
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Verneområdestyret ORF 
Møtested: Kjøbmandsgaarden Hotel - Mandal 
Dato: 29.10.2020 
Tidspunkt: 09:00-12.00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Reidar Gausdal Leder 
Sally Vennesland Nestleder 
Charlotte B. Østeby Medlem 
  
  

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Stanley Tørressen MEDL 
  

Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
Inga E. Fjeldsgaard Stanley Tørressen 
Hanne Risvold 
Harald F Andersen 
Terje Ø Pettersen  

Kun talerett (ikke stemmerett) 
Kun talerett (ikke stemmerett) 
Kun talerett (ikke stemmerett) 

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Maria-Victoria Solstrand  verneområdeforvalter 

  Ronny Skansen              verneområdeforvalter (vikar) 
 
 Andre deltagere møtte: 
 
Navn    Funksjon 
Ingunn Løvdal  Fylkesmannen i Agder 
Katrine Skajaa Gunnarsli Fylkesmannen i Agder 
Olaf Landsverk   Statens naturoppsyn 
Halvard R Pedersen Statens naturoppsyn 



 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 
 

ST 14/20 Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede 
godkjent. 
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Styrets vedtak – enstemmig 
Innkalling godkjennes uten merknader. Protokoll fra tidligere møte er allerede godkjent. 
 
 
 

ST 15/20 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med 
styreleder 
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Styrets vedtak – enstemmig  
Sally Vennesland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styreleder. 
 
 
 

ST 16/20 Orienteringssaker 
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Styrets vedtak – enstemmig  
Verneområdeforvalter orienterte om et arrangement som har vært holdt på Pysen i Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde. Verneområdeforvalter følger opp saken med å sende brev til 
arrangør med henvisning til hvilke regler som gjelder innenfor landskapsvernområde.  
 
Det ble orienterte om kommende prosjekt med uttak av Sitka på Rosnes utenfor Skjærnøya 
innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Prosjektet skal påbegynnes i starten av 
desember.  
 
Verneområdeforvalter orienterte om en del ulovlig kjøring med moped ved Belteviga på 
Flekkerøy innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde og mulighet for oppsett av 
forbudsskilt om motorferdsel.  
 
Det ble orientert om utbetaling av skjøtselsmidler til Flekkefjord og Oplands turistforening. 
Statens naturoppsyn har vært på befaring og tiltakene er utført.  
 
I forbindelse med at det har vært en del kritikk av forvaltningsmyndighetene i forhold til 
overbeiting ble det informert om at Sabima har tatt initiativ til et møte. I tillegg prøver 
Fylkesmannen å få til å arrangere en fagdag om dette temaet.   
 
 
Orienteringssakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

RS 1/20 Referat saker 
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Styrets vedtak – enstemmig  
 
Referatsakene ble tatt til orientering.   
 
 
 

RS 2/20 Besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde - uttalelse 
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RS 3/20 Besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde - uttalelse 
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RS 4/20 Flekkefjord landskapsvernområde - høringsinnspill - besøksstrategi 
2020 - 2030 
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RS 5/20 Flekkefjord landskapsvernområde - uttalelse - besøksstrategi 2020 - 
2030 
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RS 6/20 HØRING: Besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde 
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RS 7/20 Høringssvar - besøksstrategi - Flekkefjord landskapsvernområde 
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RS 8/20 HØRING: Besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde 
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RS 9/20 Besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde - uttalelse 
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RS 10/20 Flekkefjord landskapsvernområde - innspill til besøksstrategi 
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RS 11/20 Flekkefjord landskapsvernområde - særutskrift - besøksstrategi 
2020 - 2030 
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RS 12/20 NVEs oversendelse av klager på vedtak vedr. Skorveheia 
vindkraftverk 
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RS 13/20 Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre 
store verneområder 
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RS 14/20 Flekkefjord landskapsvernområde - vedrørende tillatelse til 
nedskalert testmerd 
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ST 17/20 Styresaker 
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ST 18/20 Breidlibukt - Flekkefjord landskapsvernområde - søknad om 
dispensasjon til etablering av anlegg til levende lagring av torsk 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret avslår med hjemmel i verneforskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, søknaden om dispensasjon til etablering av anlegg til levende 
lagring av torsk ved Breidlibukt.  
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Styrets behandling 
 
Forslag til vedtak fra Reidar Gausdal om å gi dispensasjon til søknaden etter § 3 punkt 1.3 i) i 
verneforskriften.  

Styrets vedtak – vedtatt mot 1 stemme  
 
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.  
 
 
 

ST 19/20 Flekkefjord landskapsvernområde - Oppfølging av xxxxxxxxxx ved 
xxxxxxxx - Anleggsinstallasjon utplassert i landskapsvernområde xxxx 
xxxxxxxx 

ST 20/20 Asperøyveien 50 - Flekkerøya gnr/bnr 2/237 -Søknad om 
dispensasjon til bygging av terrasse - Lene Staverløkk 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret gir dispensasjon til å skifte ut eksisterende stuevindu med en liten utvidet foldedør i 
glass. Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriften§ 3, punkt 1.3 b for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde  
Verneområdestyret avslår med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 1.1 for Oksøy-Ryvingen 
Landskapsvernområde, søknaden om bygging av terrasse i Asperøyveien 50 på gnr 2/237 på Flekkerøy i 
Kristiansand kommune.     
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Styrets behandling  
 
Forslag fra Sally Vennesland å gi dispensasjon til terrasse etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3 
b.  
 



Styrets vedtak – vedtatt mot 1 stemme 
Verneområdestyret gir dispensasjon til å skifte ut eksisterende stuevindu med en liten utvidet foldedør i 
glass og dispensasjon til bygging av terrasse i henhold til søknad i Asperøyveien 50 på gnr 2/237 på 
Flekkerøy i Kristiansand kommune. Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriften§ 3, punkt 1.3 b for 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.   
  
 
 

ST 21/20 Nodeholmen gnr/bnr 1/612 - Søknad om gjenoppbygging av 
tidligere brygge - Kristiansand kommune 

Forvalters innstilling 

 
Verneområdestyret avslår med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 1.1, søknaden om gjenoppbygging av brygge på Nodeholmen på gnr 
1/612 i Kristiansand kommune.  
 

Saksopplysninger 
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Styrets behandling 
 
Hanne Risvold (kun talerett) mente hun kunne være inhabil i forhold til å kunne si noe i saken. 
Styret vurderte henne til å være habil i denne saken.  
 

Styrets vedtak – enstemmig  
Som innstillingen  
 
 
 
 

ST 22/20 Skarpøya gnr/bnr 22/3 og 20/611 - søknad om oppføring av brygge 
for allmenhetens bruk - Kristiansand kommune 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret avslår med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 1.1, søknaden om bygging av brygge på Skarpøya i Kristiansand 
kommune.  
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Styrets vedtak – enstemmig  
Som innstillingen  
 
 
 

ST 23/20 Eventuelt 
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MOVI orienterte til verneområdestyret om planer for oppdrettsanlegg innenfor Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde. Søknad fra MOWI vil komme til verneområdestyret i nær fremtid.  
 
 
 


