
Møteinnkalling

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

Møtested: Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus
Dato: 24.03.2015
Tidspunkt : 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til personlig vara med kopi til forvalter.
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Fra:nve@nve.no[nve@nve.no]Dato:13.01.201512:38:13Til: Vikøyr, BjørnTittel: Orienteringom
vedtak.NVEs referanse:200708652-189
Til Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord

Vedlagt følger dokument 200708652 -189 Orientering om vedtak fra NVE - Norges vassdrags- og
energidirektorat .
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt -Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

Verneområdestyretfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjord

Vår dato:13.01.2015
Vår ref.: 200708652-189
Arkiv: 511 Saksbehandler:
Deresdato: ErlendBjerkestrand
Deresref.: 22959298/erbj@nve.no

Orientering om vedtak
Norgesvassdrags- ogenergidirektorathari dagavslåttSiragrunnenAS sin søknadomkonsesjonfor
byggingog drift av Siragrunnenvindkraftverkmednettilknytning.EtterNVEs vurderingerdesamlede
ulempervedanleggetstørreenndefordelenetiltaket vil medføre,setti lys avdestore
utbyggingskostnadeneogusikkerhetenrundtteknologiutvikling.

Vedtaksdokumentetogdokumentet«Bakgrunnfor vedtak»er tilgjengeligpåNVE sineinternettsider
www.nve.no/vindkraft.

Klageadgang

Denneavgjørelsenkanpåklagestil Olje- ogenergidepartementetavparteri sakenogandremedrettslig
klageinteresseinnen3 ukerfra dettidspunktdenneunderretninger kommetfrem,jf. fvl. kapittelVI. En
eventuellklageskalbegrunnesskriftlig, stilestil Olje- ogenergidepartementetogsendestil NVE. Vi
foretrekkerelektroniskoversendelsetil vår sentralee-postadressenve@nve.no.

Med hilsen

ArneOlsen
seksjonssjef

ErlendBjerkestrand
rådgiver

Dokumentetsendesutenunderskrift.Deter godkjenti henholdtil internerutiner.

Vedlegg:

Mottakerliste:
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AgderEnergiNettAS
Alf JacobNilsen
Alf Ulland
AnlaugStornes
Aud Johnsen
BernhardGjertsen
BluePlanetAS
DalaneMiljø- ogRessurslagSA
DirektoratetForNaturforvaltning
EgersundGroupAS
EgersundSeaserviceAS
EigersundogSokndalFiskarlag
Eivind Eide
EspenKloster
FiskarlagetSør
FiskarlagetVest
Fiskeridirektoratet
Flekkefjordkommune
Forsvarsbygg
Forumfor naturog friluftsliv Agder
Forumfor naturog friluftsliv Rogaland
Framtideni vårehender,Jærenlokallag
Fylkesmanneni Rogaland
Fylkesmanneni Vest-Agder
GrunneierepåBu, Dydland,RegogMål
GunnarEndresen
Havforskingsinstituttet
IngerVågen
IparkAS
JonnyOlsson
Kirkehamn- Miljø ogkulturhistorisk forening
Kjersti og IngveHolm
Luftfartstilsynet
LyseElnettAS
MagneToft
MuseumStavanger
Naturvernforbundeti Rogaland
Naturvernforbundeti Troms
Naturvernforbundeti Vest-Agder
Norgesfiskarlag
NorgesMiljøvernforbund
NorskHummerDrift AS
NorskOrnitologisk Foreneing,Lista lokallag
NorskOrnitologiskForening
Olav GeorgBu
Ole Haneberg
PrebenClausenvedAarhusUniversitet- Institut for bioscience
Riksantikvaren
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Rogalandfylkeskommune
Roy Log
SabimaSamarbeidsrådetForBiologisk Mangfold
Sira-Kvina Kraftselskap
Sokndalkommune
Statensvegvesen- Regionsør
StatensVegvesenRegionVest
StatnettSF
StavangerTuristforeningHovedkontor
TelenorKabelnett
TellenesVindparkDA v/Arild Fjeldahl
Verneområdestyretfor Oksøy-RyvingenogFlekkefjord
Vest-Agder fylkeskommune
Åge Danielsen

Direktoratetfor samfunnssikkerhetogberedskap(DSB) - RegionSør
EnovaSF
Miljøverndepartementet
Norskinstitutt for by- og regionforskning
Olje- ogenergidepartementet
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Fra: Prum Norry Long[Norry-Long.Prum@kld.dep.no]
Dato: 07.01.2015 13:17:20
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: Henvendelse vedr. mulig nasjonalpark på kysten i Vest-Agder

Sevedlagtesaksdokumenter.Dennee-postener sendtpåvegneavKlima- ogmiljødepartementet.Vennligst
ikkesvardirekte til avsender,menbrukpostmottak@kld.dep.nodersomdu har behovfor å svarepådenne
e-posteneller har andrehenvendelsertil departementet.
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelinge
n

Saksbehandler
Postboks8013Dep Kongensgate20 22 24 9090 IngunnIversen

22 24 5861NO-0030Oslo Orgno.
postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972417882

VerneområdstyretOksøy- Ryvingenog Flekkefjord
landsksapsvernområde
Postboks513Lundsiden
4605KRISTIANSAND

Deresref Vår ref Dato

14/3978- 07.01.2015

Henvendelsevedr. mulig nasjonalpark på kysten i Vest-Agder

Detvisestil brevav 16.12.2014vedrørendemulig nasjonalparkpåkystenavVest-Agder.

I naturmangfoldlovener nasjonalpark(§ 35), enstrengerevernekategorienn
landskapsvernområde(§ 36). Detteinnebærerblant annetat deti nasjonalparker generelt
aksepteresmindreinngrepenni landskapsvernområder. Dettekanf.eksværei forhold til
etableringav landbruksdrift,oppføringav bygninger,motorferdselog lignende.

Vedutarbeidelseav verneforskrifterskalrestriksjonsnivåetalltid relaterestil hvasomer
formåletmedvernetoghvilke naturverdiersomskalivaretas.Restriksjonsnivåetskalikke
værestrengereennhvasomernødvendigfor å ta varepådeaktuelleverneverdiene.

Klima-ogmiljødepartementetkanikke nåangikonkrethvordanrestriksjonsnivåetvil bli
endretdersomOksøy-Ryvingenlandskapsvernområdeomgjørestil nasjonalpark.Dettevil
blantannetavhengeav formålsbestemmelsen,og hvilke avveiningersomgjøresi løpetav
verneplanprosessen.Formåletog restriksjonsnivåetsomfastsettes, måligge innenforde
rammersomgjelderfor nasjonalparkeretternaturmangfoldloven.

Vedeventuell omgjøringav landskapsvernområdetil nasjonalparker detenforutsetningat
deterpolitisk enigheti deberørtekommuneneom å starteenslik prosess.Dersomenslik
enighetforeligger,kanKlima- ogmiljødepartementetgi oppdragtil Miljødirektoratet, som
videregir vedkommendefylkesmannoppdragom åstarteenverneplanprosess. Verne-
planprosessenvil følgedevanligesaksbehandlingsregelenei naturmangfoldloven. Dette
innebærerblantannetå foretanødvendigefagligeregistreringerfor å klargjøreomdeaktuelle
områdenetilfredstiller naturmangfoldlovenskrav til opprettelseavennasjonalpark,
gjennomføringav vanlighøring,foretadenødvendigeavveiningermellomberørte
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samfunnsinteresser,regjeringsbehandlingog til slutt eventueltvedtakav Kongeni statsråd.

Medhilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

IngunnIversen
fagdirektør

Dokumenteter godkjentelektronisk,oghar derfor ikkehåndskrevetsignatur.

Kopi:
Miljødirektoratet
Fylkesmanneni Vest-Agder
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD
LANDSKAPSVERNOMRÅDER

Saksbehandler:Bjørn Vikøyr
Deresref.: Vår dato: 16.12.2014

Tlf.: 38176219 Vår ref.: 2013/4334 Arkivkode: 432.2

POSTADRESSE:
VERNEOMRÅDESTYRET

TELEFON SENTRAL: 38176000
DIREKTENUMMER:+47 414 73 912

E-POST: VORFPOSTMOTTAK@FYLKESMANNEN.NO
WEB: HTTP://WWW.NASJONALPARKSTYRE.NO/OKSOY-RYVINGEN/

Klima ogmiljødepartementet
postmottak@kld.dep.no

MULIG NASJONALPARK PÅ KYSTEN I VEST-AGDER

BasertpåNy landsplanfor nasjonalparkerog andrestørreverneområderi Norge(Stortings-
meldingnr 62,1991-92),somStortingetgasin tilslutning til 10.april 1993,bleOksøy-Ryvingenog
Flekkefjordlandskapsvernområdervedtattoppretteti 2005.Naturverdienei områdeneharkvaliteter
somslik vi oppfatterMiljødirektoratet,kvalifiserertil nasjonalparki trådmedny praksisfor
nasjonalparketableringerlangsSkagerakkysten.

Verneområdestyret serfleremuligefordelerogulempervedeneventuellendringav landskapsvern-
områderpåkysteni Vest-Agdertil nasjonalpark.Enulempeerat enny vernediskusjonkanskape
usikkerhetom hvilke endringersomkankomme.Grunneierrepresentanterog andreharreist
spørsmålom vernetvil bli strengere.Verneområdestyret serikke behovfor strengerevern.

Vi ønskerenavklaringfra departementetpåomdeter mulig å endrevernestatusfra
landskapsvernområdetil nasjonalparkutenå endrerestriksjonsnivået.

Medhilsen

ReidarGausdal
styreleder

Dokumenteter godkjentelektroniskog har derfor ingenunderskrift.

Kopi til:
Fylkesmanneni Vest-Agder,fmvaPostmottak@fylkesmannen.no
Miljødirektoratet,post@miljodir.no
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Deres ref Vår ref Dato

15/77 23.01.2015

Delegasjon avmyndighet til åbehandlekl agesaker etternaturmangfoldloven

Vi viser til prop. 1 S (2009-2010) om ny forvaltningsordning for store verneområder, samt til
prop. 1S (2014-2015) om lokal forvaltning av verneområder vedrørende klagemyndighet for
vedtak fattet av nasjonalparkstyrer og verneområdestyrer.

Klima- og miljødepartementet delegerer med virkning fra dags dato myndigheten til å fatte
vedtak i saker som gjelder klager på vedtak fattet av nasjonalpark- og verneområdestyrer til
Miljødirektoratet.

Klagesaker oversendt fra nasjonalpark- og vernestyrene adressert til Klima- og
miljødepartementet som pr. dags dato ligger i Miljødirektoratet til forberedende
klagebehandling avgjøres av Miljødirektoratet som klageinstans med grunnlag i dagens
delegeringsvedtak.

Klima- og miljødepartementet harmottat tilrådning fra Miljødirektoratet om vedtak i flere
saker som foreløpig ikke er ferdigbehandlet i departementet. Når det gjelder
vedtaksmyndighet i disse sakene har departementet besluttet at følgende saker oversendes
direktoratet for endelig klagebehandling:

Tilskudd til bygging av utekjøkken i Breheimen nasjonalpark, klage på vedtak fattet
av Breheimen nasjonalparkstyre 14. november 2012
Utvidelse av tilbygg i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde, klage på
vedtak fattet av nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark 29. januar 2013
Bruk av snøscooter til privat hytte i Stabbursdalen nasjonalpark, klage på vedtak fattet
av Stabbursdalen nasjonalparkstyre18. mars 2013
Tilrettelegging for parkering til Haverdalseter turisthytte i Grimsdalen

Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelinge Saksbehandler
Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 22 24 90 90 n Øivind Dannevig
NO-0030 Oslo Org no. 22245843
postrnottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no 972 417 882

DET KONGELIGE
KLIMA- OG MILIØDEPARTEMEWT;:s...,

y'Ke:3(11:

2

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim
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landskapsvernområde, klage på vedtak fattet av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.
og 22. mars 2013
Bruk av snøscooter til transport av utstyr til fiske, klage på vedtak fattet av
Rohkunborri nasjonalparkstyre 9. april 2013
Bølgebryter i Ytre Hvaler nasjonalpark, klage på vedtak fattet av Ytre Hvaler
nasjonalparkstyre 20. september 2013
Bruk av snøscooter til transport av ved og utstyr samt hogst av ved i Rohkunborri
nasjonalpark, klage på vedtak i Rohkunborri nasjonalparkstyre av 26. november 2013
Sykkelritt i Stabbursdalen nasjonalpark, klage på vedtak fattet av Stabbursdalen
nasjonalparkstyre 3. januar 2014
Organisert ferdsel i Rondane nasjonalpark, klage på vedtak fattet av Rondane-Dovre
nasjonalparkstyre 31. januar 2014
Midler til adkomst fra Fidsel til Kleppe i Flekkef.jord landskapsvernområde, klage på
verneområdetyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkef.jord landskapsvernområder 26.
februar 2014
Bruk av helikopter til lavtflyging og landing i forbindelse med filming av blant annet
skikjøring i Lyngsalpan landskapsvernområde, klage på vedtak fattet av
verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde 19. april 2014.
Barmarkskjøring av proviant og utstyr til gjetere, klage på vedtak fattet av
Blåfjella/Skjækerfiella-Lierne nasjonalparkstyre 27. august 2014
Restaurering og nybygg, klage på vedtak fattet av Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre 27. august 2014

Når det gjelder klagesaker oversendt fra nasjonalpark- og vernestyrene adressert til Klima- og
miljødepartementet, hvor sakene fortsatt ligger hos Miljødirektoratet til forberedende
klagebehandling, fattes endelig vedtak av Miljødirektoratet med grunnlag i delegeringen.

Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øivind Dannevig
avdelingsdirektør

Dokumetnet er godkjent elektronisk, og har deirfOr ikke handskrelet .signatur.

Kopi: Fylkesmennene
Sametinget

Side 2

Side 15



Fra: Hallfrid Jostedt[hallfrid.jostedt@mandal.kommune.no]
Dato: 19.12.2014 11:19:11
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: Melding om vedtak - Vernestatus Oksøy-Ryvingen

Hei!

Vedlagt følger utskift av bystyrets behandling.

Med hilsen

Hallfrid Jostedt
Rådgiver
Mandal kommune
Tlf.: 38 27 30 15
Postboks 905, 4509 Mandal
hallfrid.jostedt@mandal.kommune.no

Side1 av 1Melding omvedtak- VernestatusOksøy-Ryvingen
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Fra: Kari Killi Olsen[kari.killi.olsen@miljodir.no]
Dato: 19.12.2014 14:41:32
Til: ks@ks.no; postmottak@kld.dep.no; postmottak@landbruksdirektoratet.no; postmottak@ra.no;
samediggi@samediggi.no; Kollstrøm, Rolf; Vistnes, Ingunn Ims; Salmila, Karoline; Blixgård, Asgeir; Etnestad,
Hanne; Skansen, Ronny; Lamo, Torhild; Wika, Jannike Elise; Bach, Steinar; Haug, Astrid Alice; Tødås Tore;
Børve, Lars; Bjurstedt, Carl Severin; Nedrelo, Eldrid; Dalen, Bjørn; Moen, Hege Sæther; Knagenhjelm, Maria
Collett; Pettersen, Christian E.; Røyrvik, Alf Erik; Berge, Magnhild; Sødergren, Guro; Odden, Alf; Haugen,
Tarjei; Vikøyr, Bjørn; Buttingsrud, Trond Erik; Köller, Peter C. A.; Olsen, Monika;
hege.jaren@rollag.kommune.no; Sveen, Kari; Snøtun, Magnus; Ullring, Ulf; Nornes, Anbjørg; Myrvold, Linn;
Birkeland, Ingve; Skjemstad, Oddrun; Skjemstad, Oddrun; Benonisen, Rune; Lutnæs, Paul Antoni Nilsen;
Baardvik, Bjørn Morten; Grevrusten, Stein Magne; Sørensen, Raymond; Nystuen, Hilde; Kildahl, Henriette
Othilie Bøe; Berger, Marit Sophie; Thyrum, Kirsten; Grønmyr, Brit; Strandli, Bjorn; Sørlie, Kristine; Ingvaldsen,
Inge Sollund; Rofstad, Gunnar; tony.kjol@hol.kommune.no; tony-arild.kjol@hol.kommune.no;
Bjorg.Aaseng.Vole@regionkontoret.no; Ordfører Dovre; baaj1ss1@online.no; firmapost@rogfk.no;
firmapost@vfk.no; hfk@post.hfk.no; nordland.fylkeskommune@nfk.no; post@akershus-fk.no;
post@mrfylke.no; post@t-fk.no; SF Fylkeskommune; postmottak@aa-f.kommune.no; postmottak@bfk.no;
postmottak@ffk.no; postmottak@hedmark.org; postmottak@ntfk.no; postmottak@oppland.org;
postmottak@oslo.kommune.no; Sør-Trøndelag fylkeskommune; postmottak@tromsfylke.no;
postmottak@vaf.no; sentralpost@ostfold-f.kommune.no; FMAA Postmottaket; FMBU Postmottak; FMFI,
Arkiv; FMHE Postmottak; Fylkesmannen i Hordaland, *Postmottak; Fylkesmannen i Møre og Romsdal; FMNO
Postmottak Fylkesmannen i Nordland; FMNT Postmottak; Fylkesmannen i Oppland - postmottaket;
Postmottak Oslo og Akershus; FM Rogaland, Postmottak; FMSF Postmottak; FMST Postmottak; FMTE
Postmottak; fmtrpostmottak; FMVA Postmottak; Postmottak Vestfold; *Fmos Postmottak Fylkesmannen i
Østfold
Tittel: Invitasjon til Nasjonalparkkonferansen 2015

Vår ref.: 2014/14578-1

Vedlagtfølgerbrevfra Miljødirektoratet.Brevetsendeselektroniskutenunderskrift,og skal
betraktessometoriginalt dokument.

Papirdokumentvil ikke bli ettersendt.

Vi beromat offisielle svaroghenvendelsertil Miljødirektoratetgjørestil post@miljodir.no

Med hilsen

Kari Killi Olsen
konsulent, Naturavdelingen

Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00

Mobil: 930 12 160

E-post: kari.killi.olsen@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
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Postadresse: Postboks5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Strømsveien 96, 0663Oslo|

1

Invitasjon til Nasjonalparkkonferansen 2015

Miljødirektoratet inviterer til Nasjonalparkkonferansen for 2015. Den vil finne sted i Trondheim, på
RadissonBlu Royal Garden Hotell, 14. –15. april 2015 (lunsj til lunsj) .

Konferansen vil i hovedsakomhandle implementering av ny merkevarestrategi og besøksforvaltning –
fra kunnskapsinnhenting til praktisk bruk. Vi vil ogsåfå en presentasjon av prosjektet PROTOUR–en
forskningsbasert studie av forvaltningsmessige forutsetninger for naturbasert reiseliv i norske
verneområder. I tillegg vil revideri ng av styrenes vedtekter samt stillingsinstruks for forvalter bli et
tema, jf høringsbrev fra direktoratet.

Miljødirektoratet ønsker å samle medlemmene fra nasjonalpark-/verneområdestyrene, deres
forvaltere, og andre inviterte deltakere for å bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring om
våre verneområder. Informasjon om påmelding samt endelig program vil bli sendt ut så snart det er
klart og lagt tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmesider. Miljødirektoratet dekker utgifter til
konferansefasilitete r samt middag tirsdag kveld. Reiseutgifter og overnatting forutsettes dekket
over styrenes egne budsjetter.

Etter lunsj 15. april vil det bli en egen samling for styrerepresentantene som er oppnevnt fra
Sametinget og nasjonalpark-/verneområdeforvalterne tilhørende de verneområdene med samiske
interesser. Denne samlingen er ogsåpå Royal Garden Hotell og holdes i samarbeid med Sametinget.
Programmet vil vare til ettermiddagen 15. april.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein Olav Nord-Varhaug
Direktør naturavdelingen seksjonsleder

Adresseliste

Trondheim, 18.12.2014

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/14578

Saksbehandler:
Inger Anne Ryen
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Adresseliste:
Nasjonalpark-/verneområdestyrer
Nasjonalpark-/verneområdeforvaltere
Klima- og miljødepartementet
Sametinget
Riksantikvaren
Landbruksdirektoratet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Styret for Norgesnasjonalparkkommuner
Styret for Norgesnasjonalparklandsbyer
Nasjonalparksentrene
KommunenesSentralforbund
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Fra: Vikøyr, Bjørn[fmvabvi@fylkesmannen.no]
Dato: 18.03.2015 11:32:12
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: Avtale R6 - til arkiv

<<...>>
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/6517-3

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 06.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

3/15 24.03.2015

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for 10 sjøfuglreservater som er
omsluttet av Oksøy -Ryvingen landskapsvernområde

Vedlegg

1 Tilbud om åovertaforvaltningsansvarfor verneområder– brevfra
Miljødirektoratet

2 Tilbud om forvaltningav10 nye verneområdersomeromsluttetav
Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdet– invitasjontil rådgivende
utvalgtil å avgi høringsuttalelse

3 SjøfuglreservaterOvertakelse– uttalelsefra Naturvernforbundet

Grunneierrepresentantenesuttalelseer i sin helhetgjengitti
saksframstillingenog derforikke vedlagt.

Forvalters innstilling

Verneområdestyret takkerja til tilbudetomå overtaforvaltningsansvaretfor:

� Skjøringennaturreservati Mandalkommune
� Slettingennaturreservati Mandalkommune
� StoreVengelsholmennaturreservati Mandalkommune
� SøndreEggværnaturreservati Mandalkommune
� Kjellingennaturreservati Mandalkommune
� Valløy naturreservati Mandalkommune
� Herøya naturreservati Søgnekommune
� Songvaar,Hellersøyaog Kubbøyanaturreservati Søgnekommune
� StoreLyngholmennaturreservati Søgnekommune
� Oksønaturreservati Kristiansandkommune
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Verneområdeforvalterenbesomå følgeoppsakeni forhold til Miljødirektoratetog
Fylkesmannenog informeregrunneierne,kommuneneogandreberørteparter.

Verneområdestyreter positiv til dialogmedFlekkefjordkommuneog Fylkesmanneni Vest-
Agderomovertakelseav to sjøfuglreservaterØvreogNedreSvinholmenog Rødholmansom
liggernærFlekkefjordlandskapsvernområdeog i dagforvaltesav Fylkesmannen.

Saksopply sninger

De10 sjøfuglreservateneomsluttesav Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde,menforvaltesav
Fylkesmanneni Vest-Agder(jf småuthevedeområderpåkartetunder). Reservatenebestårav
17holmerpåmerenn5 dekar.3 storeholmereiesavstaten.Restener i privat eie.Samlet
landarealer1671dekar. I tillegg kommersjøareali enavstandav ca50m fra land.Enviktig
delav fylketsstormåkerhekkeri dissereservatene.

Sakenomfatteransvarfor forvaltningsplanlegging, skjøtsel,tilrettelegging,myndighets-
beslutninger,merking,informasjonog oppfølgingav bruddpånaturmangfoldloven/
verneforskriftene.Deter etablertenmangeårigog godpraksisvedatStatensnaturoppsyn og
Skjærgårdstjenestendeltaraktivt i driftenav områdenei form avoppsyn, fornying avskilt og
avfallsrydding.Det eretablertenmangeårigoggodpraksisvedatOrnitologiskforeningVest-
Agderovervåkerfugleneshekkesuksessi reservatene.

Vernebestemmelseneblir somfør.

Fylkesmannener i ferdmedå sluttføreenforvaltningsplanfor 32 sjøfuglreservateri Vest-Agder
for 2016-25.Det foreslåsingenendringi Statensnaturoppsyn ogSkjærgårdstjenestensin
deltakelsei driften av områdenei form av oppsyn, vedlikeholdav skilt og avfallsryddingmed
videre.

Forvaltningsmyndighetenkansøkeom midler til tiltak og skjøtselpåsammemåtesomvi gjør
for landskapsvernområdenei dag.

Grunneiernei revisjonsgruppenfor forvaltningsplanenefor landskapsvernområdeneuttalerjf
notatfra A Pettersen 18. feb: «Grunneierneserikkenoen problemermedenslik løsningog ser
klart at detvil bli merehelhetligmedsammemyndighetogsåfor fuglereservatenei området.»

Grunneiernereiserspørsmålom«..hvasomer gjeldendeavstandsomgjelderfor disse
reservatene.Detvar diskutert25eller 50 meter.»
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Til grunneiernesspørsmålopplyses:Alle sjøfuglreservateneomfatter«…omkringliggende
sjøarealeri enavstandav ca.50 mfra land». Detteståri kapitteleni forskriftenfor detenkelte
reservat.Detskjeringenendringi forskriftenei forbindelsemeddelegeringenbortsettfra i
tilknytning til forskriftenskapittel tresomomtalerhvilkenetatsomforvalterområdet.

Naturvernforbundetuttalerjf notatfra L Haakonsen30. jan: «Sjøfuglreservateneligger i
landskapsvernområdet,ogdermedsynesdetumiddelbartlogiskogarbeidsbesparendeå haens
ansvarsforholdogensstyringsorganfor områdenesamlet.»

Naturvernforbundetreiserfølgendespørsmål:
1. Hvabetyr detegentligavmerarbeidfor verneområdeforvalterogverneområdestyretå ta på

segansvaretfor sjøfuglreservatene?
2. Liggerdetmuligheterfor at enfaglig myndighetsomSNO,vedå bli underlagtetpolitisk

styrevalgt fra kommunestyrer,kanbli overstyrt i sinelovregulerteog faglig styrteoppdrag?
(Til nåharFylkesmannenværtderesoverordnedemht. til sjøfuglreservatene.)

3. Er detsnakkom åforventeat kommuneneogsåsetterav «nødvendigeressursertil
administrasjonog saksbehandling»? (Jfr. sitatfra Miljødirektoratetstilbud kopierther.)

4. Skal«tilbudet» ansessomengave,eller serstyretmulighetenavå stille noen
ressursmessigebetingelser?

Paralleltmedtilbudettil verneområdestyret, harFlekkefjord
kommunefått tilbud om åovertaforvaltningsansvaretfor alle
naturreservateri kommunen.Det innebærerblantannet
kommunensto sjøfuglreservaterØvreog NedreSvinholmen,
ogRødholmansombestårav 4 holmerog omkringliggende
skjærmedetsamletlandarealpå52 dekarog tilliggende
sjøareali enavstandavca50 m fra land(jf småuthevede
holmernordfor Andabeløypåkartet). Holmeneligger like
nordfor Andabeløy og hørereiendomsmessiginn under
Andabeløy gnr 109somharstorearealermedlandskapsvern.

Flekkefjordkommunesvurderingi sakener ikke klar nårdetteskrives.Saksbehandleri
Flekkefjordkommuneerpositiv til dialogmedvernområdestyretomtilbudet, dersomdeter
interesse.

Vurdering

Sjøfuglreservateneerenviktig naturressursi skjærgården.En samlingav forvaltningenav
aktuellereservaterog landskapsvernområdevil bidratil enmerhelhetligog rasjonell
forvaltning.Deteråpenbartat dettevil føretil merarbeidfor verneområdeforvaltningenknyttet
til atvi påtarosset formelt forvaltningsansvarfor viktige fugleressurserog naturområder, og i
form av dialogmednyegrunneiereogbrukergrupper. Mangeavgrunneiernei deaktuelle
sjøfuglreservateneharvi imidlertid hattkontaktmedsomfølgeavat deogsåeieri
landskapsvernområdet.Sidendeaktuellereservateneligger i landskapsvernområdetharvi
imidlertid alleredeværtaktivei forvaltningenav disseområdenei form av forvaltnings- og
skjøtselsplanlegging,samtgjennomføringav tiltak somf eksminkprosjektetog hogst/rydding
påHerøya. En forskjell blir at vi nåfår detformelleansvaretfor å skafferessurser,ta
nødvendigeinitiativ oghaaktiv kontaktmedgrunneierneog brukerne.Et viktig saksområde
somkankrevenoetid erdialogomkringsviing,ryddingogbeitingi sjøfuglreservatene.Disse
temaeneer vi godt innei gjennomdialogi landskapsvernområdetog i ulike prosesser,bl a
revisjonav forvaltningsplanenfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde.
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Sidensjøfuglreservatenemedunntakav Oksøy og Songvaarfyr, ikke harbygningerfra nyere tid
erdetfå byggesaker.

Til naturvernforbundetsspørsmål2, 3 og4 kommenteres:
- SNO sitt basismandatblir ikke endreti dennereformen.Destyrerderforselvhvordande

utføreroppsynetetterverneforskriftene.Forvaltningsmyndighetenkankun påvirke
hvordanSNOprioriterer, gjennomå avtaledeltakelse/ledelseav tiltak og aktiviteter i en
begrensetdel av oppsynetstid.

- Verneområdeneer opprettetav staten.Jegharinntrykk av at deter enutbredtlokal
oppfatningav at deter rimelig at statenbetalerfor forvaltningenavdisse. Tilbudeterå
overtaforvaltningsmyndighetfor områdeneutengodtgjørelse!
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Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Miljødirektoratet viser til brev av 8.9.2014 fra Klima- og miljødepartementet om forvaltning av
verneområder. I brevet gis Miljødirektoratet oppdrag om å invitere berørte kommuner til å overta
forvaltningsansvaret for de mindre verneområdene med sikte på å gjennomføre delegering av
forvaltningsmyndighet til de kommunene som ønsker det i løpet av 2015.

Dette innebærer å gi kommunene forvaltningsansvaret for de mindre verneområdene som pr i dag
ikke forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrene.

Forutsetningen for at kommunene skal kunne overta forvaltningsmyndigheten er at de har nødvendig
kapasitet og kompetanse. Dersomkommunen ikke ønsker å ha forvaltningsmyndighet, skal
myndigheten ligge hos Fylkesmannen. Tilbudet om forvaltningsansvar til kommunenevil omfatte de
verneområder som i sin helhet ligger innenfor én kommune. Tilbudet vil ikke omfatte verneområder
som er ført opp på den internasjonale våtmarkskonvensjonens liste over spesielt verdifulle
våtmarksområder (Ramsarområder).

For mindre verneområder som ligger i naturlig tilknytning til verneområder som i dag forvaltes av
nasjonalpark-/verneområdestyrene, har Miljødirektoratet i tråd med oppdragsbrevet fra Klima- og
miljødepartementet, gjort en vurdering av om det er mest hensiktsmessigat ogsådisse
verneområdene kan forvaltes av styrene.

For Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord landskapsvernområder innebærer dette at
styret gis tilbud om å overta forvaltningsansvaret for:

� Skjøringen naturreservat i Mandal kommune
� Slettingen naturreservat i Mandal kommune
� Store Vengelsholmen naturreservat i Mandal kommune
� Søndre Eggvær naturreservat i Mandal kommune
� Kjellingen naturreservat i Mandal kommune
� Valløy naturreservat i Mandal kommune
� Herøya naturreservat i Søgnekommune
� Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat i Søgnekommune
� Store Lyngholmen naturreservat i Søgnekommune
� Oksø naturreservat i Kristiansand kommune

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord landskapsvernområder
Postboks513 Lundsiden
4605 KRISTIANSANDS Trondheim, 04.12.2014

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/13895

Saksbehandler:
Tone Lise Alstad Eid
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Tilbudet om forvaltningsansvar gis med henvisning til tidligere delegeringsvedtak, og fastsatte
vedtekter for styret. Styret må selv sette av nødvendige ressurser til administrasjon og
saksbehandling, eventuell delegering av forvaltningsansvar vil ikke innebære tilføring av ekstra
ressurser.

Dersomstyret ønsker delegert forvaltningsmyndighet må tilbakemelding gis til Miljødirektoratet
innen 1. mars 2015.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein Olav Nord-Varhaug
Direktør naturavdelingen seksjonsleder

Kopi til:
Fylkesmanneni Vest-Agder Postboks513 Lundsiden 4605 Kristiansand S
Klima- og
miljødepartementet

Postboks8013 Dep 0030 OSLO
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Fra: Vikøyr, Bjørn[fmvabvi@fylkesmannen.no]
Dato: 18.12.2014 10:06:00
Til: Arild Pettersen; Gudbrand Kaurstad; Gudmund Tønnessen ; Gunnar Larsen (gunnar.larsen@sweco.no);
Jørund Try ; Laila Håkonsen; Lilly Marie Kongevold
Kopi: Grete Kvelland Skaara; Helge Andresen; Reidar Gausdal; Tore Askildsen; Toril Runden; Roald Larsen;
Steinar Sunde; Sverre Thele, Flekkefjord kommune; Trond Johanson, Kristiansand kommune, parkvesenet
Tittel: Tilbud om forvaltning av 10 nye verneområder som er omsluttet av Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområdet - frist for innspill 1. februar

Til rådgivendeutvalg

Verneområdestyretharnylig mottattet tilbud fra Miljødirektoratetomå overtaforvaltningenav 10
nyeverneområdersomeromsluttetav Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdet.Disseforvaltesav
Fylkesmanneni Vest-Agderi dag.

Ettersamrådmedstyrelederoversenderjeg tilbudettil helerådgivendeutvalgfor innspill, selvom
detkungjelderMandal,Søgneog Kristiansandkommuner.Vår svarfristtil Miljødirektorateter 1.
mars.

Du inviteressomrepresentanti Rådgivendeutvalgtil å kommemedrådfor min videre
saksbehandlinginnen1. februarmedtankepåå lageensakfor styretslik atvi kansvaredirektoratet
innenfristen1. mars.

Min foreløpigeinnstilling er:

Verneområdestyrettakkerja til tilbudetomå overtaforvaltningsansvaretfor:

· Skjøringennaturreservati Mandalkommune
· Slettingennaturreservati Mandalkommune
· StoreVengelsholmennaturreservati Mandalkommune
· SøndreEggværnaturreservati Mandalkommune
· Kjellingen naturreservati Mandalkommune
· Valløy naturreservati Mandalkommune
· Herøyanaturreservati Søgnekommune
· Songvaar,HellersøyaogKubbøyanaturreservati Søgnekommune
· StoreLyngholmennaturreservati Søgnekommune
· Oksønaturreservati Kristiansandkommune

Verneområdeforvalterenbesfølgeoppsakeni forhold til Miljødirektoratetog Fylkesmannenog
informasjontil berørteparter.

Bakgrunn

10sjøfuglreservateromsluttesav Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde,menforvaltesav
Fylkesmanneni Vest-Agder.Reservatenebestårav 17holmerpåmerenn5 dekar,hvorav3 større
holmereiesav staten.Samletlandarealer1671dekar.

Sakenomfatteransvarfor forvaltningsgplanlegging,skjøtsel,tilrettelegging,
myndighetsbeslutninger,merking,informasjonogoppfølgingav bruddpå
naturmangfoldloven/verneforskriftene.Vernebestemmelserog forskriftenfor øvrigblir somfør.
Fylkesmannener i ferdmedå sluttføreenforvaltningsplanfor 32sjøfuglreservateri Vest-Agderfor
2015-25.Det skjeringenendringi StatensnaturoppsynogSkjærgårdstjenestensin deltakelsei
driften avområdenei form av oppsyn,vedlikeholdavskilt og avfallsryddingmedvidere.

Forvaltningsmyndighetenkansøkeommidler til tiltak ogskjøtselpåsammemåtesomvi gjør for
landskapsvernområdenei dag.
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Arbeidsmengdenerav enkarakterogstørrelseat detkanhåndteresinnengjeldenderammer.

Vurdering

Verneområdestyretbørtakk ja fordi detvil bidratil enmerhelhetligog rasjonellforvaltningog fordi
sjøfuglreservateneerenviktig naturressursi skjærgården.
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i VestAgderv/Laila Haakonsen,medlemRådgivendeutv.VORF

Søgne,30.01.2015
Til Verneområdestyret

Overtakelse
SJØFUGLRESERVATENEiOksøy-Ryvingenlandskapsvernområde.

Kommentar

Sjøfuglreservateneliggeri landskapsvernområdet,ogdermedsynesdetumiddelbartlogiskog
arbeidsbesparendeåhaensansvarsforholdogensstyringsorganforområdenesamlet.

Miljødirektoratet:
«Tilbudetom forvaltningsansvargismed henvisning til tidligeredelegeringsvedtak, og fastsatte
vedtekter for styret. Styretmå selv sette avnødvendige ressurser tiladministrasjon og
saksbehandling, eventuell delegeringav forvaltningsansvar vil ikke innebære tilføringav ekstra
ressurser.»

«Arbeidsmengdeneravenkarakterogstørrelseatdetkanhåndteresinnengjeldende
rammer»stårålesei verneområdeforvalterensinnstilling.

Fuglereservateneharp.t.egneforskrifterogi noengradandreutfordringerrundtskjøtselenn
bevaringavkystlynghei.Overtakelsevilutvidebehovetfor fagkunnskap,vurderingavtiltak,
oppfølgingogkontroll.
Statensnaturoppsyn,somharautorisertmyndighetioppfølgingavfuglereservatene,harog
skalhaansvaretforoppsyni verneområdetogreservatene.Tidligereerdetpåpektbehovfor
merbemanningdersomSNOskaloverkommedeoppgavenesomerpålagt.Bl.a.hartrafikken
påsjøenøktsterkt.Detbetyrmerbehovfor tilsyn, særligi helgene,iperiodenmed
ilandstigningsforbud.

Spørsmålverneområdestyretbørstilleseg:

1. Hvabetyrdetegentligavmerarbeidfor verneområdeforvalterogverneområdestyretåtapå
segansvaretforsjøfuglreservatene?

2. LiggerdetmuligheterforatenfagligmyndighetsomSNO,vedåbli underlagtetpolitisk
styrevalgt frakommunestyrer,kanbli overstyrti sinelovregulerteogfagligstyrteoppdrag?
(Til nåharFylkesmannenværtderesoverordnedemht.tilsjøfuglreservatene.)

3. Erdetsnakkomåforventeatkommuneneogsåsetterav«nødvendigeressursertil
administrasjonogsaksbehandling»?(Jfr.sitatfra Miljødirektoratetstilbudkopierther.)

4. Skal«tilbudet»ansessomengave,ellerserstyretmulighetenavåstillenoen
ressursmessigebetingelser?

Imøteservurderinger.
MedhilsenLaila Haakonsen
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3055-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 11.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

4/15 24.03.2015

Uttalelse til utkast til reviderte vedtekter for nasjonalpark -/verne -
områdesty rer og utkast til stillingsbeskrivelse for nasjonalpark -
/verneområdeforvalter

Vedlegg

1 Revidering av vedtekter for nasjonalpark- verneområdestyrene, samt
stillingsinstruks for forvalter – brev fra Miljødirektoratet

2 Utkast til reviderte vedtekter for nasjonalpark- verneområdestyrene

3 Utkast til revidert stillingsbeskrivelse for forvalter

Forvalters innstilling

Verneområdetyret stiller seg bak forvalterens forslag til endringer i utkast til reviderte
vedtekter for nasjonalpark-/verneområdestyrer og utkast til stillingsbeskrivelse for
nasjonalpark-/verneområdeforvalter, som beskrevet i saksframstillingen, og anmoder
Miljødirektoratet om å ta disse inn i endelig versjon.

Saksopply sninger

Som en oppfølging av Riksrevisjonens rapport om forvaltning av verneområder fikk
Miljødirektoratet i høst i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å revidere
vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyrene slik at forholdet mellom
nasjonalpark-/verneområdestyrene, forvalteren og fylkesmannen blir tydeligere.

Direktoratet ble også bedt om å vurdere om det kan være aktuelt å åpne for at styrene
kan delegere ytterligere oppgaver til forvalter, samt at stillingsinstruksen for forvalter ble
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revidert for å tydeliggjøre forvalterens plikter som følge av styrets
instruksjonsmyndighet og styringsrett.

Miljødirektoratet ønsker på bakgrunn av dette at nasjonalparkstyrene/verneområde-
styrene kommer med innspill på om vedlagte vedtekter og stillingsbeskrivelse er
tydelige, og dekker nødvendige forhold som styrene og forvalter berøres av i
forvaltningen av verneområdene. I oppdraget fra departementet er det også bedt om at
det foretas en vurdering av om det i tillegg til bestemmelsene om ferdsel, kan være
aktuelt å delegere ytterligere oppgaver fra styret til forvalter. Direktoratet ønsker derfor
også innspill på hvilke oppgaver styrene mener kan være egnet og som det eventuelt
kan være aktuelt å delegere til forvalter.

Vurdering

Utkast til vedtekter for nasjonalpark-/verneområdestyrer
Jeg mener følgende vil gjøre utkast til vedtekter mer tydelig og bedre dekkende for våre
forhold:

� FORVALTERROLLEN § 6: Punktet bør tydeliggjøre forvalterens rolle som faglig
og administrativt ansvarlig. Punktet bør derfor ha som overskrift:
NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDEFORVALTER. Administrasjon vurderes
som et mer dekkende og hensiktsmessig uttrykk enn sekretariat. (Begrepet
offentlig administrasjon fokuserer på omformingen av politikk til praksis.
Begrepet sekretariat fokuserer på sekretærfunksjoner som saksbehandling og
korrespondanse.) Første setning under dette punktet bør tydeliggjøre disse
forholdene f eks ved å begynne som følger: Nasjonalpark-/verneområdestyrets
administrative og faglige ledelse består av en eller flere forvaltere som
ansettes… Siste ord i 3. avsnitt i kapittel 6 bør endres til protokollen.

� MØTER § 7: Vi har adoptert en vanlig kommunepraksis på at kun to faste
styremedlemmer underskriver protokollen. Vi mener dette er tilstrekkelig.
Kapittelet kan med fordel flyttes til etter kap 5 eller etter kapittel 8.

� STYRETS OPPGAVER § 8:
o Kapittelet kan med fordel ha høyere fokus på dialog med grunneiere,

bønder, lokalsamfunn, reiselivsaktører, andre næringsdrivende, frivillige
organisasjoner og andre særlig berørte. Dette bør gis et eget underpunkt
der forholdet til rådgivende utvalg bør ha hovedfokus.

o Myndighetsbeslutninger kan med fordel løftes litt opp og gis referanse til
hensynene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf punkt 8.3 og 8.6)

o SNO har en rolle hos oss i oppsyn og vedlikehold av grensemerker, og
bør nevnes i punkt 8.4

� FAGLIG RÅDGIVENDE UTVALG § 9
Generelt: Det bør presiseres hvordan faglig skal tolkes både i forhold til hvilke
kunnskapsområder som bør være representert i utvalget (f eks i spennet
mellom vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap), og hvordan fagligheten skal
ivaretas f eks i forhold til hvilke oppgaver utvalget bør prioritere, og i hvilken
grad det forventes at utvalget gir konkrete faglige baserte råd og i tilfelle både i
plan- og enkeltsaker.

o Kapittelet kan med fordel ha underkapitler med følgende overskrifter:
� Medlemmer (oppnevning og sammensetning) – parallell til kap 4
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� Funksjon (rollebeskrivelse)
� Oppgaver – parallell til kap 8

� Forvaltningsplan
� Skjøtsel og besøksforvaltning
� Dialog

o Bidra til dialog mellom styret, administrasjonen,
grunneiere, bønder, lokalsamfunn, reiselivsaktører,
andre næringsdrivende, frivillige organisasjoner og
andre særlig berørte. Forholdet til styret bør ha
hovedfokus.

Utkast til stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter
Jeg mener følgende vil gjøre utkast til vedtekter mer tydelig og bedre dekkende for våre
forhold:

� Forvalterens rolle som faglig og administrativt ansvarlig bør synliggjøres bedre.
Dette kan skje for eksempel ved av «Sekretariatet for styret» endres til
«Administrasjonen» i 2. setning. Tilsvarende bør «sekretariat for» erstattes med
«adminitrativt og faglig ansvarlig» i 1. setning i kap 1.1.

o Punkt 2.1 bør endres til «Adminstrativt og faglig ansvarlig overfor styret»
Beskrivelsen kan med fordel endres til: Forvalteren har ansvar for daglig
forvaltning av verneområdet, tilrettelegging for og drift av
verneområdestyret i dialog med styreleder, framlegging av saker for styret
som gjelder forvaltningen av verneområdet, og følge disse opp etter
behandling i tråd med gjeldende lover, eksterne og interne retningslinjer,
samt utføring av oppgaver styret ønsker.

� Siden det forutsettes at alle styrer skal ha et faglig rådgivende utvalg bør «I
områder med slike utvalg» jf punkt 1.4 tas ut, da dette kan virke forvirrende.
Setningen før er litt for bastant da den forutsetter at alle berørte interesser er
med i utvalget. Dette vil av ulike grunner ikke alltid være tilfelle.

� SNO har en rolle hos oss i oppsyn og vedlikehold av grensemerker, og bør
nevnes i punkt 2.4.

Ut fra våre erfaringer ser jeg ikke behov for delegering av ytterligere oppgaver til
forvalter.
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Revidering av vedtekter for nasjonalpark -
/verneområdestyrene, samt stillingsinstruks for forvalter.

Somen oppfølging av Riksrevisjonens rapport om forvaltning av verneområder fikk Miljødirektoratet
i høst i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet blant annet å revidere vedtektene for
nasjonalpark-/verneområdestyrene slik at forholdet mellom nasjonalpark-/verneområdestyrene,
forvalteren og fylkesmannen ble tydeligere . Vedtektene skulle ogsåtydeliggjøre ansvaret til de
samisk oppnevnte representantene, og styrets rolle i forbindelse med verdiskapning knyttet til
verneområdene. Det ble ogsåbedt om at det ble tydeliggjort at valgperioden for de samisk
oppnevnte representantene skal følge Sametingets valgperiode. Videre ble direktoratet ogsåbedt
om å vurdere om det kan være aktuelt å åpne for at styrene kan delegere ytte rligere oppgaver til
forvalter, samt at stillingsinstruksen for forvalter ble revidert for å tydeliggjøre forvalterens plikter
som følge av styrets instruksjonsmyndighet og styringsrett.

Vi ønsker på bakgrunn av dette at nasjonalparkstyrene/verneområdestyrene kommer med innspill
på om vedlagte vedtekter og stillingsbeskrivelse er tydelige, og dekker nødvendige forhold som
styrene og forvalter berøres av i forvaltningen av verneområdene.

I oppdraget fra departementet er det ogsåbedt om at det foretas en vurdering av om det i tillegg til
bestemmelsene om ferdsel kan være aktuelt å delegere ytterligere oppgaver fra styret til forvalter.
Direktoratet ønsker derfor ogsåinnspill på hvilke oppgaver styrene mener kan være egnet og som
det eventuelt kan være aktuelt å delegere til forvalter.

Det tas videre sikte på at vedtektene og stillingsbeskrivelsen for forvalter blir tatt opp som tema på
den planlagte nasjonalparkkonferansen i april 2015, og at vedtekter og stillingsbeskrivelse vedtas
endelig etter konferansen.

Frist for å komme med merknader/innspill settes til 15. mars 2015.

Nasjonalpark-/verneområdestyrene

Trondheim, 18.12.2014

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/1300

Saksbehandler:
Marte Eliasson
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Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein Olav Nord-Varhaug
Avdelingsdirektør seksjonsleder

Kopi til:
Fylkesmennene
Klima- og
miljødepartem
entet

Postboks8013 Dep 0030 OSLO

Vedlegg: Utkast til reviderte vedtekter for nasjonalpark-/verneområdestyrene
Utkast til revidert stillingsinstruks for forvalter
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Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyrefor X
nasjonalpark /landskapsvernområdei X fylke

Miljødirektoratetharmedhjemmeli naturmangfoldloven§ 62annetleddogtredje
punktum,jf Klima- ogmiljødepartementetsdelegeringavmyndighettil Miljødirektoratet
i brevav14.oktober2014,jf. kongeligresolusjonav4. juni 2010fastsattfølgende
vedtekterfor nasjonalpark-/verneområdestyret:

1.VEDTEKTENES FORMÅL
Formåletmeddissevedtekteneeråleggetil rettefor enhelhetligog
kunnskapsbasertforvaltningav x nasjonalpark/landskapsvernområde.

Vedtekteneskalsørgefor atnasjonalparkstyret/verneområdestyretskalkunneoppfylle
formåletmedverneti trådmednasjonalemål og internasjonaleforpliktelser.

2. STYRETS MYNDIGHET
Detteverneområdetskal forvaltesavet nasjonalpark-/verneområdestyre,jf.
naturmangfoldloven§ 62 annetleddtredjepunktum,innenforrammenav
naturmangfoldloven,herunderlovkapittel II Alminnelige bestemmelserom
bærekraftigbruk, lovkapittelV Områdevernog verneforskrifterfor deenkelte
verneområdene.

Nasjonalpark-/verneområdestyretansessomenjuridisk personmedmyndighettil å
inngåavtalerogpåtasegforpliktelser innenfordeøkonomiskerammenestyret
disponerer.

3. GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE

Nasjonalparkstyret/verneområdestyretskalhaforvaltningsansvaretfor følgende

verneområde(r): X

IID Områdenavn Verneform

VVxxxxxxxx xxx Nasjonalpark

VVxxxxxxxx xxx Landskapsvernområde

VVxxxxxxxx xxx Naturreservat
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4.NASJONALPARK -/VERNEOMRÅDE STYRETS MEDLEMMER,
OPPNEVNING, SAMMENSETTING MV

Sammensetningenavstyretskalfølgekravenetil kjønnsfordelingi
likestillingsloven§ 13

NasjonalparkstyretskalhaX medlemmermedpersonligevaramedlemmersommøternår
detfastemedlemmetharforfall. NasjonalparkstyretoppnevnesavMiljødirektoratetetter
innstilling fra deberørtekommunene, fylkestingeti X ogSametinget.

Hver kommuneskalværerepresentertmedX medlemmerog innstiller X kvinnerog
X mennblantkommunestyretsmedlemmer.Fylkeskommunenskalværerepresentert
medettmedlemfra fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller enkvinneogenmannblant
fylkestingets/fylkesrådetsmedlemmer. SametingetskalværerepresentertvedX
medlem(mer),og innstiller X mennog X kvinner.

Oppnevningsperiodenfor medlemmenefølgervalgperiodenfor henholdsvis
kommunestyret, fylkestingetog Sametinget.

Nasjonalparkstyretvelgerselvsin lederog nestleder.

5.OPPRETTELSE AV ARBEIDSUTVALG

Styretkannedsetteet arbeidsutvalgbeståendeav X personerfra styret.

Styretkangi arbeidsutvalgetmyndighettil å treffe vedtaketter
naturmangfoldloven/verneforskriftenei enkeltsakersomikke er av storbetydningfor
verneverdiene.Arbeidsutvalgetsvedtakskaltreffesinnenforrammenavprinsipper
fastsattavstyretfor deulike saksområdenei trådmed
naturmangfoldloven/verneforskriftene.

6.NASJONALPARK /VERNEOMRÅDE SEKRETARIAT

Sekretariatetfor nasjonalparkstyretbestårav eneller flere nasjonalparkforvalter(e)som
ansettesavFylkesmanneni X ogi dialogmedstyret.Fylkesmanneni X har
personalansvaretfor nasjonalpark-/verneområdeforvalteren(e).

Forvalterenskal i samrådmed nasjonalpark-/verneområdestyretsørgefor enhetlig og
helhetlig forvaltning av verneområdet/verneområdeneuavhengig av administrative
grenser.

Forvalterenshovedfunksjoner å væresekretariatfor nasjonalpark-/verneområdestyretog
faglig forberedealle styresaker.Forvalterenskal gjennomsin saksbehandlingbidra til at
styret forvalter områdenei samsvarmed naturmangfoldlovenog verneforskriftene, og
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følge forvaltningslovensbestemmelser. Forvalterener underlagtstyret i forvaltningenav
verneområdet/verneområdene.I tilfeller der styrets vedtak har et annet utfall enn
forvalters tilrådning til vedtak, skal dette fremgå av saksfremstillingen. Styrets
begrunnelsefor valg av annet utfall enn tilrådning fra forvalter må komme frem i
saksfremstillingen.

Styretkangi forvalterenmyndighettil å treffevedtaki allesakersomgjeldersøknadom
tillatelseetterverneforskriftenesspesifisertedispensasjonsbestemmelserom ferdsel
og motorferdsel. Dersomvedtaktruffet av forvalterenetterdelegertmyndighet
påklages,skalklagenvurderesav styret/arbeidsutvalgetfør deneventueltsendesover
til Miljødirektoratetsomendeligklageinstans.

Styretharikke adgangtil ådelegeremyndighetentil å treffevedtaketter
naturmangfoldloven§ 48.

Forvalterensvedtak skal treffesi trådmednaturmangfoldloven,verneforskrifteneog
eventuellforvaltningsplan.Der det ikke foreliggergodkjentforvaltningsplanskal
styretvurdereom detskalgis særskilteretningslinjerfor behandlingenav denne
typensaker.

Styretdisponererforvaltersarbeidstid. Overtidavtalessærskiltmedfylkesmannen,
eventueltdekkesmedmidler somstyretselvdisponerer.

Vedsøknaderompermisjon,langtidsfravær,ellerderforvaltervarsleromfratredelsefra
sinstilling, skalfylkesmanneni dialogmedstyretkommetil enighetomhvemsomskal
fylle stillingeninntil ny forvaltereransatt.

Klima- ogmiljødepartementetharutarbeidetenegeninstruksfor prosessenknyttettil
ansettelseav nasjonalpark-/verneområdeforvalter.

7. OM MØTENE I NASJONALPARK -/VERNEOMRÅDE STYRET

Kommunelovenkap.6 omsaksbehandlingeni folkevalgteorganerkommertil anvendelse
sålangtdepasser,meddetilpasningersomer fastsatti dennevedtekten.
Kommuneloven§ 40 gjeldertilsvarende.

Styrettrersammenminst fire gangerhvertårogellersnårlederenbestemmer.Lederen
plikter å kalle inn dersomminstentredelav medlemmeneønskerdet.

Innkalling til møtei nasjonalparkstyretskalskjemed2 ukersvarsel.Innkallingenskal
inneholdeoversiktoverdesakersomskalbehandles.Saksdokumentenesendes
samtidigmedinnkallingen.

Det føresprotokoll fra møtene.Protokollenunderskrivesavstyrelederogto medlemmer
somvelgesvedmøtetsbegynnelse.Representanterog sekretariatslederharrett til
protokolltilførsel.

Forat forvaltningsstyretskalværebeslutningsdyktigmåminimumhalvpartenav
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representanteneværetil stede.Vedtakfattesvedflertallsbeslutninger.Ved
stemmelikhetharlederendobbeltstemme.

8. STYRETS OPPGAVER

Medlemmeneav styret skal forvalte verneområdenei samsvarmedinternasjonale
forpliktelser, naturmangfoldlovenog verneforskriftene for det enkelteverneområde. Alle
representantenei styret haret felles ansvarfor enhelhetlig forvaltning av verneområdene
hvor ivaretakelseav verneverdieneog verneformåleterhovedoppgaven.

8.1Forvaltningsplan

Styretskalutarbeide/revidereforvaltningsplanfor verneområdet(ene).
Oppstartavplanarbeidetbørskjei dialogmedMiljødirektoratet.
Forvaltningsplanerskalutarbeidesinnenforrammeneav
naturmangfoldlovenogverneforskriftene.Forvaltningsplanenskal
konkretiserehvordanformåletmedvernetskalnås, ogskalinneholdeenn
flerårig tiltaksplanogenbesøksstrategi.Utkasttil forvaltningsplanskal
sendestil direktoratetfor faglig gjennomgangfør høring.Forvaltningsplanen
skalgodkjennesavMiljødirektoratet.

8.2 Skjøtsel og besøksforvaltning
Somforvaltningsmyndighetskalstyretut fra naturmangfoldloven§ 33 og verneformåleti
deenkelteverneforskriftervurderebehovfor og nødvendiggjennomføringav skjøtselog
tilrettelegging.Planfor skjøtselog eventuelltilretteleggingskal,jf. §§ 35 og 36sisteledd,
inngåi enforvaltningsplangodkjentav Miljødirektoratet.Forvaltningstiltakiverksettes
pået kunnskapsbasertgrunnlagi samsvarmedvedtatte
forvaltningsplaner/skjøtselsplaner.

Styretkan somforvaltningsmyndighetleggetil rettefor at verneområdetspotensial
for verdiskapningutnyttesinnenforrammenav verneforskrifteneog
naturmangfoldloven. Detteskal skje gjennomkonkreteforvaltnings- og
skjøtselstiltak, fortrinnsvis i trådmeddendelenav forvaltningsplanensom
omhandlerbesøksstrategi.Styretskal ikke opptresomnæringsaktør.

Nasjonalparkstyretskalutarbeideårligeprioriteringeravskjøtsels- og forvaltningstiltaki
verneområdenei trådmeddenflerårigetiltaksplanen.

StyretskaletablereetnærtsamarbeidmedStatensnaturoppsynlokalt. Det skalværeen
bestillingsdialogmellomstyretog Miljødirektoratet/Statensnaturoppsyn,og styrettildeles
årlig midler til skjøtselog forvaltning til prioritertetiltak i henholdtil vedtatte
forvaltningsplaner/skjøtselsplaner.Tildelingeneskjeroverbudsjettettil
Miljødirektoratet/Statensnaturoppsynut i fra debudsjettmessigerammerdetenkelteåret.
Nasjonalpark-/verneområdestyretprioritererbrukenav detildelte midlene. Alle tiltak
skalværei trådmedgodkjentforvaltnings-/tiltaksplanfor verneområdeneog andre
relevantestyringsdokumenter.
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8.3 Myndighetsbeslutninger
Styretharmyndighettil å treffevedtaketterverneforskriftene.Styretharogsåmyndighet
til å gi dispensasjoneretternaturmangfoldloven§ 48,jf. § 77annetpunktum.

8.4 Grensemerking og informasjon
Styretharansvarfor atdetgjennomføresnødvendiggrensemerkingog vedlikehold av
merkingeni verneområdene.

Somforvaltningsmyndighetskalstyreti besøksstrategienvurderebehovetfor særskilte
informasjonstiltak.Styreter hovedansvarligfor informasjonstiltak og skalgjennomføre
dettei henholdtil Miljødirektoratetsmerkevarestrategi.

8.5 Brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene

Styretharsomforvaltningsmyndighetet selvstendigansvarfor å påseat alle bruddpå
verneforskriftenesomstyretfår kjennskaptil blir rapportert/anmeldttil politiet dersom
forholdeterstraffbart.Kopi avanmeldelse/rapportskalsendesFylkesmannenog
Miljødirektoratet.Der administrativesanksjonereraktueltjf naturmangfoldlovenkap.IX,
skalstyretoversendeenrapportom forholdettil Fylkesmannen- medkopi til
Miljødirektoratet.

8.6Orientering om vedtak
Fylkesmanneni X ogMiljødirektoratetskalhatilsendtkopi avallevedtaktruffet av
nasjonalparkstyret,nasjonalparkforvaltereneller arbeidsutvalget.Rapporterog
anmeldelserfor bruddpånaturmangfoldloven/verneforskrifteneskalsendestil
Fylkesmannen,StatensnaturoppsynogMiljødirektoratet.

Vedtaktruffet av nasjonalparkstyret,forvaltereneller arbeidsutvalgetskal fortløpende
registreresi Miljøvedtaksregisteret.

8.7Rapportering om forvaltning
Styretharansvarfor årlig å rapportereom forvaltningentil Miljødirektoratetog
Fylkesmannenetterfastsatte maler.

Dersomforutsetningenefor delegeringenavforvaltningsmyndighetendresvesentlig,
plikter styretå informereMiljødirektoratet.

9.FAGLIG RÅDGIVENDE UTVALG

Styretskaloppnevneet faglig rådgivendeutvalg.Utvalgetskalbeståav representanterfor
deulike interessenei området,sombl.a.grunneiere,andresærligberørteoffentlige
organersomfor eksempelfriluftsråd, næringsliv,frivillige organisasjoner,bl.a.natur-
og miljøorganisasjonerog lignende.Nasjonalparkstyretbørhaminstet årlig dialogmøte
medfaglig rådgivendeutvalg.
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10.ADMINISTRATIIVT KONTAKTUTVALG

For å sikreat forvaltningenav verneområdeneblir godt integrerti denkommunale
forvaltningen,børstyretoppnevneetadministrativtkontaktutvalgbeståendeav
representanterfra administrativtnivå i deulike kommunene.

11.TILSYN

Statensnaturoppsynhartilsynsmyndigheti områdene,jf. lov omstatlig
naturoppsyn.

12.KLAGEADGA NG OG KLAGEMYNDIGHET

Fylkesmannenharklagerettpåvedtakfattetavnasjonalparkstyretjf.
naturmangfoldloven§ 62tredjeleddsistesetning.Forøvriggjelderde
alminneligereglerom klageadgang.

Miljødirektorateterklageinstansfor vedtaksomtreffesavstyretsom
forvaltningsmyndighet.

13.INSTRUKSJON, TILBAKEKALLING AV DELEGERT
MYNDIGHET

Miljødirektoratetkangripeinn gjennominstruksjon, ellereventuelttilbakekallingavdelegert
myndighetdersomforvaltningenav verneområdeneikke er i samsvarmed
naturmangfoldlovenog verneforskriftene.

14. OMGJØRING AV VEDTEKTENE

Miljødirektoratetkanendredissevedtektene.
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Stillingsbeskrivelsefor nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Dennestillingsbeskrivelsengjelderfor nasjonalpark-/verneområdeforvalterei utvalgteverneområder
somforvaltesavet statligpolitisksammensattstyre.Sekretariatetfor styret leggestil en
nasjonalpark-/verneområdeforvalter.Dennefagpersonener ansatthosfylkesmannen,mener
underlagtstyret i allesakersomangårforvaltningenavverneområdene.Deter styret som
disponererforvaltersarbeidstid/prioriteringer.

Verneområdeneskalsikretruet ogsårbarnatur ogartenesleveområder.Forvaltningenav
verneområdeneskalbidratil at det internasjonaleognasjonalemåletom å stansetapet avbiologisk
mangfoldoppfylles.

Forvalterenskalsammenmedstyret setil at forvaltningenavverneområdenegjennomføresi
samsvarmedinternasjonaleforpliktelser,naturmangfoldlovenogverneforskriftenefor deenkelte
verneområdene.Verneområdeneskalforvaltespå vegneavhelenasjonen. Forvalterenskalbidra til
at statligeretningslinjerfor forvaltningavverneområder, rundskrivmedmer blir fulgt. (seeget
vedleggfor viktigedokument,rundskriv,Håndbøker,m.m.)

1. Forvalterensrolle

1.1 I forhold til styret

Forvalterener underlagt styret i forvaltningenavverneområdet/verneområdene.Forvalterens
hovedfunksjoner å væresekretariatfor nasjonalpark-/verneområdestyretogfagligforberedealle
styresaker.Forvalterenskalgjennomsinsaksbehandlingbidra til at styret forvalter områdenei
samsvarmednaturmangfoldlovenogverneforskriftene.

Sammenmedverneområdestyretskalforvalterensørgefor enhetligoghelhetligforvaltningav
verneområdet/verneområdeneuavhengigavadministrativegrenser.

Styretdisponererforvaltersarbeidstid. Overtidavtalessærskiltmedfylkesmannen,eventueltdekkes
medmidler somstyret selvdisponerer.

1.2 I forhold til fylkesmannen

Forvalterener ansatthosfylkesmannenmedmiljøvernavdelingensomfagligogadministrativt
tilknytningspunkt.Innkjøpavnødvendigkontorutstyr, feltutstyr m.m.skjerover fylkesmannens
budsjett innenrammen(prisjustert)somi 2013ble overført fra kap.1420til kap.0525.

Alleskriftligehenvendelsertil styret/forvalterenstilestil styret,mensendestil fylkesmannenfor
journalføringogarkivering.E-postersommålagres,journalføresi fylkesmannensarkivsystem.
Nasjonalparkforvalterenskalhatilgangtil fylkesmannensserverogelektroniskejournal.

Fylkesmannenutfører ordinærearkivtjenester,herundermottak ogutsendingvedinnsynsbegjæring.
Forvaltervurderei samrådmedstyret innsyni sakersomkanunntasoffentlighet.

Forvaltningenavverneområdeneskalværekunnskapsbasert,jf. naturmangfoldloven§ 8. Forå sikre
enkunnskapsbasertforvaltningskalforvalterenværeendelav,ogkunnebrukedet samlede
kompetansemiljøethosfylkesmannen.
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Forvalterenskalha tett dialogmedfylkesmannennårdet gjelderårligrapporteringav
forvaltningspraksis,herunderbruddpå reglerogforskrifter.

Forvalterenharkontorstedpå forvaltningsknutepunktbestemtavMiljødirektoratet.Fylkesmannen
er ansvarligfor nødvendigleieforhold.

1.3 I forhold til Miljødirektoratet

Forvalterenskalhafagligtett kontaktmedMiljødirektoratet.

Forvalterenskalkunnebrukenaturforvaltningskompetanseni Miljødirektoratet.

Direktorateter overordnetfagorganfor områdevernogtrekkeropp de fagligerammenefor
forvaltningen.Direktoratetskalbiståmedavklaringpåforvaltningsmessigespørsmål og
problemstillinger,oger en viktig fagligressursbl.a.nårdet gjeldertolkingavloverogforskrifter.

Forvalterenskalha tett dialogmedMiljødirektoratet for å avklarebehovetfor skjøtselstiltakog
tilrettelegging.

Forvalterenskalhamulighettil å deltapåseminarerogfagsamlingeri regiavbl.a.Miljødirektoratet
ogfylkesmannen.

1.4 I forhold til rådgivendeutvalg

Forvalterenskalbidratil at det leggestil rette for et godt samarbeidmellomstyret ogdeulike
aktørenei området,for eksempeloffentligeorganer,grunneiere,næringsliv,frivilligeorganisasjoner,
bl.a.natur- ogmiljøorganisasjonerogsamiskeinteresserder det er relevant.Dette iverksettes
gjennometableringavet rådgivendeutvalgder berørte interesserer representert.I områdermed
slikeutvalgmåforvalterensørgefor at det etableresrutiner medminstårligedialogmøtermed
styret.Forvalterener sekretærfor utvalget.

1.5 I forhold til kommunenog fylkeskommunen

Forvalterenbørholdeseggodt orientert om lokaleogregionaleplanprosesser/prosjektsomkanha
betydning/relevansfor forvaltningenavverneområdetogdetstilstøtendeareal.

Forvalterenskalsikreat det oppnåsgodkontaktmedogkunnskapom lokalmiljøet.Forvalterenmå
derfor sørgefor å hagodkontaktmedde berørtekommuneneogfylkeskommunen.Derdet
opprettesadministrativtfag-/kontaktutvalgfor å formalisereforvalterensadministrativekontaktmot
kommuneneogfylkeskommunen,skalforvalterenværesekretærfor utvalget.

2. Forvalterensoppgaver

2.1 Sekretariatfor styret

Forvalterenskalværesekretariatfor verneområdestyretogskalkanfremmeinnstillingeroverfor
styret om sakersomgjelderforvaltningavverneområdet.
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2.2Utarbeidingav forvaltningsplan/bevaringsmål

Forvalterenskalsørgefor at arbeidetmedforvaltningsplaniverksettesogat framdriften i prosessen
følgesiht. til gjeldendefrister.

Forvalterenskalbidratil at planenutarbeidesinnenforrammeneavnaturmangfoldlovenog
verneforskrifteneogat denkonkretisererhvordanformålet medvernetskalnås.Forvaltningsplanen
skalinneholdeflerårigetiltaksplanerogen besøksstrategisomskalbeskrivebehovetfor
informasjons- ogtilretteleggingstiltak.

Bestmuligforvaltningoppnåsvedå definereogbrukebevaringsmålsomer mer konkreteenndet
overordnedeverneformålet.Forvalterenskalsammenmedstyret sørgefor at det gjennom
forvaltningenavverneområdetutviklesogetablereskonkretebevaringsmål.Bevaringsmålskal
innarbeidesi forvaltningsplaner.

Forvalterenskalbidra til at det leggesopp til prosessermedgoddialogogmedvirkningfra lokaleog
regionalemyndigheter,grunneiere,rettighetshavereogandrebrukereavverneområdeti
utarbeidelsenavforvaltningsplan/bevaringsmål.

Forvalterenskalsammenmedstyret hatett fagligdialogmedMiljødirektoratet fra oppstartav
arbeidetmedforvaltningsplantil godkjenningavplaneni direktoratet.Miljødirektoratethar det
faglige veiledningsansvaretvedutarbeidingavforvaltningsplaner,informasjonsmateriellm.m..

Direktoratet har ansvaretfor å godkjenneforvaltningsplaner.

Forvalterenskalsammenmedstyret sørgefor at planerfor eventuellskjøtselogtilrettelegging
inngåri forvaltningsplaner.

2.3Planleggingog iverksettingav skjøtsel

Forvalterenskalbidratil at det ift. bevaringsmålene(i deområderdet er utarbeidetslike)vurderes
om det er behovfor, eller nødvendigå gjennomføreskjøtsels- eller tilretteleggingstiltak,f. eks.hvis
verneverdienetrues,eller det er nødvendigfor å opprettholdeverneverdiene.Derdet er
utarbeidetskjøtselsplaneller annenskjøtselspraksisskaldenfølges.

Forvalterenskalsammenmedstyretetablereet nært samarbeidmedStatensnaturoppsynlokalt.
Forvalterenskali samarbeidmedstyret utarbeideårligeprioriteringeravskjøtsels- og
forvaltningstiltaki verneområdene.Forvalterenskalbiståstyret i denårligebestillingsdialogen
mellomstyretogMiljødirektoratet/Statensnaturoppsyn.

2.4Grensemerking

FørstegangsmerkingutføresavJordskifteverketpåoppdragfra forvalter.Forvalterenskalsammen
medstyret videreførearbeidetmedmerkingogskalom nødvendigiverksetteny grensemerkingog
vedlikeholdaveksisterendemerkingi verneområdene.

2.5Behandlingav søknaderom dispensasjon fra verneforskriften

Forvalterenskalforberedesakerfor styret.Tilrådingerforvalterenleggerfram for styret skalligge
innenforrammenavnaturmangfoldlovenogverneforskriftene.
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Forvalterenmåsørgefor at miljørettsprinsippenei naturmangfoldloven §§8-12er vurdert,ogat
øvrigekravtil saksbehandlingveddispensasjonerer fulgt jf. forvaltningsloven,naturmangfoldloven
ogMiljødirektoratetsveilederM106-2014«Rundskrivom forvaltningavverneforskrifter».

Forvalterenskalpåvegneavstyret sendekopiavallevedtaktil fylkesmannen,Statensnaturoppsyn
ogMiljødirektoratet.

Vedoversendelsenskaldet kommenteresspesieltdersomfattede vedtakvurdereså værei strid med
lov ogforskrifter gjeldendefor det aktuelleverneområdet.

Dersomstyretsvedtakikkeer i samsvarmedforvaltersinnstillingtil vedtak,skaldette ogstyrets
begrunnelsefremgåavsaksfremstillingen.

Forvalterenskalfortløpenderegistrerevedtaktruffet avstyret, forvaltereneller arbeidsutvalgi
Miljøvedtaksregisteret.Registreringskalskjesenestinnentre virkedageretter at parteneer varslet
om vedtaket,jf. forskrift om Miljøvedtaksregisteret§ 3.

2.6Klagebehandling

Forvalterenbehandlerinnkomneklageri samsvarmedbestemmelsenei forvaltningsloven.Dersom
vedtaket fra styret opprettholdesi klagebehandlingen,oversendesklagentil Miljødirektoratet for
endeligklagebehandling.Forvalterenskalpåseat klagesakenogallesaksdokumenteroversendes
meddet førtseetter at styrethar behandletklagen.

Dersomklagenhelt eller delvisblir tatt til følgemåforvalterensørgefor at fylkesmann,
fylkeskommunen,Statensnaturoppsyn,kommunenogandreberørteparter varslesom vedtaket.

2.7Oppfølgingav brudd på verneforskriften

Selvom Statensnaturoppsyneller annenkontrollinstanser etablert somkontrollmyndigheti
verneområderharstyret et selvstendigansvarfor å påseat allebruddpåreglenei verneforskriften
entenblir rapportert/anmeldt til politiet eller blir rapportert til fylkesmannenfor eventuelle
administrativesanksjoner,jf. Naturmangfoldlovenkap.IX.

Forvalterenskalpåvegneavstyret sørgefor at dette gjennomføres,ogat det sendeskopiav
rapport/anmeldelsetil fylkesmannen,lokalkontakt for StatensnaturoppsynogMiljødirektoratet.

2.8Rapporteringom forvaltningen

Forvalterenskalpåvegneavstyret påseat det blir gjennomførtrapporteringom forvaltningentil
fylkesmannenogMiljødirektoratet etter malerfastsattavMiljødirektoratet.

Forvalterenskal påvegneavstyret sørgefor at Miljødirektoratet informeresdersomforutsetningene
for delegeringavforvaltningsmyndighetenendresvesentlig.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3055-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 12.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

5/15 24.03.2015

Regnskap 2014

Forvalters innstilling

Verneområdestyret godkjenner regnskapet for 2014.

Saksopply sninger

RegnskapVerneområdestyretDrift (M108)ogTiltak (M110)2014

pr.31.12.14

Prosjekt Konto
Konto

Beløp
Fullmakt

Gjenværende
(T) (DA)

1 M108 6590 Annetdriftsmateriale 13873,00 0 -13873,00

2 M108 6790
Kjøpavandre
fremmedetjenester

2 630,44 0 -2 630,44

4
M108 0 265000,00 265000,00

5 M108 5300 Styrer,rådogutvalg 1 500,00 0 -1 500,00

6 M108 5330 Honorarer 118197,00 0 -118197,00

7 M108 5400 Arbeidsgiveravgift 17090,90 0 -17090,90

8 M108 5990 Annenpersonalkostnad 9 164,87 0 -9 164,87

9 M108 6450 Leieavbiler 4 910,00 0 -4 910,00

10 M108 6790
Kjøpavandre
fremmedetjenester

1 532,31 0 -1 532,31

11 M108 6860 Møter eksterne 65282,53 0 -65282,53
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12 M108 6871 Kompetanseheving 4 400,00 0 -4 400,00

13 M108 7100
Bilgodtgjørelse,
oppgavepliktig

17928,60 0 -17928,60

14 M108 7130
Reisekostnad,
oppgavepliktig

420 0 -420

15 M108 7132
Reisekostnad,ikke
oppgavepliktig

16910,79 0 -16910,79

16 M108 7150
Diettkostnad,
oppgavepliktig

7 463,00 0 -7 463,00

17 M108 7151
Diettkostnad,ikke
oppgavepliktig

200 0 -200

�2 M108 265000,00 265000,00 0

19 M108 3131
Inntekterfra salgav
oppdrag,avgiftfri

-1 203,44 0 1 203,44

�2 M108 -1 203,44 0 1 203,44

�1
M108 DRIFT 280300,00

265
000,00

-15300,00

� 280 300,00 265 000,00 -15 300,00

Prosjekt Konto
Konto

Beløp
Fullmakt

Gjenværende
(T) (DA)

1 M110 6590 Annetdriftsmateriale 4 200,00 0 -4 200,00

3
M110 0 785000,00 785000,00

4 M110 5330 Honorarer 4 000,00 0 -4 000,00

5 M110 5400 Arbeidsgiveravgift 564 0 -564

6 M110 5990 Annenpersonalkostnad 442 0 -442

7 M110 6590 Annetdriftsmateriale 25751,00 0 -25751,00

8 M110 6790
Kjøpavandre
fremmedetjenester

750633,01 0 -750633,01

9 M110 6860 Møter eksterne 1 293,00 0 -1 293,00

10 M110 6890 Kopieringskostnader 954,94 0 -954,94

11 M110 7100
Bilgodtgjørelse,
oppgavepliktig

1 002,05 0 -1 002,05

12 M110 7132
Reisekostnad,ikke
oppgavepliktig

160 0 -160

13 M110 7150
Diettkostnad,
oppgavepliktig

200 0 -200

�2 M110 785000,00 785000,00 0

�1
M110 - TILTAK 789200,00

785
000,00

-4 200,00

� 789 200,00 785 000,00 -4 200,00

Vurdering

Driftsbudsjettet fikk litt overforbruk som må tas på 2015 budsjettet. Dette er tatt høyde
for.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3055-63

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 06.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

6/15 24.03.2015

Budsjett 2015 - iverksetting

Vedlegg

1 Drift av verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder 2015

Forvalters innstilling

Verneområdestyret godkjenner budsjettet som foreslått. Verneområdeforvalteren
anmodes om iverksetting.

Restaurering og drift av kulturlandskapet og tilhørende viktige naturtyper er en svært
viktig del av forvaltningen av våre verneområder. Flere ti-talls bønder legger årlig ned
en betydelig arbeidsmengde i dette arbeidet. Interessen har økt siden vernet ble
etablert blant annet takket være økonomiske bidrag fra verneområdeforvaltningen. Vi
finner i årets tildeling kun rom for en begrenset videreføring av pågående prosjekter.
Verneområdestyret er bekymret for at redusert tildeling i forhold til 2014 vil bremse det
viktige arbeidet med restaurering og bevaring av truede naturtyper som kystlynghei og
slåttemark, og tilhørende kulturlandskap i landskapsvernområdene.

Saksopply sninger

Følgende midler er stilt til verneområdets disposisjon i 2015:

A. Drift av verneområdestyret: Kr 307 000,- - som søkt:

Budsjettverneområdestyretog rådgivende
utvalg2015

Side 57



Sum Styret
Rådgivende
utvalg

Styremøtermøtegodtgjørelse 125000 125000
Styremøtermat 10000 10000
Styretkjøregodtgjørelser 22000 22000
Driftsutgifterstyremøter(leieavbåt mv) 15000 15000
Seminarmedrådgivendeutvalg 25000 25000
Reisetil nasjonalparkkonferansemv 30000 30000
Rådgivendeutvalgmat 10000 10000
Rådgivendeutvalgkjøregodtgjørelse 9 000 9 000
Driftsutgifter rådgivendeutvalgsmøter 8 000 8 000
Verdiskapingwork shop 20000 20000
Samlingskjøtselsnettverket(SNO/FM/VOS) 18000 18000
Samlingkontaktutvalgetfor kommunene 10000 10000
Diverse 5 000 5 000
Sum 307000 280000 27000

B. Forvaltningsplaner (sluttføring av høringsutkast, høring): Kr 120 000,- - som søkt

C. Tiltaksmidler: Kr 570 000,- herav kr 70 000,- fordelt via lokalt SNO - midlene er
vesentlige lavere en søkt. Tildelingen er redusert fra 2014 da vi fikk 800 000 i
mars og 185 000 i juni.

Vurdering

Tildelingen under A og B antas å være tilstrekkelig for å dekke sannsynlige behov.

Tildelingen under C fører grovt sett til videreføring av nødvendig driftstiltak i
forlengelsen av igangsatte prosjekter og avtalte tiltak.

Nedennevnte oppsett prioriterer avtaler som er inngått. Vi har en avtale om skjøtsel
som gjelder Flekkerøy (Bergeneset og Asperøya) med binding til 1. august og intensjon
om videreføring på totalt kr 271 000,- pr år. Vi har i tillegg ni avtaler i størrelsen 5-
60 000 pr år. Tiltak som er knyttet til årlig drift som f eks slått er vurdert som låst.

Tiltaksbudsjett
2015

Utbet./
Prioritet Navn Ans Søkt Tildelt Låst

1
Beltevika- Artsrikeveikanterog
tørrbakker VOS 8 000 7 000 7 000

2 Rosnes- ryddingav skogog einer VOS 60000 60000 60 000
3 Bergenesetstierog tiltak VOS 20000 10000
4 Bergeneset– kystlynghei VOS 150000 165000 165000
5 Asperøya– kystlynghei VOS 100000 106000 92 000
6 Herøya - kystlynghei- naturbeitemark VOS 15000 5 000
7 Rasvågøyene– Slåttemark VOS 25000 25000 20 000
8 Oksøy-Ryvingenminkprosjekt VOS 40000 32000 32 000
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9 Oksøy-Ryvingen– minkuttak VOS 15000 4 000 4 000
10 Åksla - kystlynghei- naturbeitemark SNO 30000 18000
11 Hummerås- kystlyngheiog kulturmark VOS 40000 25000 18 000
12 Li slått VOS 34000 34000 34 000
13 Stykkje - slåttog beiting VOS 20000 20000 20 000
14 Herøya– kystlynghei VOS 100000 0
15 Brufjellet - oppsyn og skjøtsel SNO 30000 10000
16 Kjørsfjellet- kystlynghei SNO 30000 20000
17 Litle Håland– naturskog SNO 20000 19000
18 Oksøy-Ryvingen- avfallsrydding SNO 30000 0
19 Flekkefjord– avfallsrydding SNO 25000 10000
20 Li – gamleveien VOS 100000 0
21 Okslehavn– hogst VOS 100000 0
22 Dragøy – kystlynghei SNO 25000 0
23 Hellerssøy/Trysnes- kystlynghei VOS 25000 0
24 Kalven– slåttemark VOS 30000 0
25 Stø– slått VOS 30000 0
26 Kalven- Klubben– rydding SNO 20000 0
27 KjellnesogPrestøy- infotiltak VOS 20000 0

28
Herøya,Mæbø/Beltevika,Bergeneset–
infotiltak VOS 30000 0

Sum 1 152000 570000 452000
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1

Drift av verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og
Flekkefjord landskapsvernområder 2015

Det vises til innmeldte behov for midler til drift av verneområdestyrer,
forvaltningsplanlegging og tiltaksmidler i verneområder for 2015.

Følgendemidler kan disponeres til disse formålene innenfor deres ansvarsområder:
Drift av verneområdestyret: Kr 307 000,-
Forvaltningsplaner: Kr 120 000,-
Tiltaksmidler: Kr 570 000,- herav kr 70 000,- fordelt via lokalt SNO

Nærmere spesifisering av tildelingen av tiltaksmidlene gjennom bestillingsdialogen ligger ved det
enkelte styrets innmelding i Elektronisk søknadssenter(ESS).

Midlene blir overført til styret via fylkesmannen som er regnskapsansvarlig,og er forutsatt benyttet
t il følgende formål:

Driftsutgifter
Drift, reise og møtegodtgjøring for verneområdestyret og arbeidsutvalget, samt reiseutgifter for
rådgivende utvalg. Herunder skal ogsådeltakelse på/eller arrangering av arrangementer, f. eks. i
fbm «Friluftslivets år 2015» og stands på messer dekkes.

Midler til forvaltnings - og skjøtselsplaner
Midlene til arbeid med forvaltnings - og skjøtselsplaner kan benyttes til dekning av utgifter i
forbindelse med nødvendige registreringer, medvirkningsprosesser, trykking etc. Derbehov for slike
midler er meldt inn over bestillingsdialogen/tiltaksmidlene , har Miljødirektoratet sørget for å
overføre innmeldingene til riktig budsjettpost.

Direktoratet vil at det skal ligge en godkjent forvaltningsplan i bunnen før arbeid med
skjøtselsplaner settes i gang. Verneområdestyrer som har meldt inn behov for midler til
skjøtselsplaner, men som ikke er ferdige med sin forvaltningsplan, må derfor prioritere å få
forvaltningsplanen ferdig før de kan regne med tildeling av midler til skjøtselsplanlegging.

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingenog
Flekkefjord landskapsvernområder

Trondheim, 23.02.2015

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/12497

Saksbehandler:
Inger Anne Ryen
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Utarbeidelse av skjøtselsplaner bør kun skje i områder forvaltningsmyndigheten ønsker å prioritere
midler til slik skjøtsel over tid. For å kunne prioritere best mulig fordrer dette at
forvaltningsmyndigheten har oversikt over hvilke naturverdier som er mest truet som følge av
endret/opphørt bruk. Dette vil i de aller fleste tilfeller fordre at det foreligger en kartlegging av
naturtyper før skjøtselsplanlegging kan iverksettes.

Kartlegging av naturtyper
Naturtyper i Norge (NIN) er det naturt ypesystem som skal benyttes til kartlegging av naturtyper i
verneområder finansiert over Miljødirektoratets budsjett. Artsdatabanken vil i løpet av første halvår
2015 lansere en oppdatert versjon, NIN 2.0. Parallelt med dette vil Miljødirektoratet lansere en
elektronisk kartleggingsapplikasjon for feltkartlegging av NIN2.0. Kartlegging av naturtyper bestilt
av forvaltningsmyndighet vil etter avtale med Miljødirektoratet kunne foregå ved hjelp denne
kartleggingsapplikasjonen. Kartlegging utført ved hjelp av denne applikasjonen sikrer at alle data
gjennomgår topologi - og egenskapskontroll, og blir en integrert del av datasett forvaltet og
distribuert av Miljødirektoratet.

Bevaringsmål
Det er et mål at sårbare naturtyper utsatt for uønskede, lokalt forårsakede endringer, skal ivaretas
på best mulig måte. Alt etter behov kan dette gjøres gjennom god besøksforvaltning, skjøtsel/drift
av kulturlandskap, bekjempelse av fremmede arter eller andre problemarter. I verneområder med
slike problemstillinger , eller i NiN-kartlagte verneområder, bør det i 2015 etableres minst ett
bevaringsmål i NatStat per styre.

Sårbarhetsanalyser
Miljødirektoratet jobber med å etablere metodikk for å identifisere naturtyper som er sensitive for
slitasje fra ferdsel til fots og barmarkskjøring. Inntil dette arbeidet er fullført ønsker
Miljødirektoratet primært ikke å finansiere sårbarhetsanalyser utført med annen metodikk.

Kartlegging av arter
Forvaltningsmyndigheten har i mange tilfeller behov for en bedre/oppdatert oversikt over ulike
arters utbredelse innen verneområdet. Ved bestilling av artskartlegging er det svært viktig at
stedfestede data tilflyter allment tilgjengelige databaser (Artsobservasjoner).

Tiltaksmidler
Tiltaksmidler i nasjonalparker og andre større verneområder skal være i tråd med forvaltnings -
/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokumenter. Midlene skal gå til tiltak som er nødvendig
for å ta vare på verneverdiene, inkludert investeringsutgifter til skjøtsels- og
besøksforvaltningsstiltak mv.

Midlene kan bli utbetalt gjennom overføringer til fylkesmannen og disponeres av
verneområdestyrene, eller til lokalansatt ved SNO. Disseer forsøkt fordelt slik verneområdestyrene
selv har innmeldt og framkommer av spesifiseringene i ESS.

Forvaltningsmyndighetens årlige innmelding av behov for midler til tiltak er en viktig indikator på
ressursbehovet i verneområdene landet over. Fra 2007 har dette økt fra i underkant av 30 mill. kr.
pr. år, til 70-80 mill. kr. pr. år de siste årene. For 2015 har Miljødirektoratet 38 millioner kroner til
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disposisjon over denne posten, mens innmeldingen av behov fra forvaltningsmyndighetene er på til
sammen 80 millioner kroner.

Regjeringen innfører fra og med 2015 «nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring
av merverdiavgift i statsforvaltningen ». I år er det netto beløp som er fordelt, dvs. sum ekskl.
MVA.Den regnskapsmessigehåndteringen ved bokføring av merverdiavgift, omtales i Rundskriv R-
116 fra Finansdepartementet. Rundskrivet finnes her:
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/R_116_2014.pdf »

Midlene disponeres «fritt» av styret innen postformålet, merknader på hvilke av de innmeldte
tiltakene som faller utenom postformålet framkommer på de enkelte punktene i ESS.
I tråd med strategi for tiltaksmidler er det prioritert midler til utvalgte piloter for utvikling av
besøksstrategier og besøksforvaltningstiltak i tråd med merkevareprosjektet . Dette gjelder
nasjonalparkene Varangerhalvøya, Jotunheimen, Hallingskarvet og Rondane.Alle pilotene er tildelt
midler til dette. Det forventes at tiltak kan gjennomføres i Jotunheimen og Rondanei år. Inntil en ser
om tiltakene kan realiseres er midlene holdt tilbake i Miljødirektoratet og vil eventuelt bli tildelt
senere.

Besøksstrategier og innfallsporter
Gjennom det økte fokuset som har vært på utvikling av merkevare og besøksforvaltning for
nasjonalparkene ser vi at det er flere verneområdestyrer som ønsker midler til utarbeiding av
besøksstrategier og prosjektering/til tak knyttet til innfallsporter. Direktoratet er sammen med de
fire pilotområdene i gang med å utarbeide maler og veiledningsmateriell for besøksstrategier. Disse
blir ferdigstilt høsten 2015. Vi ønsker derfor at andre styrer avventer med å sette i gang arbeidet
med besøksstrategier og større innfallsporter i år til veilederen for utvikling av besøksstrategi er på
plass. Med dette får vi nå mulighet til å utvikle enhetlige besøksstrategier som vil gi dere
muligheten for en helhetlig vurdering av verneområdet, og plan for besøksforvaltningen, tilpasset
de enkelte områdene. Nasjonalparkene er forskjellige både i naturkvaliteter og bruksmønster, og
bør derfor ha ulike strategier for tilretteleggings - og utviklingsgrad, men med et felles verktøy kan
vi dra veksler på hverandres erfaringer og bedre se de ulike kvalitetene ved landets nasjonalparker
under ett.

Turapplikasjon
Noen verneområdestyrer har det siste året utviklet turapplikasjon for sitt verneområde. Dette har
vært forholdsvis kostbart for hvert enkelt styre, og videre drift og vedlikehold av applikasjonen
krever en kostnad på ca 40 000,- kr årlig. Gjennom tiltaksmidlene har flere styrer meldt inn behov
om midler til utvikling og drift av turapplikasjon. Med den forholdsvis høye kostnaden det er å drive
en slik applikasjon sier det segselv at om hvert enkelt styre skal utvikle og drifte sin applikasjon, vil
det framover binde opp en relativt høy andel av tiltaksmidlene, noe som ikke er en ønsket utvikling
da det vil gå på bekostning av tiltak i verneområdene.

Gjennom merkevarearbeidet ønsker vi å få et enhetlig uttrykk av informasjonsarbeidet for
verneområdene, og vi vil etter hvert vurdere hvordan og med hvilke verktøy dette kan gjøres.

Verneområder ved kysten - midler til opprydding av marint søppel:
Det er flere av verneområdestyrene som melder inn behov for opprydding av søppel. Dette kan i
enkelte av områdene være en stor utgiftspost. Direktoratet vil informere om at det gjennom
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stortingsbehandlingen av Statsbudsjettet for 2015 ble det opprettet en ny tilskuddspost (post 71).
Disset ilskuddsmidlene skal gå til tiltak for å redusere marin forsøpling gjennom å dekke utgifter
knyttet til opprydning av marint søppel og til forebyggende arbeid. Hovedfokus skal være på
strandsonen, inkludert opprydding av herreløse, kasserte fritidsbåter. Prinsippet om at forurenser
betaler skal ligge til grunn for arbeidet, og pålegg om opprydding skal brukes der det finnes en
ansvarlig for avfallet. Tilskuddsposten er kun til private og ikke til offentlige, men
verneområdestyrene vil her kunne oppfordre privatpersoner, interesseorganisasjoner, foreninger og
bedrifter til å søke for så å få til et samarbeid om rydding innenfor de kystnære verneområdene.
Miljødirektoratet skal i løpet av året utarbeide forskrift for tilskuddsposten og utlyse
midlene.

Rapportering:

Rapporteringen av mer-/mindre forbruk skal skje i forbindelse med Foreløpig
årsrapport (FÅR, pr. 31. aug. 2015) og Endelig årsrapport (EÅR, pr 31. des. 2015).
Dette skjer via fylkesmannens årlige rapportering til Miljødirektoratet

For tiltaksmidlene skal det samtidig med EÅRi 2015 rapporteres på enkelttilt ak
f inansiert over post 1420.31 via Elektronisk søknadssenter.Planlagte tiltak som ikke
blir realisert, og hvor det ikke er aktuelt å omdisponere til annet prioritert tiltak, må
fortløpende rapporteres til SNOsentralt

Forutsetninger for utbetalingen:
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av at midlene er benyttet i samsvarmed
forutsetningene.

Miljødirektoratet kan helt eller delvis kan kreve utbetalte midler tilbakebetalt dersom midlene ikke
brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for bruken av midlene bortfaller.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein RuneAanderaa
Avdelingsdirektør Avdelingsdirektør
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Kopi: Fylkesmanneni Vest-Agder
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