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Møteprotokoll 
2/18 

Utvalg:  Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord  
Møtested: SØGNE – Vertshuset Hollen Brygge 
Dato:  16. april 2018  
Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 
Navn Funksjon   Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder   Flekkefjord 
Grete Kvelland Skaara Nestleder   Kristiansand  
Astrid M. Hilde Styremedlem   Søgne 
Ove Nodeland Styremedlem   Mandal  
Randi Øverland Styremedlem Vest-Agder  Fylkeskommune 

 
 
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Navn Funksjon   Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MVS) Verneområdeforvalter  VORF 
 
 

ANDRE DELTAGERE: 
Navn   Funksjon   Representerer 
Katrine S. Gunnarsli (KSG) Faggruppeleder   Fylkesmannen 
Sverre Thele (ST) Jordbrukssjef   Flekkefjord kommune 
Geir Smebøle      Songvaar Fyrs Venner 

 

Merknader: 
Ingen 
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UNDERSKRIFT: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  

 

 
 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Grete Kvelland Skaara 
Styreleder    Styremedlem 
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Saksliste  
2/18 

 
 
 
Utvalgs    Arkiv 
saksnr Innhold   Lukket saksnr 
 
ST 9/18  Godkjenning av innkalling.  

Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent. 
 
ST 10/18  Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
ST 11/18  Orienteringssaker 
 

1. Brukerundersøkelse for besøksstrategien 
2. Arbeidsmengde for verneområdeforvalter 

a. Besøksstrategi og sekretærfunksjon for prosjektgrupper 
b. Forvaltningsplaner 
c. Plikt for oppdatering i naturbase 
d. Reisebudsjett og reise til Flekkefjord 
e. Skjøtselsplaner og skjøtselsavtaler – igangsetting av  

tiltakene bestilt hvert år 
 
 
ST 12/18  Styresaker 
 
ST 13/18  Ryvingen Fyr - Søknad om å utvide bryggen og jevne ut  

toppdekket for rullestolbrukere    2018/2832 
 
ST 14/18  Mandal - fjerning av sitkagran i randsonen av Udøy  2018/2166 
 
ST 15/18 Søknad om tilskudd til Nofence løsning -    2018/3562 

Gnr 3 Bnr 1 – Flekkefjord lvo 
 
 
ST 16/18  Eventuelt 
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ST 9/18  Godkjenning av innkallingen og sakslisten 
 

Behandling i møtet: 
• Verneområdeforvalter informerte styret at det skal være to presentasjoner. En fra 

Flekkefjord kommune jordbrukssjef, og en fra Songvaar Fyrs Venner. 
• Sakslisten ble deretter godkjent  

  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste for 2/18 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 10/18  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen  
 med styreleder 
 

Behandling i møtet: 
Grete Kvelland Skaara ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med 
styreleder.  
 
Vedtak: 
Grete Kvelland Skaara blir valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med 
styreleder.  
 

 Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 11/18  ORIENTERINGSSAKER 
 

• Brukerundersøkelse og besøksstrategien 

Behandling i møtet: 
• Verneområdeforvalter informerte styret om: 

o  Vi har fått inn 18 selvregistreringskasser og de er nå klar for oppsetting.  
o Oppstartsmøtet for besøksstrategien er 18. april i bystyresalen i Mandal. 

Miljødirektoratet v/ Line Kristin Larsen, har bekreftet at hun vil gi en 
presentasjon.  

o 78 personer er påmeldt 
 

• Arbeidsmengde for verneområdeforvalter 
 

 Behandling i møtet: 
• Verneområdeforvalter ga et kort sammendrag av arbeidsmengde for begge 

landskapsvernområder som inkluderer:  
o oppstart av besøksstrategien og brukerundersøkelsen i år, 
o forvaltningsplaner for både O-R og F lvo,  
o skjøtselsplaner,  
o igangsetting av tiltak i O-R og F lvo,  
o oppdatering i naturbase (oppfølging av feil kartlegging).  
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• KSG fra miljøvernavdelingen (Fylkesmannen) ga et kort sammendrag av 
problemet med reisebudsjettet: 
o All reise for verneområdeforvalterne dekkes av samme budsjett. Reise 

til Flekkefjord gjør at reisekostnader for MVS er høyre enn for andre 
verneområdeforvaltere.  

o Verneområdestyret lagt frem at det har vært en betydelig forbedring i 
Flekkefjord lvo, både mht naturen og med grunneierforhold og 
skjøtselsavtaler. Verneområdestyret vil ikke godkjenne færre reiser. 

o KSG var tydelig på at de vil ikke redusere antall reiser til Flekkefjord men 
ser helst at det finnes billigere løsninger.  

o En billigere løsning til hotell kan bli at FM leier ut en hybel. 
o Det er et krav om å bruke Berg-Hansen men det er rimeligere å bestille 

overnatting direkte med hotellet. Økonomi avdelingen undersøker 
muligheten for en spesiell avtale med hotellet. 

o Alle ble enig at det ikke skal reduseres arbeid i Flekkefjord lvo. Alle 
jobber utfra det.  
 

• Presentasjon fra Flekkefjord kommune – jordbrukssjefen om Kjellnes-Lindåsen 
prosjektet.  

 
Behandling i møtet: 
• S. Thele ga en kort presentasjon angående problemet med Kjellnes-Lindåsen 

og foreslo at verneområdestyret godkjenner et forprosjekt for å se nærmere 
på hvordan midler fra MDir skal brukes. Et forprosjekt vil inneholde blant 
annet at vi undersøker med andre grunneiere i området slik at det blir 
likebehandling for alle søknader i Kjellness-Lindåsen prosjekt området.  

 
 
ST 12/18  STYRESAKER 
 
ST 13/18  Ryvingen Fyr - Søknad om å utvide bryggen og jevne ut  

toppdekket for rullestolbrukere    2018/2832 
 

  
Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret gir med hjemmel i Forskrift om Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde §3-1.3 (e, i) dispensasjon fra forskriften til å utvide bryggen på 
Ryvingen Fyr, tilrettelegge for rullestolbrukere, og oppsetting av en gapahuk i tråd med 
søknaden. Materialbruk og design av gapahuk må godkjennes av verneområdeforvalter 
og Statens naturoppsyn før oppsetting. 
 
 
Behandling i møtet: 
• Saken ble diskutert.  

 
 Vedtak: 
 Forvalters innstilling vedtatt.  Enstemmig 
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ST 14/18  Mandal - fjerning av sitkagran i randsonen av Udøy  2018/2166 
  

Forvalters innstilling: 
Verneområdestyret godkjenner bruk av offentlig midler for fjerning av sitkagran på Udøy 
innenfor og utenfor landskapsvernområdets grense, og på Prestholmen med hensyn til 
både ressursbruk og spredningsfare. En vurdering av andre randsoner i nærheten av 
Udøy blir tatt opp etter sitkafjerning innenfor Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder blir gjennomført. 
 

 Behandling i møtet: 
• Saken ble diskutert.  

 
 Vedtak: 
 Forvalters innstilling vedtatt.  Enstemmig 
 

 
ST 15/18  Søknad om tilskudd til Nofence løsning -   2018/3562 
 Gnr 3 Bnr 1 – Flekkefjord lvo 
 

Forvalters innstilling: 
Ingen 
 
Behandling i møtet: 
• Verneområdestyret diskuterte to forskjellige måter å behandle saken på:  

1. Å utsette saken til et forprosjekt er gjennomført 
2. Godkjenne en Nofence løsning for OGR. 

• Verneområdeforvalter kunne ikke legge frem en innstilling pga informasjonsmangel: 
o Ønsker fra andre grunneiere i prosjektområdet 
o Oversikt over Gnr 3, Bnr 1, en skjøtselsplan og fremtidsplaner i forhold til 

Kjellnes-Lindåsen prosjektet 
o Sammenligning med det som står i forvaltningsplanen og søknaden 

• Jordbrukssjef i Flekkefjord kommune S. Thele ga en presentasjon om Kjellnes-
Lindåsen prosjektet og området. Flekkefjord kommune anbefalte et forprosjekt for å 
få nødvendig oversikt over planer for området, særlig når det gjelder 
besøksstrategien. 

• Verneområdestyret diskuterte det med likebehandling av slike saker, og betydning 
rundt investering av penger uten å ha en overordnet plan på plass. 

 
 
Vedtak: 
Verneområdestyret utsetter denne søknaden til et forprosjekt er fullført av Flekkefjord 
kommune. Deretter kan verneområdestyret ta en helhetlig vurdering for å sikre 
likebehandling.  
 Stemme: 
 4 stemte for  
 1 stemte imot (Ove) 
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ST 16/18  Eventuelt 
 

• Presentasjon fra Songvaar Fyrs Venner om et havnforbedrings prosjekt på Songvaar 
Fyr.  
 
Behandling i møtet: 
• Verneområdestyret har ikke fått inn en søknad ennå men tar presentasjonen til 

orientering.  

 

Møtet sluttet kl. 14.45.  
Neste møte er 18. april – oppstartsmøte for besøksstrategien fra kl. 16.00 – 20.00.  

 


