i kystsoneplanen (lilla areal), dagens 

godkjente plassering (grønt areal) og ny anlegg- og flåteplassering med tilhørende 

fortøyningsliner. 

 

 

Figur 2. Anlegg og flåte med tilhørende fortøyningsliner. Grønt skravert område er område som vi ligger 

på i dag. Lilla skravert område er avsatt akvakulturområde i kystsoneplanen. 

 

Miljø 

Det ble gjennomført bunnkartlegging ved lokaliteten med multistråleekkolodd 20. 

april 2013. Kartleggingen i figur 3 viser at lokaliteten ved Buksevika ligger i et område 

hvor bunnen skrås relativt bratt nedover fra land, før det blir flatere mot midten av 

fjorden. Øst for lokaliteten er det over 250 m dypt, og fjorden blir gradvis grunnene 

mot nord. Mot sør blir det gradvis dypere til 300 m dyp, ca. 520 m sør for lokaliteten, 

og ut fra bunnkartleggingen ser det ut til å være rundt 300 m djupt rundt 1 km videre 

mot sør ut over i Listafjorden. 
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Figur 3. Backscatter-kart som viser relativ hardhet i området. Bunnkartlegging utført av ROV AS 20.03.18. 

Fargekoder for hardhetsskala i øvre høyre hjørne. 

B-granskingene viser at lokaliteten håndterer dagens driftssyklus bra. Lokaliteten har 

ved tidligere undersøkelser stort sett fått tilstand 1 = "meget bra", men har også fått 

tilstand 2 = "god" ved maksimal produksjon.  

Det ble gjennomført C-undersøkelse ved lokaliteten i februar 2021 og resultat viser at 

både bløtbunnsfauna, sedimentkjemi og hydrografimålinger indikerer et generelt 

godt miljøforhold ved bunnen  lokalitetsområdet.  

Tabell 1. Oppsummering av miljøtilstand for ulike målte parameter på stasjonene C1-C5  ved Buksevika 

3. februar 2021.  

 

Strømmålinger 

Det ble målt strøm på 5, 15, 85 og 135 m djup på lokaliteten i oktober – november 

2012 (Vangdal 2012). På 5 og 15 m dyp var snittstrømmen 4 cm/s, med maksstrøm på 

27 cm/s. Snittfarten for spredningsstrømmen på 85 m dyp og bunnstrøm på 135 m 

dyp var ca. 3 cm/s, med maksstrøm på ca. 15 cm/s. Målinger viser at 

vannutskiftningsstrømmen er middels sterk, spredningsstrømmen og bunnstrøm er 

sterk. Dette gir gode forhold for vannutskifting i merdene og god spredning av 
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organisk materiale. Hovedstrømretningen er dominert av sørvestgående strøm på 

alle dyp.  

Tabell 2. Strømmålinger ved Buksevika, i perioden oktober – november 2012 

 

 

Figur 4. Dybdeforhold i området rundt anlegget på lokaliteten Buksevika. Utsnitt til venstre viser strømrose 

for vanntransport fra strømmålinger på 5 m (blå) og 15 m (rød), 85 m (grønn) og 135 m dyp (svart) er vist 

(Vangdal 2012), og posisjonen er angitt med rødt flagg sør i anleggsområdet. Stasjoner som ble 

prøvetatt 3. februar 2021 er markert med grønne kryss, og stasjonen Ref er navngitt. 
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Smitterisiko 

Mowi ASA er eneste aktør med lakseproduksjon i Hidra- og Andabeløy-området. Vi 

har en felles lusestrategi og -brakkleggingsperiode for våre anlegg. Dette gir oss god 

kontroll over smittetrykket og større suksess med koordinerte tiltak og eventuelt 

behandlinger for å holde smittetrydde lavt.   

Oppsummert 

Anlegget ved Buksevika har behov for utskifting av fortøyninger og rammer 

for å tilfredsstille forskrift om krav til teknisk standard for flytende 

akvakulturanlegg. 

I den forbindelse ønsker vi optimalisere anlegget ved å endre på 

konfigurasjonen slik at merdene blir liggende på en rekke med økt avstand 

og omkrets. Avstanden mellom enhetene er positiv for fiskehelse, miljø og 

oksygenforhold. Vi ønsker videre å flytte fôrflåten fra nord til sørvest, slik at 

fôrflåten dreies 180 grader og ligger vest for midtpunktet til anlegget. Dette vil 

bedre logistikken i forbindelse med inn- og utseiling for tilkomst av brønnbåter 

til anlegget. 

Omstruktureringen av anlegget fører til et redusert arealbehov på rundt 2 000 

m2 sammenlignet med dagens anlegg konfigurasjon og plassering. 

 

Ved spørsmål ta kontakt på mona.bue@mowi.com 

 

Med hilsen  

 

Mona Bue 

SAMFUNNSKONTAKT 

MOWI ASA 

REGION SØR 

 

VEDLEGG: 

SØKNADSSKJEMA 

DISPENSASJONSSØKNAD 

KVITTERING FOR INNBETALT GEBYR 

KOORDINATER OG SKISSER BUNNFESTER RAMME OG FLÅTE BUKSEVIKA POSISJONER FOR FORTØYNINGER 

BUKSEVIKA5000UTM32N_RELIEFF_A3 

BUKSEVIKA5000UTM32N_DYBDEKOTER_A3) 

SPESIFIKK BEREDSKAPSPLAN BUKSEVIKA 190520  
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VARSLINGSLISTE 

RISIKOVURDERING BUKSEVIKA 

FISKEHELSEPLAN MOWI REGION SØR 2022 

KYSTSONEPLAN - KART - BUKSEVIKA 

SJØKART 1-50 000 BUKSEVIKA  

2021-01 MOM-B BUKSEVIKA  

2021-02 ASC-C-GRANSKING BUKSEVIKA 

NOOMAS STRØMRAPPORT BUKSEVIKA 221112 
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Visualisering av Buksevika, Flekkefjord kommune – dagens plassering 
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Visualisering av Buksevika, Flekkefjord kommune – fremtidig plassering 
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Koordinater for ramme, flåte og bunnfester 

Koordinater ramme og flåte 

Punkt N Ø 
A 58⁰12.641 6⁰38.242 
B 58⁰12.623 6⁰38.328 
C 58⁰12.308 6⁰38.087 
D 58⁰12.325 6⁰38.001 
FA 58⁰12.503 6⁰38.064 
FB 58⁰12.501 6⁰38.074 
FC 58⁰12.486 6⁰38.062 
FD 58⁰12.488 6⁰38.053 

 

Koordinater bunnfester ramme og flåte 

Punkt N Ø 
1 58⁰12.689 6⁰38.267 
2 58⁰12.682 6⁰38.279 
3 58⁰12.703 6⁰38.363 
4 58⁰12.701 6⁰38.394 
5 58⁰12.594 6⁰38.517 
6 58⁰12.578 6⁰38.501 
7 58⁰12.544 6⁰38.491 
8 58⁰12.534 6⁰38.487 
9 58⁰12.493 6⁰38.487 
10 58⁰12.483 6⁰38.477 
11 58⁰12.449 6⁰38.442 
12 58⁰12.440 6⁰38.436 
13 58⁰12.404 6⁰38.400 
14 58⁰12.396 6⁰38.393 
15 58⁰12.361 6⁰38.358 
16 58⁰12.353 6⁰38.351 
17 58⁰12.310 6⁰38.310 
18 58⁰12.304 6⁰38.304 
19 58⁰12.275 6⁰38.269 
20 58⁰12.263 6⁰38.260 
21 58⁰12.070 6⁰37.924 
22 58⁰12.119 6⁰37.907 
23 58⁰12.249 6⁰37.947 
24 58⁰12.264 6⁰37.935 
25 58⁰12.342 6⁰37.925 
26 58⁰12.391 6⁰37.940 
27 58⁰12.436 6⁰37.971 
28 58⁰12.492 6⁰37.953 
29 58⁰12.542 6⁰37.968 
30 58⁰12.591 6⁰37.982 
31 58⁰12.618 6⁰38.100 
32 58⁰12.661 6⁰38.150 

 

60



 

 

Punkt N Ø 
F1 58⁰12.578 6⁰38.118 
F2 58⁰12.572 6⁰38.135 
F3 58⁰12.474 6⁰38.435 
F4 58⁰12.383 6⁰38.335 
F5 58⁰12.430 6⁰38.003 
F6 58⁰12.437 6⁰37.996 
F7 58⁰12.502 6⁰37.988 
F8 58⁰12.520 6⁰37.988 

 

 

 

 

Figur 1. Flåte med tilhørende fortøyningsliner 
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Figur 2. Anlegg med tilhørende fortøyningsliner. 
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Figur 3. Anlegg og flåte med tilhørende fortøyningsliner. Grønt skravert område er område som vi 
ligger på i dag. Lilla skravert område er avsatt akvakulturområde i kystsoneplanen. 
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Figur 4. Anlegg og flåte med tilhørende fortøyningsliner. Lilla skravert område er avsatt 
akvakulturområde i kystsoneplanen. 
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Figur 5. Anlegg og flåte med tilhørende fortøyningsliner. Grønt skravert område er område som vi 
ligger på i dag.  
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  
Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for utvidelse av 
lokalitet 11857 Buksevika - Flekkefjord kommune Agder  

Vi viser til brev datert 2.6.2022 om ovennevnte søknad, som Flekkefjord kommune skal 
behandle etter plan- og bygningsloven (pbl). 
 
Bakgrunn 
Søknaden gjelder endring av anleggskonfigurasjonen for akvakulturlokalitet 11857 Buksevika, 
fra to parallelle rekker med til sammen 12 ringer på 120 m, til en rekke med 7 ringer på 160 m. 
Anleggsrammen vil øke fra 70x70 m til 90x 90 m for å tilpasse arealet til større ringer. 
Anleggsendringen skal gi økt avstand mellom hver enkelt merd og være positivt for fiskehelse, 
miljø og oksygenforhold. Videre ønskes fôrflåten flyttet fra nord til sørvest, slik at fôrflåten 
dreies 180 grader og ligge vest for anleggsmidtpunktet. Lokalitetens biomasse vil ikke endres. 
Det er foretatt avklaring om tiltaket i møte med det lokale fiskerlaget, Flekkefjord Fiskerlag. 
 
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta marine ressurser i vår region samt bidra til at det er 
gunstige og bærekraftige rammevilkår for fiskeri- og havbruksnæring. Vi har på denne bakgrunn 
vurdert søknaden og det aktuelle tiltaket ut fra fiskeri- og havbruksinteresser i området, 
deriblant marint biologisk mangfold. 
 
Vurdering og merknader 
Det er registrert reketrålfelt som anlegget med fortøyninger og endringer vil berøre ytterligere. 
Det er ellers ikke registrert andre spesielle fiskeriinteresser, inkludert viktige naturtyper, 
gytefelt o.l., i rimelig nærhet av anlegget. For nærmere detaljer, se eventuelt Fiskeridirektoratets 
kartverktøy: https://portal.fiskeridir.no/plan . Det kan for øvrig utøves et generelt yrkes- og 
fritidsfiskere med garn, teiner og line i området. 
 
Fiskeridirektoratet region Sør er positiv til oppdrettsaktivitet på bærekraftig grunnlag, og også 
opptatt av at det er tilstrekkelig tilgjengelig areal til akvakulturproduksjon. Alternativet til 
dispensasjonsbehandling er en planmessig behandling, som gir grunnlag for en bredere offentlig 
prosess og en nærmere og bedre vurdering av tiltakets konsekvenser. I.o.m. at det aktuelle 
tiltaket er av mindre omfang, og så vidt man kan se uten særlige ulemper for allmenne interesser 
av en viss betydning, synes planmessig behandling mindre hensiktsmessig av effektivitets- og 
ressursmessige hensyn. Vi legger videre til grunn at lokale fiskere/fiskerlag har deltatt i 

 

Flekkefjord Kommune 
Att:  Silje Hauan Andersen 
Kirkegaten 50 
4400 FLEKKEFJORD 
 

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør     

Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden 

Telefon: 97672957 

Vår referanse: 22/7864 

Deres referanse: BYGG-22/00143-6 

Dato: 29.06.2022 
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Vår referanse: 22/7864

Side: 2/2

prosessen. Vi har gjort Fiskerlaget Sør og Flekkefjord Fiskerlag oppmerksom på saken i e-post 
22.6.2022. Vi forutsetter at kommunen sender kopi av dispensasjonsvedtaket til nevnte 
organisasjoner, jf. forvaltningsloven §§ 27 og 28.  
 
På ovennevnte grunnlag vil Fiskeridirektoratet region Sør ikke motsette seg at det gis 
dispensasjon for omsøkte tiltak. 
 
Vi ber om kopi av vedtak i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Brit Fjermedal 
seksjonssjef 
 
Knut Kristian Skjolden 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Flekkefjord Kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 
 
Kopi til: 
Agder Fylkeskommune Postboks 788  Stoa 4809 Arendal 
Fiskerlaget Sør Stenersgata 2 0184 OSLO 
Flekkefjord Fiskerlag e-post   
Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund 
Statsforvalteren I Agder Postboks 504 4804 Arendal 
Verneområdestyret For Oksøy-
Ryvingen Og Flekkefjord 
Landskapsvernområder 

Postboks 788 Stoa 4809 Arendal 
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Fra: Bue, Mona[Mona.Bue@mowi.com]
Sendt: 08.08.2022 11:12:23
Til: Haugen, Jorunn[johau@statsforvalteren.no]
Kopi: Randby, Steinar[Steinar.Randby@agderfk.no];
Tittel: RE: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune

Hei 
 
Viser til vedlagt bilder av dagens anlegg ved Buksevika, som viser flytekrage og flytebøye,
samt alt annet tilbehør som er synlig over havoverflaten. Noen bilder som viser utstyr på
nært hold, samt gjerne litt mer avstand for helhetsinntrykk. 
 
Vi skal benytte AquaLine ringer på nytt anlegg. Dette er tilsvarende som de vi har i dag.
Det er ScaleAQ som leverer disse ringene. Se link til deres nettside som viser hvordan
ringene ser ut Flytekrager Archives - ScaleAQ
 
På fortøyninger blir det mest sannsynlig Mørenot som i alle fall kommer til å levere det
som er synlig fra overflaten altså bøyene. Har lagt ved en link til deres nettside som også
har diverse illustrasjoner. https://www.morenot.no/aquaculture/vare-losninger/fortoying/
 
Håper dette var oppklarende. 
 
 
Vennlig hilsen/Best regards
––––––––––––––––––––––––––––––––
Mona Bue
Samfunnskontakt 
Mowi ASA Region South 
––––––––––––––––––––––––––––––––
Mobile: +47 92637406
Mail: mona.bue@mowi.com 
 

 
 
 
 
 
From: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no> 
Sent: torsdag 4. august 2022 13:28
To: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com>
Cc: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no>
Subject: SV: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
 

ALERT: This message originated outside of Mowi's network. BE CAUTIOUS before clicking any
link or attachment.

Hei,
 

68

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscaleaq.no%2Fproduktkategori%2Fseabased%2Fflytekrager%2F&data=05%7C01%7Cjohau%40statsforvalteren.no%7Cc40025af6dfd4572199408da791e1926%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637955467435728277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=he8mlGMMWKSbmkySVhu3YaGYHsi6rusivuvLuMs2joY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.morenot.no%2Faquaculture%2Fvare-losninger%2Ffortoying%2F&data=05%7C01%7Cjohau%40statsforvalteren.no%7Cc40025af6dfd4572199408da791e1926%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637955467435728277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GXDSjLiuTeXvGxun3mYEu7pYaI4WYNEJw%2FyftNyrAR4%3D&reserved=0
mailto:mona.bue@mowi.com


Viser til e-post under om søknad om anleggsendring av lokaliteten i Buksevika. I søknaden
er det lagt ved et par illustrasjonsbilder før og etter de omsøkte endringene, men jeg
skulle gjerne ha hatt mer tilleggsinfo for å behandle søknaden videre.
 
Vil det omsøkte tiltaket inkludere endring av anleggsrammene i høyde over
vannoverflaten? Hvis du har et bilde av hvordan de nye anleggsrammene vil se ut som
viser farge/materiale, ønsker jeg å få dette tilsendt i forbindelse med søknaden. 
 
Takk på forhånd,
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 

 
Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com> 
Sendt: tirsdag 7. juni 2022 08:37
Til: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no>; Haugen, Jorunn
<johau@statsforvalteren.no>
Emne: RE: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
 
Hei 
 
Midtpunkt på den nye ramma er              : 58⁰12.474 N / 6⁰38.164 Ø
Midtpunkt på ny plassering av flåten er : 58⁰12.495 N / 6⁰38.063 Ø
 
Mvh. Mona
 
From: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no> 
Sent: torsdag 2. juni 2022 10:10
To: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com>; Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no>
Subject: SV: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
 

ALERT: This message originated outside of Mowi's network. BE CAUTIOUS before clicking any
link or attachment.

Hei!
Sånn jeg kan se det er midtpunkkoordinaten som er oppgitt i søknadsskjemaet
ikke riktig. Kan dere sende meg riktig midtpunktkoordinat?
 
Ellers har jeg plottet inn alle oppgitte koordinater i kart  og legger ved dette.
    Blå punkter er anlegget og oppgitt midtpunkt
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    Røde punkter er plassering av B-stasjoner
    Orange punkter er C-stasjoner
    Stjerne viser lokalisering av strømmåler.
 
 
Med vennlig hilsen
Steinar Randby
Rådgiver
 
Bærekraftig utvikling
Mobil: +4797052148 
E-post: Steinar.Randby@agderfk.no
 
agderfk.no
 

 
 
 

 
 
 
 
Fra: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com> 
Sendt: torsdag 2. juni 2022 09:43
Til: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no>
Kopi: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no>
Emne: RE: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
 
Hei 
 
Takk for tilbakemeldingen. 
 
Ny flåteplassering vil ligge noe lenger nord sammenlignet med opprinnelig godkjent
plassering fra  2011/2012. Dette pga. midtpunktet til anlegget flyttes lenger nord. Ellers er
plasseringen lik og vil ligge innenfor avsatt område til akvakultur. 
 
Mvh. Mona
 
From: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no> 
Sent: onsdag 1. juni 2022 09:59
To: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com>
Cc: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no>
Subject: SV: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
 

ALERT: This message originated outside of Mowi's network. BE CAUTIOUS before clicking any
link or attachment.

Hei,
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I verneforskriften for Flekkefjord landskapsvernområde (se link her:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2005-03-11-225?q=flekkefjord
%20landskapsvernomr%C3%A5de) står det nærmere om vernebestemmelser og hvilke
tiltak som er søknadspliktig. Under § 3 pkt. 1.1 står det blant annet at det er forbud mot
inngrep og tiltak som ombygging og riving av bygninger, brygger, moloer, broer og andre
anlegg. 
 
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for vedlikehold av havbruksanlegg og andre
eksisterende anlegg (jf. § 3 pkt. 1.2 bokstav a.), eller for drift av havbruksanlegg på
lokaliteter som på vernetidspunktet hadde konsesjon (jf. § 3 pkt. 1.2 bokstav k.).
 
De anleggsendringene dere ønsker å gjennomføre, med endring i antall ringer med økt
anleggsramme, samt flytting av fôrflåte, vurderes til å ligge utenfor det som anses som
vedlikehold og drift. Verneområdestyret må derfor behandle de omsøkte endringene som
en dispensasjonssak etter verneforskriften for Flekkefjord landskapsvernområde.
Søknader skal som hovedregel behandles etter det strengeste lovverket først, og som
regel vil dette være verneforskrift og naturmangfoldloven. Verneområdestyret bør derfor
vurdere søknaden etter verneforskriften før annet lovverk.  
 
Jeg kan heller ikke se at saken fra 2018 ble sendt til verneområdestyret for uttale eller
behandlet av verneområdestyret i forbindelse med ny plassering av flåte. Bakgrunnen for
dette kjenner jeg ikke til. I forhold til omsøkt endring av plassering av flåte, er denne tenkt
å plasseres på samme lokalitet som den var før endringene i 2018, som vist i figur 1. i
tillatelsen fra fylkeskommunen som du la ved? 
 
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 

 
Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com> 
Sendt: tirsdag 31. mai 2022 11:01
Til: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no>
Kopi: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no>
Emne: RE: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
 
Hei Jorunn
 
Bare for ordens skyld, Flekkefjord kommune må behandle en dispensasjonssøknad fra
gjeldende kystsoneplan ifb. søknad om anleggsendring. 
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Når det gjelder den visuelle delen, vil flåten flyttes fra areal regulert til "Bruk og vern av
sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" til areal regulert til «akvakultur» i
kystsoneplanen. Vi fikk disp. av Flekkefjord kommunen til å legge flåten på nordsiden av
anlegg, utenfor areal avsatt til akvakultur i 2018. Flåten vil altså bli liggende innenfor
regulert området til akvakultur hvis anleggsendringen blir godkjent. Dagens godkjente
anlegg er markert med grønt og som du ser er det også plassert utenfor avsatt areal til
akvakultur i kystsoneplanen (lilla areal). Jeg kjenner ikke til hvorfor Flekkefjord kommune
ikke reviderte arealet avsatt til akvakultur når kystsoneplanen ble rullert i 2017.
 
Forskjellen fra dagens anlegg til omsøkt endring vil være delvis merd 2 og merd 1 i nord
(150 m). Arealmessig vil anleggsendringen resultere i at fotavtrykket til anlegget reduseres
med rundt 2000 m2. 
 
Kan du utdype hvorfor LVO må behandle søknaden som en dispensasjonssøknad? Jeg kan
ikke se at LVO har behandlet saken ifb. dispensasjonssøknad i 2018 (flåten). 
 
 

 
Mvh. Mona
 
From: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no> 
Sent: tirsdag 31. mai 2022 08:17
To: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com>
Cc: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no>
Subject: SV: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
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ALERT: This message originated outside of Mowi's network. BE CAUTIOUS before clicking any
link or attachment.

Hei igjen,
 
Deler av de omsøkte anleggsendringene for deres anlegg i Buksevika i Flekkefjord LVO,
med blant annet endring av anleggsramme og flytting av forflåte, vurderes til å være
søknadspliktig etter verneforskriften for Flekkefjord landskapsvernområde. 
 
Verneområdestyret må derfor først behandle det planlagte tiltaket som en
dispensasjonssak. Som nevnt så skal vi ha neste styremøte i juni, men på grunn av flere
større saker så blir det nok ikke mulighet for å få behandlet deres søknad før neste
styremøte den 23. august. Jeg tar kontakt om det trengs mer informasjon tilknyttet
søknaden deres.
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 

 
Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Haugen, Jorunn 
Sendt: mandag 30. mai 2022 09:46
Til: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com>
Kopi: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no>
Emne: SV: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
 
Hei,
 
Vi har mottatt deres søknad om anleggsendring ved Buksevika i Flekkefjord
landskapsvernområde, og vi vil få sendt en uttalelse til det planlagte tiltaket. Neste
styremøte for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområde er satt til den 20. juni.
 
Med vennlig hilsen
Jorunn Haugen
Verneområdeforvalter 
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mailto:Steinar.Randby@agderfk.no


Telefon: 37 01 75 96/41 61 53 69
E-post: johau@statsforvalteren.no  
www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/ 
 
Fra: Bue, Mona <Mona.Bue@mowi.com> 
Sendt: mandag 23. mai 2022 10:45
Til: Haugen, Jorunn <johau@statsforvalteren.no>
Kopi: Randby, Steinar <Steinar.Randby@agderfk.no>
Emne: Søknad om anleggsendring Buksevika i Flekkefjord kommune
 
Hei 
 
Viser til tidligere avklaringer rundt våre søknader om anleggsendring innenfor LVO og
sender som avtalt søknad om anleggsendring ved Buksevika til uttalelse. 
 
Vedlagt e-post er følgende dokument:

• 2022-05-20 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan , lokalitet 11857 Buksevika,
Flekkefjord kommune

• 2022-05-25 Søknad om anleggsendring Buksevika, Flekkefjord kommune
• Koordinater og skisser bunnfester ramme og flåte Buksevika
• Visualisering Buksevika

 
Du er velkommen til å ta kontakt om det er behov for ytterligere informasjon eller
forklaring knyttet til søknaden. 
 
 
Vennlig hilsen/Best regards
––––––––––––––––––––––––––––––––
Mona Bue
Samfunnskontakt 
Mowi ASA Region South 
––––––––––––––––––––––––––––––––
Mobile: +47 92637406
Mail: mona.bue@mowi.com 
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2021/3021-0 Saksbehandler: Jorunn Haugen Dato: 06.09.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret ORF 82/22 12.09.2022 

 

Saksframlegg - Høring av forslag om korrigering av lokal 
båndtvang for hund - Flekkefjord landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Det bes om vurdering fra styret om innspill fra verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder som ble vedtatt i styremøte 26. april 2021, skal 
videreføres for de endringene som det nå er høring på.  
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
Vedlegg: 
1 Melding om vedtak -Høringsuttalelse i forbindelse med lokal forskrift om 

båndtvang for hund - Flekkefjord kommune 
2 Flekkefjord - høring - forslag om korrigering av lokal båndtvang for hund 
3 Kart 1 Forslag til ny grense for utvidet båndtvang på austre Hidreøyna 

samt øyene utenfor Rasvåg..PDF 
4 Kart 2 Kådøy.PDF 
5 kart over ønsket utvidelse av lokal båndtvang.PDF 
6 Melding om vedtak - Flekkefjord landskapsvernområde - helårs båndtvang 

hvor husdyr beite 
 

Saksopplysninger 
Verneområdestyret fattet følgende vedtak i styremøte 11. august 2020 (se vedlegg 6): 
«Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder ber 
Flekkefjord kommune snarest mulig om å utarbeide en forskrift om båndtvang utover generell 
båndtvang. Verneområdestyret krever at hunder skal holdes i bånd hele året i alle områder 
hvor husdyr har rett til å beite i Flekkefjord landskapsvernområde». 

Den 18. mars 2021 utarbeidet Flekkefjord kommune et forslag til lokal forskrift om båndtvang 
for hund i Flekkefjord kommune, innenfor deler av Flekkefjord landskapsvernområde 
(Brufjell, Hidrahei, Hågåsen, Kjellsnes og Langeland). Forslaget ble sendt på høring, hvor 
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følgende innspill fra verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder ble vedtatt i styremøte 26. april 2021 (se vedlegg 1): 
«Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder viser til 
styresak 11.08.2020, og er fornøyd med at Flekkefjord kommune har ivaretatt styrets innspill 
gjennom utarbeidelse av lokal forskrift om båndtvang». 
Flekkefjord kommune har i brev datert 18. august 2022 sendt ut høringsbrev vedrørende 
forslag om korrigering av lokal båndtvang for hund etter henvendelse/søknad (se vedlegg 2). 
Endringen går ut på hvor det skal være utvidet båndtvang, ikke endring i tekst. Forslaget 
omfatter følgende områder innenfor Flekkefjord landskapsvernområde: utvidelse av område 
for lokal båndtvang på Brufjell, helårs båndtvang på Kåløy og Kådøy, samt utvidet periode for 
båndtvang fram til 1. november på Husøy og Hummarøya (se vedlegg nr. 3, 4 og 5). 
Høringsfristen er satt til 8. september 2022, men verneområdeforvalter har bedt om utsatt 
høringsfrist til 14. september 2022 i forbindelse med styremøte den 12. september. 

Vurdering 
Verneområdeforvalter viser til de vurderingen som er gjort tidligere i styresak datert 
11. august 2020, se vedlegg 6. 
 
Til informasjon så har verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder eller Statens naturoppsyn ikke hjemmel til å føre kontroll med 
bestemmelser etter lov om hundehold (hundeloven) eller forskrift om utvidet båndtvang for 
hund i Flekkefjord landskapsvernområde. Dette bør det informeres om i innspillet til 
Flekkefjord kommune. 
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Besøksadresse 
Fløyveien 14 
Arendal 

Postadresse 
Postboks 504 
4804  ARENDAL 

Kontakt 
Sentralbord +47 37 01 75 00 
Direkte 370 17 843 
sfagpost@statsforvalteren.no 
 

 

Melding om vedtak -Høringsuttalelse i forbindelse med lokal forskrift om 
båndtvang for hund - Flekkefjord kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
  

FLEKKEFJORD KOMMUNE 
Kirkegaten 50 
4400 FLEKKEFJORD 
 

 

Saksbehandler Ronny Skansen Vår ref. 2021/3021 - 432.2 Dato 27.04.2021 

Med vennlig hilsen 
 

Ronny Skansen 
Verneområdeforvalter  
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  Arkivsaksnr: 2021/3021-0 

 Saksbehandler: Ronny Skansen 

Dato: 17.04.2021 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Verneområdestyret ORF 23/21 26.04.2021 
 

Høringsuttalelse i forbindelse med lokal forskrift om båndtvang for hund - Flekkefjord 
kommune 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir 
Flekkefjord kommune følgende innspill til lokal forskrift om båndtvang for hund:  

 

1.  
 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 26.04.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig 
 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder viser til styresak 
11.08.2020, og er fornøyd med at Flekkefjord kommune har ivaretatt styrets innspill gjennom 
utarbeidelse av lokal forskrift om båndtvang.  
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Saksopplysninger 

Verneområdestyret fattet følgende vedtak i styremøte 11.08.2020:  

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder ber Flekkefjord 
kommune snarest mulig om å utarbeide en forskrift om båndtvang utover generell båndtvang. 
Verneområdestyret krever at hunder skal holdes i bånd hele året i alle områder hvor husdyr har 
rett til å beite i Flekkefjord landskapsvernområde. 

Flekkefjord kommune har nå utarbeidet et forslag til lokal forskrift om båndtvang for hund i 
Flekkefjord kommune. Høringsfristen er satt til 1. mai 2021.  

Forslaget som er mest relevant for Flekkefjord landskapsvernområde er forslått i forskriftens § 1 c 
(hunder skal holdes i bånd hele året)  

Deler av Flekkefjord landskapsvernområde: Brufjell, Hidrahei, Hågåsen, Kjellnes og Langeland. 

Verneområdeforvalter viser til de vurderingen som er gjort tidligere og viser til styresak datert 
11.08.2020.  

Vedlegg: 

1 Flekkefjord - til uttalelse - lokal forskrift om båndtvang for hund – høringsbrev Flekkefjord 
kommune datert 18.03.2021 

2 Lokal forskrift om båndtvang for hund, Flekkefjord kommune – Saksfremlegg Flekkefjord 
kommune 

3 Saksprotokoll Flekkefjord kommune  

4 Melding om vedtak - Flekkefjord landskapsvernområde - helårs båndtvang hvor husdyr 
beite – Styresak datert 11.08.2020  
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Postadresse:  Besøksadresse Telefon  Bankkonto 
Flekkefjord kommune Kirkegaten 50, 4400 FLEKKEFJORD  38 32 80 00  2801 44 37497 
Kirkegaten 50 E-postadresse Internettadresse  Foretaksregisteret 
4400 FLEKKEFJORD post@flekkefjord.kommune.no flekkefjord.kommune.no  964 967 369 MVA 
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Teknisk forvaltning 

STATSFORVALTEREN I AGDER 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
 
   

Dato: 
Vår ref: 
Deres ref: 
Saksbeh.: 
Telefon: 

18.08.2022 
20/03940-20 
   
Trond Konstali 
   

  

 
 
 
Høringsbrev forslag om korrigering av lokal båndtvang for hund, Flekkefjord 
kommune   
 
Utvalg for skog og landbruk behandlet 17.03.22 henvendelse/søknad om utvidelse av lokal 
båndtvang ved Brufjell – sak 9/22.  
Gjeldene forskrift finner du her https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-12-09-3908. 
Endringsforslaget går kun på hvor det skal være utvidet båndtvang, ikke endring i tekst. 
Følgende vedtak ble fattet: Endringsforslaget til utvidelse av lokal båndtvang sendes ut på høring 
i henhold til vedlagt kart.  
Vedtak, saksframlegg og vedtak er å finne på kommunes hjemmeside, se her.  
 
I tillegg er det kommet forslag om å utvide båndtvang på Hidra øst for rød strek (kart 1), 
helårs båndtvang Kåløy (kart 1) og Kådøy (kart2). I tillegg øyer markert med blått (kart 1) fram 
til 1. november. Bakgrunnen for dette forslaget er drift av villsau. 
Saken legges nå ut på alminnelig offentlig høring, det inviteres til innspill, og fristen er satt til 
8. september 2022.  
Høringsuttalelser sendes trond.konstali@flekkefjord.kommune.no 
Merk dem 20/03940.  
Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og 
blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 
 
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/03940 
 
Med hilsen 
Landbrukskontoret 
 
Trond Konstali 
skogbrukssjef  
 

STATSFORVALTEREN I AGDER
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL Teknisk forvaltning

Dato: 18.08.2022
Vår ref: 20/03940-20
Deres ref:
Saksbeh.: Trond Konstali
Telefon:

Høringsbrev forslagomkorrigeringav lokal båndtvang for hund, Flekkefjord
kommune

Utvalg for skog og landbruk behandlet 17.03.22 henvendelse/søknad om utvidelse av lokal
båndtvang ved Brufjell - sak 9/22.
Gjeldene forskrift finner du her https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-12-09-3908.
Endringsforslaget går kun på hvor det skal være utvidet båndtvang, ikke endring i tekst.
Følgende vedtak ble fattet: Endringsforslaget til utvidelse av lokal båndtvang sendes ut på høring
i henhold til vedlagt kart.
Vedtak, saksframlegg og vedtak er å finne på kommunes hjemmeside, se her.

I tillegg er det kommet forslag om å utvide båndtvang på Hidra øst for rød strek (kart 1),
helårs båndtvang Kåløy (kart l) og Kädoy (kart2). I tillegg øyer markert med blått (kart l) fram
t i l l. november. Bakgrunnen for dette forslaget er drift av villsau.
Saken legges nå ut på alminnelig offentlig høring, det inviteres t i l innspill, og fristen er satt t i l
8. september 2022.
Høringsuttalelser sendes trond.konstali@flekkefjord.kommune.no
Merk dem 20/03940.
AIie kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og
blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer t i l saksnr 20/03940

Med hilsen
Landbrukskontoret

Trond Konstali
skogbrukssjef

Postadresse:
Flekkefjord kommune
Kirkegaten SO
4400 FLEKKEFJORD

Besksadresse
Kirkegaten 50, 4400 FLEKKEFJORD
E-postadresse
post@flekkefjord.kommune.no

Telefon
38 32 80 00
Internettadresse
flekkefjord.kommune.no

Bankkonto
280144 37497
Foretaksregisteret
964 967 369 MVA

Side l av 2
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Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
 
 

 
 
 
Vedlegg: 
kart over ønsket utvidelse av lokal båndtvang 
Kart 1 Forslag til ny grense for utvidet båndtvang på austre Hidreøyna samt øyene utenfor 
Rasvåg..pdf 
Kart 2 Kådøy.pdf 
 
 

Mottakere: STATSFORVALTEREN I AGDER, Postboks 788 Stoa 
, 4809 ARENDAL 
AGDER FYLKESKOMMUNE, Agder fylkeskommune 
Postboks 788 Stoa 
, 4809 ARENDAL 
AGDER POLITIDISTRIKT, Postboks 514 Lundsiden 
, 4605 KRISTIANSAND S 
SMAABYEN FLEKKEFJORD SA, c/o Flekkefjord Kommune 
Kirkegaten 50 
, 4400 FLEKKEFJORD 
VERNEOMRÅDESTYRET FOR OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD 
LANDSKAPSVERNOMRÅDER, Postboks 788 Stoa 
, 4809 ARENDAL 
Eli Torunn Åboen, Østebø 34, 4420 ÅNA-SIRA 
FLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING, Elvegaten 18, 4400 
FLEKKEFJORD 
FLEKKEFJORD PENSJONISTKLUBB, Postboks 111 
, 4401 FLEKKEFJORD 
NORGES BONDELAG, Postboks 9354 Grønland 
, 0135 OSLO 
DYREBESKYTTELSEN NORGE FLEKKEFJORD, Slimestadvegen 9 , 4480 
KVINESDAL 
Erna Sofie Thele, Midtfjellse 10, 4404 FLEKKEFJORD 
Ole Alvin Skarpenes, Lilleheia 71, 4404 FLEKKEFJORD 
Svein Skarpenes, Sundegaten 38, 4405 FLEKKEFJORD 
Siw Skjæveland, Østebø 33, 4420 ÅNA-SIRA 
Sigrun Julie Kittelsen, Hellebakken 32, 4404 FLEKKEFJORD 
Camilla Vaaga Thele, Bevreveien 7, 4017 STAVANGER 
Fredrik Wollebæk Thele, Ankerveien 226, 1359 EIKSMARKA 
Mary Ann Vaaga Thele, Sandesletta 14 B, 4050 SOLA 
Rune Aksel Thele, Jelsagata 16, 4012 STAVANGER 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakere: STATSFORVALTEREN I AGDER, Postboks 788 Stoa
, 4809 ARENDAL
AGDERFYLKESKOMMUNE, Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
, 4809 ARENDAL
AGDERPOLITIDISTRIKT, Postboks 514 Lundsiden
, 4605 KRISTIANSANDS
SMAABYEN FLEKKEFJORD SA, c /o Flekkefjord Kommune
Kirkegaten 50
, 4400 FLEKKEFJORD
VERNEOMRÅDESTYRET FOR OKSY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD
LANDSKAPSVERNOMRÅDER, Postboks 788 Stoa
, 4809 ARENDAL
Eli Torunn boen, s t e b3 4 , 4420 ÄNA-SIRA
FLEKKEFJORD OG OPLANDSTURISTFORENING, Elvegaten 18, 4400
FLEKKEFJORD
FLEKKEFJORD PENSJONISTKLUBB, Postboks 111
, 4401 FLEKKEFJORD
NORGES BONDELAG, Postboks 9354 Grønland
, 0135 OSLO
DYREBESKYTTELSEN NORGE FLEKKEFJORD, Slimestadvegen 9, 4480
KVINESDAL
Erna Sofie Thele, Midtf jel lse 10, 4404 FLEKKEFJORD
Ole Alvin Skarpenes, Lilleheia 71, 4404 FLEKKEFJORD
Svein Skarpenes, Sundegaten 38, 4405 FLEKKEFJORD
Siw Skjaeveland, Dsteb 33, 4420 4NA-SIRA
Sigrun Julie Kittelsen, Hellebakken 32, 4404 FLEKKEFJORD
Camilla Vaaga Thele, Bevreveien 7, 4017 STAVANGER
Fredrik Wollebæk Thele, Ankerveien 226, 1359 EIKSMARKA
Mary Ann Vaaga Thele, Sandesletta 14 B, 4050 SOLA
Rune Aksel Thele, Jelsagata 16, 4012 STAVANGER

Vedlegg:
kart over ønsket utvidelse av lokal båndtvang
Kart 1 Forslag t i l ny grense for utvidet båndtvang på austre H i d r e y n a samt øyene utenfor
Rasvåg..pdf
Kart 2 Kädy . pd f
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Landbrukseiendom 4207-2/1/0 Markslag (AR5) 7 klasser

Målestokk 1:25000 ved A4 stående utskrift

Dato: 15.06.2022 20:47 - Eiendomsdata verifisert: 15.06.2022 18:44 - Side 1 av 1

Landbrukseiendom 4207-2/1/0 M
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Dato: 15.06.2022 20:47 - Eiendomsdata verifisert: 15.06.2022 18:44 - Side 1 av 1

87



Landbrukseiendom 4207-2/1/0 Markslag (AR5) 7 klasser

Målestokk 1:12500 ved A4 stående utskrift

Dato: 15.06.2022 20:57 - Eiendomsdata verifisert: 15.06.2022 18:44 - Side 1 av 1

Landbrukseiendom 4207-2/1/0 Marksla (ARS) 7 klasser
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Forsla (ARS) 7 klasser 
i C..J(l1.1 

Sede knuden 
( 

av lokal båndtvan 
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Har måttet avlive sauer/lam på grunn løse hunder . 
Mnr van mangler 
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NIBIO 0 200 400 600m Målestokk 1:20000 ved A3 liggende utskrift 
NORSK INSTITUTT FOR 
BIOOKONOMI 

Dato: 24.01.2022 10:12 - Eiendomsdata verifisert: 24.01.2022 09:45 - Side 1 av 2 
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Besøksadresse 
Tordenskjoldsgate 65 
4614 Kristiansand 

Postadresse 
Postboks 788 Stoa 
4809  ARENDAL 

Kontakt 
Sentralbord +47 37 01 75 00 
Direkte 370 17 843 
fmavpost@fylkesmannen.no 
 

 

Melding om vedtak - Flekkefjord landskapsvernområde - helårs båndtvang hvor 
husdyr beite 

 
 

 

 

 

 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Agder  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Statens naturoppsyn  Kirkeveien 32 4580 LYNGDAL 

  
  

Flekkefjord kommune 
Kirkegaten 50 
4400 FLEKKEFJORD 
 

 

Saksbehandler Ronny Skansen Vår ref. 2020/6322 - 432.2 Dato 14.09.2020 

Med vennlig hilsen 
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  Arkivsaksnr: 2020/6322-0 

 Saksbehandler: Maria-Victoria Solstrand 

Dato: 05.08.2020 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Verneområdestyret ORF  11.08.2020 
 

Flekkefjord landskapsvernområde - helårs båndtvang hvor husdyr beiter 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 11.08.2020 
  
Styrets vedtak – enstemmig 
  
Som innstillingen 

 

Forvalters tilrådning til vedtak 

 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder ber Flekkefjord 
kommune snarest mulig om å utarbeide en forskrift om båndtvang utover generell båndtvang. 
Verneområdestyret krever at hunder skal holdes i bånd hele året i alle områder hvor husdyr har rett 
til å beite i Flekkefjord landskapsvernområde.  

 

 

Juridisk grunnlag 
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Lov om hundehold (hundeloven) LOV-2003-07-04-74 
 

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m. 

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller 
innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets 
egg, reir og bo. 

 

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet 

 

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, 

b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller 
rekreasjon, 

c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, 

d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og 
rekreasjonsområder, 

e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går 
ute, eller 

f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. 

 
Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de 
som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk 
spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av 
kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt 
leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, 
natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens 
innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen. 

 

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser. 

 

 

Forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde i Flekkefjord kommune, Vest-Agder.  
FOR-2005-03-11-225 
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§ 2 Formål 

Formålet med Flekkefjord landskapsvernområde er å ta vare på et representativt og særpreget landskap 
med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er viktig for biologisk 
mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med fornminner og nyere tids 
kulturminner. 

 

Saksopplysninger 
Det er kommunen som har myndighet etter hundeloven.  

 

I tiden fra og med 1. april til og med 20 august skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt, slik at hunden ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest 
eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo jfr. hundeloven § 6. 

 

Til tross for at det er en generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august, får 
verneområdeforvalter hvert år inn rapporter om sau som har blitt alvorlig skadet på grunn av løse 
hunder som jeger etter, eller angriper husdyr på beite i Flekkefjord landskapsvernområdet.  

 

Formål med Flekkefjord landskapsvernområdet 

Formål med Flekkefjord landskapsvernområdet er: å ta vare på et representativt og særpreget 
landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er viktig for 
biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med 
fornminner og nyere tids kulturminner jfr. verneforskriften § 2. For å ivareta kulturlandskap i 
Flekkefjord landskapsvernområdet er forvaltningsmyndigheten avhengig av dyr på beite hele året. I 
Flekkefjord landskapsområde er beitedyr avgjørende å kontrollere gjengroing. I områder der dyr 
ikke beiter er konsekvensen alvorlig gjengroing som ødelegger verneverdiene.  

 

 

 

Besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde 

Hovedmålet med besøksstrategien er å jobbe for bærekraftig bruk av verneområdet og samtidig 
tilfredsstille flerbruksinteresser. Tilnærmingen mot bærekraftig bruk er todelt: (1) å skape en felles 
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forståelse for hva besøksverdiene er, og (2) lage en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil 
gjennomføre besøksforvaltning.  

 

Arbeidet med besøksforvaltning skal bidra til en bedre opplevelse for de besøkende i området, samt 
bidra til positiv utvikling og vekst for det lokale næringslivet i regionen, men verneverdiene 
prioriteres der det er uenighet. Hvis det oppstår interessekonflikter, skal tiltak som sikrer 
verneområdene mot uønskede inngrep og aktivitet prioriteres (Veileder for besøksforvaltning i 
norske verneområder (M-415)).  
 
Besøksstrategien legger frem strategiske grep og tiltak (fysisk tilrettelegging, formidling av 
informasjon, osv.) som er nødvendig for å balanse verneverdiene, besøkende og lokal verdiskapning, 
slik at en oppnår størst mulig utbytte for alle brukerinteresser. Besøksstrategien har som mål at alle 
som har lyst kan nyte godt av verneområdene og at naturen sikres for fremtidige generasjoner.  

Løse hunder er en trussel mot verneverdiene på grunn av forstyrrelser for beitedyr og fugler. Det er 
stadig en utfordring for Flekkefjord landskapsvernområde og må dessverre karakteriseres som en 
trussel mot verneverdiene. Beitedyrene er veldig sårbare for store mengder besøkende og løse 
hunder, spesielt om våren. Beitedyr kan bli skremt, og kan bli jaget ut i sjøen eller på annen måte 
skilles fra flokken. 

 

VORF som forvaltningsmyndighet av landskapet kan ikke begrense gjengroing i Flekkefjord 
landskapsvernområde uten beitedyr. Opphør av beitebruk kan bli en konsekvens hvis forstyrrelsene 
vedvarer. En trasig situasjon som hendte i 2019 der en sau med to lam ble skremt av en hund som 
ikke ble holdt i bånd understreker poenget. Sauen hoppet over en fjellkant og ned i et område der det 
verken var mat eller vann, og heller ikke mulig å komme seg opp igjen. Hennes lam fulgte etter. 
Bonden kunne ikke redde dyrene og endte med å måtte avlive alle tre. Når slike episoder skjer 
regelmessig gir bønder opp med bruk av beitedyr. 

 

Det er Flekkefjord kommune som har ansvar for å håndheve hundeloven. Verneområdestyret i 
samarbeid med kommunen vil sikre trygghet og sikkerhet for beitedyrene som begrenser gjengroing 
og holder kulturlandskapet åpent. Se vedlegg 8. 

 

Det er også forstyrrelser i områder der det finnes hekkende fugler, sårbare naturtyper, og områder 
med stort artsmangfold hvor besøkende må være godt informert for å ikke skade naturen.  

 

En målsetting med besøksstrategien er å jobbe for bærekraftig bruk av verneområdene ved å ta 
hensyn til flerbruksinteresser. I områder hvor flerbruksinteresser overlapper blir formidling viktig. 
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Eksempler: lamming og dyr på beite, hunder må holdes i bånd, besøkende må stenge porter.  Disse 
tiltakene blir tatt opp i kommunikasjonsplanen til besøksstrategien. 

     

For å ivareta verneverdiene for landskapet og minimere trusler mot naturen og det biologiske 
mangfoldet, er det viktig å gjøre tiltak for å: 

 

• kanalisere besøkende bort fra de meste sårbare naturområdene.  

• Informere besøkende om verne- og atferdsregler inkludert for eksempel å formidle 
viktigheten av å holde hundene i bånd i områder med beitedyr, og i andre sårbare 
områder og stistrekninger. 

• Jobbe videre med kommunen og grunneierne for å få en lokal forskrift om båndtvang for 
hund jfr. hundeloven for å beskytte beitedyr, for å finne balansen for flerbruksinteresser. 

 

Slått- og beitemark er blant de mest artsrike naturtypene som finnes i Norden. Beitebruk i Norge har 
dessverre opplevd en dramatisk nedgang over de siste tiårene. Plantene som vokser i beitemark er 
stort sett lavvokste, lyskrevende og konkurransesvake arter. For å rotfeste seg og overleve i lang tid 
er disse helt avhengige av at beitedyrene er til stede. Det er ikke mulig å restaurere kystlynghei som 
er en utvalgt naturtype uten beitedyr. Gjengroing er en trussel mot artsmangfoldet og forekomsten 
av arter som er avhengige av et åpent landskap. 1 

__________________ 
1 NIBIO POP Vol. 5, nr 31, 2019:  Mange planter trenger dyr på beite  

 

Bøndene sier at nå har de fått nok. De vil si opp beiteavtalene hvis hunder får tilgang uten båndtvang 
der husdyr er på beite. Det er en direkte trussel mot verneverdiene. 

 

Det generell båndtvang er gjeldende for alle hunder mellom 1. april og 20. august. Det er hundeeiers 
ansvar å sørge for at hunden er tilstrekkelig sikret i denne perioden, slik at uheldige situasjoner ikke 
oppstår.  

 

Målet med båndtvang er i hovedsak at hunder skal ikke jage eller skade sau, geit, storfe, fjærfe, rein, 
hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Altså for å beskytte beitedyr i en sårbar tid, for 
eksempel i lammesesongen.  
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Bildene i vedlegg 1 og 2 viser at det ikke er positive holdninger til bruk av båndtvang.  Dessverre er 
det slik at uansett årstid får verneområdeforvalter inn bilder og rapporter om løse hunder som har 
skadet sau, storfe og geit (vedlegg 1 og 2). Disse skadene skjer året rundt, selv om det er en generell 
båndtvang fra 1. april til 20. august for hund i hele landet. Det generell båndtvang innebærer at alle 
hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet hele perioden. Dyrelivet er ekstra sårbart i 
denne perioden og det må sikres at hunder ikke skremmer opp eller jager beitedyr fugl og vilt.   

 

Vedlegg 3, 4, 5 og 6 er uttalelser fra bønder som har mistet beitedyr på grunn av løse hunder.  

 

Flekkefjord kommune trenger en lokal forskrift om båndtvang umiddelbart og må engasjere seg med 
verneområdestyret og innbyggere for å formidle viktigheten av å oppretteholde båndtvang i 
Flekkefjord landskapsvernområde og andre områder hvor beitedyr finnes.  

 

Kommunen kan fastsette en forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt 
eller inngjerdet i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest 
normalt går ute jfr. hundeloven § 6 bokstav (e). 

 

Eksempler på forskrifter i andre kommuner: 

Mandal kommune fastsatt Forskrift til lov om hundehold, Mandal kommune, Vest-Agder.  Båndtvang 
jfr. § 1 sier: 

I Mandal kommune skal hunder utover den generelle båndtvangen i perioden 1. april-20. august, 
holdes i bånd hele året: 

 

a) I Furulunden og Risøbank, jf. hundeloven § 6 bokstav d. 

b) På øyer og holmer der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, jf. hundeloven § 6 
bokstav e. 

 

Lindesnes kommune har en båndtvang hele året i Furulunden og ved Risøbank, men også på øyer og 
holmer der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.  

 

Verneområdestyret bruker Forskrift om båndtvang for hund, Søgne kommune (vedlegg 7) som et 
eksempel av en type forskrift som trenges for Flekkefjord kommune. Den forskriften tar hensyn til 
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sårbare områder i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Det må listes nøyaktig de beiteøyer og 
beiteområder i Flekkefjord landskapsvernområdet hvor en helårs båndtvang skal gjelde.  

Vurdering 

Verneområdestyret ønsker med dette vedtaket å styrke enigheten om og forståelse for båndtvang i 
Flekkefjord landskapsvernområde. Dette er i tråd med forvaltning av Flekkefjord 
landskapsvernområdet og besøksstrategien som er nå lagt ut på høring.  

 

Det er kjempe viktig at Flekkefjord kommunen gir støtte til forvaltningen i landskapsvernområdet. 
Verneområdestyret vil, i tillegg til en forskrift, be kommunen om å fornye fokus for å få positive 
holdninger rundt båndtvang for å unngå flere ulykker og dødsfall blant beitedyrene som holder 
kulturlandskapet åpent. Når en forskrift er på plass, vil VORF ta ansvar for skilting som er en del av 
kommunikasjonsplanen i besøksstrategien.  

 

VORF og bønder som eier beitedyr har ikke kapasitet til å overvåke den ytre skjærgården, og det er 
åpenbart at det burde være båndtvang på øyene året rundt. Kommunen kan avgrense områder hvor 
det er tillatt med løse hunder, som for eksempel hundeparker eller særskilte treningsområder. Det 
kan ikke tillattes i landskapsvernområdet hvor det finnes beitedyr på beite hele året. Slik bruk av 
landskapsvernområdet må stoppes umiddelbart.  
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VEDLEGG 1: 

Figur 1 og 2:   Bilder sendt inn av Roger Skjerping Urstad den 26. juli 2020. Sauen ble jaget til lungene 
sprenges. Sauen ble bitt i hode og hals. Til tross for skilt om båndtvang og allmenn båndtvang over hele 
Norge fra 1. april til 20. august.
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VEDLEGG 2:  

Figur 3 og 4:   Sau som ble skadet  av løse hunder på 
Hågåsen og Dåstøl/Stø
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VEDLEGG 3: 

Figur 5:  Melding og video fra Ole Reidar Skailand sendt mandag 3. august 2020 til verneområdeforvalter på 
Messenger. Lam som ble skadet så alvorlig at det må slaktes. 
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VEDLEGG 4:  

 

Fra: Roger Skjerping Urstad <roger@hittero.no> 

Dato: 26. jul. 2020 12:52 

Emne: Løshund 

Til: erik@avisenagder.no 

Kopi:  

 

Hei! 

Bildene her er tatt på Husøya/Vrangesundøya utenfor Hidra i går og viser resultatet fra en hund som 
har vært løs antakelig i løpet av fredagen.  

Lammet er jagd til øyas ende, det er helt er sprengt og det har bitemerker i hals og hode. Mora står og 
breker fortvilet.  
 

Til nå i år har vi mistet to av ti lam på Husøy, og det er ikke uvanlig. Ofte går det med en sau eller to 
også. I ulvesonen vurderer Mattilsynet beitenekt når man overstiger 20% tap, og på Husøy er vi farlig 
nær grensen noen år.  
 

Foruten det økonomiske tapet av lammet går det også med mye tid. Resten av flokken må sankes og 
sjekkes for skader og kadaveret fjernes og graves ned. Det blir fort et dagsverk, og lik andre som har 
lønnet arbeid, har også vår tid en verdi. Ville du ha jobbet gratis en dag for at bikkja til en du ikke 
kjenner skal få springe litt? Når kadaveret har ligget en stund og modnet til delvis forråtnelse med 
fluer og makk krypende rundt er det heller ikke en særlig behagelig jobb. 

 

Det som plager oss mest er imidlertid tanken på den frykten og lidelsen dyret har hatt de siste 
minuttene av sitt liv. Det er noe med dyrets uskyld som vekker et beskytterinstinkt hos eieren. 

Tap av dyr på grunn av løshund skjer ikke alltid direkte. At det plutselig ikke er noen som drikker av 
juret fører til melkespreng og mulig jurbetennelse hos mora. Foruten at det er smertefullt kan juret 
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bli ødelagt og mora slaktes siden den ikke er i stand til å fostre opp flere lam. Det skjer også at dyrene 
skremmes på sjøen, utfor stup og ut å på fjellhyller hvor det er ingen vei tilbake.  

 

Vi prøver oss så på fjellklatring og å få dem opp med tau, men ofte har jeg ikke annet valg enn å avlive 
dyrene der de står, med rifle på avstand. Sist med to sauer og ett lam på Dragøya utenfor Kirkehamn i 
vinter. Alternativet hadde blir at de tørster i hjel etter noen dager. Og det skjer sikkert av og til 
likevel, det er jo ofte flaks at vi kommer over dem oppi fjellsida.  

 

Det ville vært synd om våre mest brukte fritidsområder må stå uten beitedyr fordi det ikke er mulig å 
drive med forsvarlig dyrevelferd. Slik er situasjonen på flere av de mest besøkte stedene i kommunen 
hvor det også går beitedyr. Bøndene står for størstedelen landskapskjøtselen i kommunen og er 
involvert i de fleste tiltak for tilrettelegging for friluftsliv. Alle som ferdes i naturen har glede av at 
tilgroingen holdes i sjakk, at utsiktene beholdes og at vi har et levende landskap. Derfor er det 
paradoksalt at jo finere vi steller ting til for folk og jo flere som tar i bruk naturen, får vi flere 
løshunder jo dårligere blir velferden for dyra og arbeidsmiljøet for oss. Det er ikke i fellesskapets 
interesse og det føles utakknemlig.  

 

 

 

 

 

 

 

Hendelsen har skjedd til tross for det står skilt som minner om båndtvang på brygga der folk lander. 
Derfor trenger vi også publikums hjelp til å minne folk med løse hunder om å overholde 
båndtvangen. Mange tror de er litt mer fri for bestemmelsene når de kommer ut på landet. Slik er det 
ikke. Det er mildt hos oss og mange beitedyr går ute helt til nærmere jul, og noen steder hele året. 
Enhver har rett til å ta hånd om løse hunder de treffer på, og ellers gjøre det som er nødvendig for å 
hindre fare for mennesker og husdyr. Hundelovens aktsomhetskrav gjør at hunder i praksis bør gå i 
bånd hele året i de områdene det beites hele året. Foruten lovens bokstav er det bøndene som er 
ansvarlige for dyrevelferden til husdyra. Vi kan ikke overlate til andre å ta disse avgjørelsene. 
Hunden skal i bånd.  

 

Her har andre kommuner tatt et ansvar og gjort vedtak om utvidet båndtvang hele året i de 
områdene det går husdyr hele året. Vi trenger ikke se lenger enn til Søgne og Mandal. Til tross for at 
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helårsbeiting er enda mer utbredt i vår kommune, har ikke administrasjonen og 
Flekkefjordspolitikerne tatt ansvar og gjort et liknende vedtak.  

 

Ønsket om et slikt forbud er ikke urimelig, vi ber kun om samme beskyttelse som det tradisjonelle 
saueholdene har i sin beitesesong. Jeg har prøvd og ikke nådd fram, så jeg oppfordrer andre til å 
prøve. Det er mange både to- og firbeinte som ville vært takknemlige. 

… 

--  

Med vennlig hilsen 

Roger Skjerping Urstad 
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VEDLEGG 5:  

 

Fra: Ole Geir Reistad <ogr@sjoly.no>  

Sendt: 4. august 2020 01:27 

Til: Solstrand, Maria-Victoria <fmavmso@fylkesmannen.no> 

Emne: Innspill vedr helårs BÅNDTVANG 

 

ALARMERENDE BEHOV FOR HELÅRS BÅNDTVANG  

 

Det er blitt et alarmerende stort behov for at offentlig myndighet nå griper tak i problematikken med 
løse hunder ved beitende husdyr. Dyr som finnes drep er bare som toppen av et isfjell av problemet.  

 

Sau, fjørfe er drept og naturligvis også ville fugler. Småfe jages så de kan dø eller mister kontakt med 
sin flokk, skades, setter seg fast i terrenget, lam som mister kontakt med sin mor risikerer å ikke få 
mat. Terrenget er meget kupert, så det er svært krevende å finne igjen rømte dyr. Tidligere tamme 
dyr blir skremt, vanskelige å håndtere og vanskeligere å hjelpe. Flokker spres og kan bli vanskelig å 
bringe sammen igjen. Driften blir svært arbeidskrevende i tillegg til belastningen det er å miste dyr. 
Det blir svært vanskelige å oppnå ønsket beitetrykk for å motvirke en stadig økende 
gjengroingstrussel.  

 

Ammekyr med kalver og okse av gammel utrydningstrua rase går på beite. Hele kulturlandskapet i 
tidligere Hidra kommune er bygget opp rundt denne type beitebruk, dyrene er forholdsvis store, kan 
lett bli provosert/skremt, det er en reell fare for at hele besetningen kan bli jaget utfor skrent, men 
også at de kan reagere i retning av mennesker, i verste fall angripe i selvforsvar. 

Risikoen er ikke ønskelig. 

 

Når man ber om at løse hunder blir tatt i bånd møtes vi i de fleste tilfeller med motargument, noen 
tar gjerne på båndet og deretter av når de har passert oss. Båndtvang er ikke sterkt nok innarbeidet 
hos befolkningen til å bli respektert. Det er ingen god løsning at private må vokte loven. Husdyr går 
ute året rundt. Både av hensyn til dyrevelferd og mennesker, er det oppfattet som nødvendig med 
helårs båndtvang, bare på det vis tror jeg båndtvang kan bli godt nok innarbeidet til å bli overholdt. 
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Flere har meldt om problem 

I går ble jeg kontaktet av flere som har sau i ulike areal på Hidra, de er svært fortvilet over 
situasjonen med løse hunder. Særlig Hågåsen og Laugøy (på Hidra) ble nevnt denne gang. Begge 
steder er dels i verneområdet med store kulturlandskapsverdier. Det er stor frykt for nedleggelse av 
beitedrift med de negative følger det kan få for kulturlandskapet. Stadig flere tar til ordet for at 
ferdsel må forbys i slike innmarksareal hvis ikke problemet løses. Det er meget viktig at kommunen 
tar nødvendige skritt for å løse problemet. Jeg håper verneområdestyret kan støtte opp om dette. 
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VEDLEGG 6: 

 

Fra: Ole Reidar Skailand 

Dato:  28 juli, 2020  

 

Via Messenger app 

 

Hei 

Så i dagens agder utalelse om tiltak mot løshunder i beiteområder. 

Var selv for en del uker siden ute i sosiale medier å påpekte dette. 

Har som kjent sauer å lam i fidjemarka/hågåsen samt dåstøl/stø. 

 

I år har jeg vært ute å hentet 2 sau å 4 lam som har vært jaget til døde av løshunder. har blitt funnet 
av turgåere på hågåsen som er flinke til å gi beskjed . 

Svigerfar som bor på øya å fører tilsyn har irettesatt flere som ikke følger båndtvangen. 

 

 Har vært i dialog med Sverre thele om dette, og hvilke tiltak som kan gjøres. Tror ikke utvidet 
båndtvang hjelper når ikke de klarer å holde den i perioden den gjelder. 

Er redd alternativet blir å ta vekk sauene på bekostning av turisteme. 

Eventuet om et forbud mot hund i beiteområder kan settes inn som et tiltak? 

 Hadde hendelser på Dåstøl/stø i fjord, å i vår. 

Folk sier ikke i fra når det har skjedd, men blir oppdaget av andre eller meg ved tilsyn, å synderen 
blir ikke tatt. 

 

De tilfellene ellers i år har ikke sauebe/lam blitt bitt, men jagd /sprengt. I de tilfellene gir hunden seg 
når de slutter å springe, de går ikke inn for å bite men mer for lek å jage. 
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Finner dyrene da oppblåst ofte liggende i nedforbakke, i fullt sprang  skum mdd blod ut av nese 
munn, og blod ut av endetarmen. 

 

Har vært for dårlig til å ta bilde , er så stressa som regel med å få fjerne det døde dyret å så få tak på 
sau eller lam. 

 

Lammene blir som regel små å gir dårlig slaktevekt når de ikke får gå med mora lengre. 

Sau som mister lam må, må settes inn å melkes daglig/trappes ned slik at melkeproduksjonen slutter. 

Hvis ikke får den melkespreng jur skades, som oftes jurbetennelse å må taes ut av produksjon siden 
den ikke vil kunne gi meøk til lammene neste gang den føder. 
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VEDLEGG 7:  Et eksempel av en lokal forskrift som tar hensyn til sårbare områder i Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde i Søgne kommune. 

 

Forskrift om båndtvang for hund, Søgne kommune, Vest-Agder 
 

Dato FOR-2013-08-29-1753 

Publisert II 2014 hefte 2 

Ikrafttredelse 29.08.2013 

Endrer FOR-2007-01-10-101 

Gjelder for Kristiansand kommune, Agder 

Hjemmel LOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-
2003-07-04-74-§11 

Kunngjort 06.03.2014   kl. 15.00 

Korttittel Forskrift om båndtvang for hund, Søgne 

 

 

Hjemmel:  Fastsatt av Søgne kommunestyre 29. august 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 
nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. 

 

§ 1.  Definisjoner 

a) Beiteøyer: Øyer det er helårsbeite på, dette gjelder Borøya, Brendøy, Fiske, Gjeve, 
Helgøya (Ny Hellesund), Hellersøya (Songvår), Herøya, Hundsøya, Inner Hellersøya, 
Kallholmen, Knutsholmene (v/Borøy), Kubbøya (Songvår), Langøya, Lille Furuholmen, 
Lille Kallholmen, Monsøya (Ny-Hellesund), Nodevigsholmene, Nordre Vassøy, Ravnøya 
(Songvår), Risholmen, Skiftingsholmen, Songvår, Store Kallholmen, Store Kjeøya, Store 
Lyngholmen, Tjamsøya, Udvår, Vestre Kuholmen, Vestre Skudeholmen (Udvår), Ydder 
Hellersøya, Ytre Udvår, Østre Kuholmen, Østre Skudeholmen (Udvår). 
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b) Båndtvang: For båndtvang i henhold til § 6 i hundeloven vil ikke slike unntak som er 
listet i § 9 i hundeloven gjøre seg gjeldene for paragrafer fastsatt etter § 6, herunder 
(ikke utfyllende) 

- dressert bufehund, 

- hund i aktiv tjeneste for politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller prøver 
for slik tjeneste, 

- ettersøkshund i aktiv bruk etter såret eller sykt vilt, 

- hund i bruk for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august-1. april, 
eller når reglene er fastsatt av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e. 

 
Disse kan fremdeles slippes på aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når 
dette ikke er i strid med annet regelverk. 

 

c) Verne- og fredningsområder: Følgende områder i Søgne har verne- eller 
fredningsbestemmelser: Hellersøya, Herøya naturreservat, Kubbøya, Lohnetjønn 
naturreservat, Lunde naturreservat, Lyngbudalen naturreservat, Låveheia naturreservat 
(v/Rossevann), Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Songvår, Store Lyngholmen 
naturreservat, Store Øygarden naturreservat (v/Tjomsevannet), Torjusheia 
naturreservat. 

 

 

 

 

 

§ 2.  Båndtvang 

I Søgne kommune er det ikke tillatt for hunder å gå løs på følgende steder: 

 

a) På beiteøyer i henhold til hundeloven § 6 e, gjelder hele året. 

b) På og ved preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til preparering 
opphører, i henhold til hundeloven § 6 d. 
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c) I rekreasjonsområde Helleviga-Romsviga begrenset i nord av RV 456, i vest av parkering 
Helleviga og i øst ved bekk Donevannet-Romsviga. Videre på tursti rundt 
Kvernhusvannet med tilhørende friområder mot Kusseviga. Forbudet gjelder hele året og 
er fastsatt i henhold til § 6 d i hundeloven. 

d) I følgende turløyper: Høllen-Giskedalen, Tinntjønnløypa, Åros strandsti. Forbudet gjelder 
hele året og er fastsatt i henhold til § 6 d i hundeloven. 

e) I områder der bufe beiter i tiden fra 21. august til 31. oktober, i henhold til hundeloven § 
6 e. 

f) Lohnetjønn Naturreservat – hele året, gjelder også jakthunder, i overenskomst med 
forskrift 10. november 1988 nr. 910 om fredning av Lohnetjønn naturreservat, Søgne 
kommune, Vest-Agder. 

g) Songvår, Hellersøya, Herøya, Kubbøya og Store Lyngholmen naturreservat – fra 1. mars 
til 1. september, gjelder også jakthunder. Dette er i overenskomst med 
fredningsforskriftene 

- Forskrift 28. mars 1980 nr. 65 om fredning av Songvaar, Hellersøya og Kubbøya, Søgne 
kommune, Vest-Agder. 

- Forskrift 28. mars 1980 nr. 64 om fredning for Herøya naturreservat, Søgne kommune, 
Vest-Agder. og 

- Forskrift 28. mars 1980 nr. 63 om fredning for Store Lyngholmen naturreservat, Søgne 
kommune, Vest-Agder. 

 

§ 3.  Unntak 

Det gjøres unntak fra båndtvangen etter forskriftens § 1: 

 

a) For hunder under trening/kurs/arrangement i regi av hundeklubb eller 
hundeorganisasjon registrert i Norsk Kennel Klub dersom reningen/kurset/ 
arrangementet foregår på en aktsom måte. Det skal føres oversikt over deltakerne på 
treningen/kurset/arrangementet. Oversikten kan kreves utlevert av kommunen. 

b) Andre unntak fra båndtvang i medhold av denne forskriften fremgår av lov om 
hundehold § 9. 

c) Unntakene gjelder ikke i verne- og fredningsområder der annet fremgår av verne- eller 
fredningsforskrift. 
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§ 4.  Opptak av løs hund 

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig 
kan likevel bare rettighetshavere i område eller politi oppta løse hunder. Hund som opptas skal 
leveres til hundeholder dersom denne er tilstede. Hvis hund ikke blir levert til hundeholder skal den 
snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholder å hente hunden innen en uke etter at hun eller han 
er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10. 

 

§ 5.  Renhold 

Hundeholdere plikter å fjerne avføring som hunder legger igjen på og langs offentlige veier eller i 
andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk. Det samme gjelder for 
offentlige badeplasser, parkmessige områder utenom tettbygd strøk og på og langs turveier og 
preparerte skiløyper. Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen eller i veikanten. Paragrafen er 
fastsatt i henhold til hundelovens § 11 om ro og orden. 

 

§ 6.  Dispensasjon 

Kommunen kan dispensere fra bestemmelsene i § 2 i denne forskrift. 

 

§ 7.  Håndhevelse 

Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes med 
bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28. 

 

§ 8.  Iverksettelse 

Forskriften trer i kraft straks, samtidig oppheves forskrift 10. januar 2007 nr. 101 om båndtvang 
utover generell båndtvang, Søgne kommune, Vest-Agder. 
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VEDLEGG 8:
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