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Møteprotokoll 
4/17 

 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord – 4/17 
Møtested: KRISTIANSAND, Fylkeshuset, møterom Kristiansand 
Dato: 19 september 2017  
Tidspunkt: 09:00 – 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 ADMINISTRASONEN MØTTE: 
Navn Funksjon   Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter  VORF 
Katrine Gunnarsli Faggruppe leder  Miljøvernavdeling, FMAV 
Ørnulf Harlstad Direktør Miljøvernavdeling, FMAV 

 

 

ANDRE DELTAGERE: 
Navn   Funksjon   Representerer 
Bjørn Vikøyr Naturforvalter   Selv 
 
 

Merknader: 
Verneområdestyret hadde et møte med Bjørn Vikøyr og det er et separat referat fra dette 
møte. 



 

Møteprotokoll 4/17  Side 2 av 6 
 

 

 

UNDERSKRIFT: 

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

 

 
 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Astrid Hilde 
Styreleder    Styremedlem 
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Saksliste 
 
Utvalgs- 

 
 

Innhold 

 
 

 

 
 

Arkiv- 
saksnr  Lukket saksnr 

ST 25/17 Godkjenning av innkallingen og sakslisten   
    
ST 26/17 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen   

 sammen med styreleder   
ST 27/17 Orienteringssaker 

• Songvaar fyr forurensning – presentasjon av 
bilder og sluttrapport – (med vedlegg) 

• Helhetlig beitebruksplan –  
 Skjøtselsplan for Oksø naturreservat 
 Skjøtselsplan for Herøya naturreservat 
 Skjøtselsplan for Bergeneset og 

Belteviga 
• Kartlegging av sitkagran innenfor Oksøy-

Ryvingen og Flekkefjord lvo (med to vedlegg) 
• Rammeavtale for hogst i samarbeid med 

Fylkesmannen - status 
• Budsjett – kort sammendrag 

 

  

ST 28/17 Skålevik Gnr 2 Bnr 11 - utvalgssak 47/14 - overdragelse 
av skjøtsel 
 

           X 2017/8636 

ST 29/17 
 

Stilling til verneområdeforvalter – fremtid   

ST 30/17 Eventuelt 

• Møtedato for neste dialogmøte med 
Rådgivende Utvalg 
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MØTEPROTOKOLL 
4/17 

Utvalgs-                  Arkiv- 
Saksnr Innhold                 Saksnr. 
    
ST 25/17  Godkjenning av innkallingen og sakslisten 
 

Behandling i møtet: 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten for 4/17.  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste for 4/17 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
ST 26/17  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen  
 med styreleder 
 

Behandling i møtet: 
Astrid Hilde ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med 
styreleder.  
 
Vedtak: 
Astrid Hilde ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 

 Vedtak: Enstemmig 
 

ST 27/17 Orienteringssaker 

• Songvaar fyr forurensning – presentasjon av bilder og sluttrapport – 
(med vedlegg) 
 Verneområdeforvalter informerte styret at forurensning på 

Songvaar Fyr er nå ryddet opp.  
 
• Helhetlig beitebruksplan – 
 Verneområdeforvalter informerte styret at den helhetlig 

beitebruksplan blir lagt ut på anbud snart.  
 I mellomtiden, under en rammeavtale med Fylkesmannen har 
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ECOFACT fått oppdrag for tre nye skjøtselsplaner:  Oksø 
naturreservat, Herøya naturreservat, og Bergeneset/Belteviga på 
Flekkerøy. 

 Disse skjøtselsplaner tar hensyn til viktige beiteområder og skal 
kobles til den helhetlig beitebruksplan.  

 
• Kartlegging av sitkagran innenfor Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord lvo 

(med to vedlegg) 
 Verneområdeforvalter informerte styret at kartlegging av 

sitkagran innenfor Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord er nå 
gjennomført.  

 Sitkafjerning innenfor Flekkefjord lvo er estimert med en kostnad 
av 2.2 millioner kr. eks mva og Polland. Det er en alvorlig situasjon 
som krever oppmerksomhet/midler umiddelbart. 

 Sitkafjerning på Flekkerøy alene er estimert med en kostnad av 
500.000 kr.  

 Oksøy-Ryvingen (Søgne og Mandal) har vi gjennomført 
sitkafjerning i år for 400.000 kr. Sitkafjerning som står igjen koster 
ca. 500.000 kr.   

 
• Rammeavtale for hogst i samarbeid med Fylkesmannen – status 
 En rammeavtale for hogst var lagt ut på anbud før sommeren – et 

samarbeid mellom Miljøvernavdelingen og 
verneområdeforvalteren. Tre firma har vunnet konkurransen.  

 
• Budsjett – kort sammendrag 
 Verneområdeforvalter ga en kort oversikt over budsjettet. Styret 

ønsker 100.000 blir omdisponert til vinter mink bekjemping. 
 

ST 28/17 Skålevik Gnr 2 Bnr 11 – utvalgssak 47/14 – overdragelse             X  2017/8636 
av skjøtsel (Saksfremlegg er unntatt offentlighet §13) 
 
Unntatt offentlighet 
Offl. §13 jf. Fvl. §13 

 

ST 29/17 Stilling til verneområdeforvalter – fremtid 
 Verneområdestyret hadde et møte med BVI og et eget referat for dette 

møte er skrevet.  
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ST 30/17 Eventuelt 

• Møtedato for neste dialogmøte med Rådgivende Utvalg 
 Styret har ikke anledning for et møte til i år.  

Neste dialogmøte med rådgivende utvalg blir våren 2018.  
 
  

 


