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ST 24/20 Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede 
godkjent. 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 14.12.2020  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig  

Innkalling godkjennes. Protokoll fra tidligere møte er allerede godkjent.  
 
 
 

ST 25/20 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med 
styreleder 
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Styrets vedtak – enstemmig  
Stanley Tørressen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styreleder. 
 
 

ST 26/20 Orienteringssaker 
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Styrets vedtak – enstemmig  
 
Statens naturoppsyn hadde sin årsrapportering til verneområdestyret ved Halvard R Pedersen, Jon 
Erling Skåtan og Olaf Landsverk.  
 
Verneområdeforvalter orienterte om status for prosjekt med uttak av Sitka på Rosnes utenfor 
Skjærnøya innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Prosjektet er i sluttfasen og tømmeret 
blir fløyet ut kommende torsdag den 17. desember, hvis været tillater det.  



 
Verneområdeforvalter har fått inn noen henvendelser fra grunneiere, der prosjektet finnhode i 
Flekkefjord landskapsvernområde har hatt noen uønskete effekter. Verneområdeforvalter følger opp 
saken.   
 
Orienteringssakene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 15/20 Referat saker 
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Styrets vedtak – enstemmig  
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 16/20 NP-konferansen som webinar 
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RS 17/20 Bestillingsdialogen 2021 - rammer og opplegg for Fylkesmannen og 
verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder 
og bestilling av tjenester fra SNO - 2021 
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RS 18/20 Besøksstrategi - presisering og kommentar til saken 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 14.12.2020 
 
 

RS 19/20 Besøksstrategi for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder - FOT sin oppsummering 
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ST 27/20 Styresaker 
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ST 28/20 Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon 
til utplassering av utrangert fyrlykt i havneområde ved Ryvingen - 
Kystverket 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret gir dispensasjon til utplassering av Matodden fyrlykt i havneområde 
på Ryvingen iht. til innlevert søknad. Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriften § 3, 
punkt 1.3 l for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  
 

 Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter 
at det innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk. 

 Verneområdestyret kan kreve fyrlykta fjernet eller plasseringen endret dersom 
endrede forutsetninger eller påvirkninger på verneverdiene krever det.  
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Styrets vedtak – enstemmig  
Som innstillingen   
 
 

ST 29/20 Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - Søknad om etablering av 
gapahuk i Krageviga i Kristiansand kommune - Flekkerøy vel 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, Flekkerøy vel tillatelse til å etablere gapahuk i 
Krageviga på Flekkerøy i Kristiansand kommune.   

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  
 

 Gapahuken skal være åpen og lett tilgjengelig for allmenheten.  
 Den skal bygges uten nevneverdig inngrep i bakken og slik at den lett kan fjernes og 

området tilbakeføres av tiltakshaver, dersom aktiviteten ikke blir som ønsket eller 
hvis verneområdestyret. 

 Bygging av gapahuk skal være i den størrelse og fargevalg som er skissert i innlevert 
søknad.  

 Byggearbeidet skal skje med hensyn til natur og friluftsliv. Byggevirksomheten skal 
legges utenom hekke- og yngletid for vilt, dvs. utenom perioden 15.april – 15. juli. 

 Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter 
at det innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk. Dette gjelder blant 
annet plan- og bygningsloven.  



 Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser 
gjennomført tiltak til verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn 
v/Halvard Pedersen (Halvard.Ranestad.Pedersen@miljodir.no ). 
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Styrets vedtak – enstemmig  
Som innstillingen  
 
 
 

ST 30/20 Flekkefjord landskapsvernområde - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra verneforskriften til etablering av anlegg for levende lagring 
av torsk - Fylkesmannen i Agder 

Forvalters innstilling 

Klage fra Fylkesmannen i Agder på vedtak i styresak 18/20 for verneområdestyret for Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder den 29.10.2020 tas til følge. Vedtaket i styresak 
18/20 den 29.10.2020, omgjøres til at det gis avslag på dispensasjon til etablering av 
havbruksanlegg i Breidlibukt innenfor Flekkefjord landskapsvernområde i henhold til 
verneforskriftens § 3 punkt 1.3 i.  
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Styrets behandling  
Forslag fra Reidar Gausdal å opprettholde styrevedtak 18/20 den 29.10.2020 om å gi dispensasjon til 
etablering av anlegg for levende lagring av torsk ved Breidlibukt i Flekkefjord 
landskapsvernområde. Saken oversendes klageinstansen Miljødirektoratet for endelig behandling.  
 

Styrets vedtak – enstemmig:   
Verneområdestyret opprettholder sitt vedtak om å gi dispensasjon til tiltaket i vernesonen 
om levendelagring av torsk. Saken oversendes klageinstansen Miljødirektoratet for endelig 
behandling. 

 
Verneområdestyret gir dispensasjon til etablering av anlegg til levende 
lagring av torsk ved Breidlibukt, med hjemmel i verneforskriften for 
Flekkefjord landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i. 
 
Begrunnelse: 
 

Etter § 7 i naturmangfoldloven skal prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig |myndighet.  



 
Etter naturmangfoldlovens § 8, kunnskapsgrunnlaget.  
 

- Området har tidligere vært brukt til oppdrett, det var da oppdrett i større 
skala når verneområdet ble innført. Etter naturmangfoldlovens § 8 skal 
myndighetene legge vekt på kunnskap som er bygd på generasjoners 
erfaringer.  

- Andre anlegg i som ligger i sonen har fått fortsette – det ville dette også 
dersom det ikke var blitt fjernet av tiltakshaver, Marine Harvest høsten 2005 
etter at vernet var trådt i kraft. Det må kunne vektlegges at disse anleggene 
ikke har bidratt til forringelse av verneformålet eller verneverdiene.  

- Kysttorsk er en bestand som er i dårlig forfatning, og for å kunne 
opprettholde en bærekraftig høsting, vil tiltak som dette være viktig for å 
forhindre tyngre beskatning på mindre, ikke gyteklare individer.  

- Aktiviteten knyttet til villfisk, fiskemottak og småskala fiske i området er en 
viktig del av det som utgjør «kulturlandskapet» i verneområdet. Det er lang 
tradisjon for dette, og fiskemottak er marginal virksomhet som er avhengig 
av denne typen lagring for å kunne sikre fornuftig drift, kvalitet og leveranse 
når markedet etterspør. Det er svært vanskelig å tenke seg Sørlandet uten 
små fiskebåter, mottak og lokalt fanget juletorsk.  

- Tiltaket vil ikke tilsidesette hovedformålet for vernet, siden havbruksaktivitet 
var til stede på denne lokasjonen da vernet ble iverksatt, og det eksplisitt var 
godkjent at dette kunne fortsette.  Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være 
tilstrekkelig i saken. § 9 «føre-var» prinsippet tillegges liten relevans i saken.  

- Etter § 10 økosystemtilnærming og samlet belastning. Ettersom dette er 
småskala levende lagring av torsk og det finnes få lignende anlegg. 
Verneområdestyret vurderer faren for presedens som liten ettersom dette 
ikke er tradisjonell oppdrett av laks og at belastning på økosystemene 
samlet sett vil være svært begrenset.  
Etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker og metoder  

- Verneområde strekker seg over et stort område i kommunen, så er ikke 
mulig å finne andre plasser for tiltaket utenfor verneområdet når en må 
overholde minsteavstand til nærmeste eksisterende oppdrettsanlegg. 
Verneområdestyret mener samlet sett at denne lokaliseringen vil gi minst 
belastning på miljøet i området.  

- I henhold til verneforskriften §3 punkt 1.3 i vurderer verneområdestyret til at 
dette anlegget er lite av omfang i forhold til tidligere oppdrettsanlegg og vil i 
begrenset grad være synlig på sjøoverflaten. Anlegget vurderes til i liten grad 
å forstyrre landskapsbildet.  

- Samlet sett er det overveiende grunner for å tillate denne aktiviteten, som vil 
gi større robusthet til tradisjonell småskala næring i området på land og sjø, 
noe som anses som en sentral verdi og forutsetning i verneområdet. 

-  



- Område er avsatt til formålet i nylig vedtatt kystsoneplan uten at det er 
innkommet innsigelser fra verken vernestyre eller andre myndigheter. 

 
 
 

ST 31/20 Oksøy- Ryvingen landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon 
til oppføring av sjøbu - Frank Hansen - Krossholmen - Kristiansand 
kommune 

Forvalters innstilling 

 
Verneområdestyret gir dispensasjon til å rive eksisterende sjøbu, og oppføring av ny sjøbu 
på samme tomt på eiendom Krossholmen 4, gnr 3 bnr 187 i Kristiansand kommune.  
Dispensasjon gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jfr. § 4 generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.   
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår:  
 
 

 Bygnings- og rivnings-avfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og 
deponeres på lovlig måte.  

 Bygging av ny sjøbu skal skje på samme sted og skal være i den størrelse som er 
skissert i innlevert søknad, ca. 7,5 m2.  

 Grunnmur, tak og fargevalg skal være i henhold til innlevert søknad.  
 Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter 

at det innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk. Dette gjelder blant 
annet plan- og bygningsloven.  

 Byggearbeidet skal skje med hensyn til natur og friluftsliv. Byggevirksomheten skal 
legges utenom hekke- og yngletid for vilt, dvs. utenom perioden 15.april – 15. juli. 

 Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser 
gjennomført tiltak til verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn 
v/Halvard Pedersen (Halvard.Ranestad.Pedersen@miljodir.no ). 
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Styrets vedtak – enstemmig  
Som innstillingen  
 
 
 



ST 32/20 Oksøy Ryvingen landskapsvernområde - Søknad om endring av 
midlertidig anleggsvei til permanent turløype ved Okslehavnvollane på 
Flekkerøy - Kristiansand kommune 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret avslår med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 1.3 j, for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde, søknaden om endring av midlertidig anleggsvei til 
permanent turløype ved Okslehavnvollane på Flekkerøy i Kristiansand kommune. Det tas 
sikte på en snarlig tilbakeføring av den midlertidig anleggsvei for å skåne naturverdiene.       
 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 14.12.2020  
 
Styrets behandling 
 
Forslag fra Sally Vennesland å utsette saken. Medlemmene vurderte det som behov for 
en befaring før en tar en beslutning i saken.  

Styrets vedtak – enstemmig  
Saken utsettes til styremøte 3 mars 2021.   
 
 

ST 33/20 Møteplan for verneområdestyret 2021 
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Styrets vedtak – enstemmig  
 
Møteplan 2021:  
 

 Styremøte tirsdag 5. januar. Bestillingsdialogen og økonomi. Teams (digitalt)  
 Styremøte onsdag 3. mars. Kristiansand. Befaring Flekkerøy før møte  
 Styremøte mandag 26. april. Flekkefjord. Befaring og grunneiermøte  
 Styremøte og befaring. Onsdag og torsdag 2 og 3. juni. Ryvingen  

 
 
 

ST 34/20 Eventuelt 
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