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Møteprotokoll 
4/18 

 

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord – 4/18 
Møtested: KRISTIANSAND – Fylkeshuset  
Dato: 28. september 2018  
Tidspunkt: 11:00 – 15:30 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 
Navn Funksjon   Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder   Flekkefjord kommune 
Grete Kvelland Skaara Nestleder   Kristiansand kommune 
Randi Øverland Styremedlem   Fylkestinget 
Astrid Hilde Styremedlem   Søgne kommune 

 
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Navn Funksjon  Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter  VORF - sekretær 
Katrine Skajaa Gunnarsli Fagleder, Miljøvernavdeling  Fylkesmannen i Agder 
Halvard Ranestad Pedersen Senior rådgiver  Statens Naturoppsyn 
 
 
ANDRE DELTAGERE: 
Navn Funksjon    Representerer 
Gunnar Larsen Rådgivende Utvalg  Frode Tønnessen i Skålevik sak 
 
 

Merknader: 
Varamedlem for Ove Nodeland var ikke tilgjengelig. 

 

 

UNDERSKRIFT: 

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

 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Randi Øverland 

Styreleder    Medlem 
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Saksliste 4/18 

 
 
Utvalgssaksnr Innhold  Lukket  Arkivsaksnr 
ST 25/18  Godkjenning av innkalling.  

Protokoll fra forrige møter allerede godkjent. 
 
ST 26/18  Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
ST 27/18  Orienteringssaker – Powerpoint presentasjon følger med 
 

OR-1:   Møte med NAV - skogsarbeid 
OR-2: Brukerundersøkelsen - oppdatering 
OR-3: Geit og no-fence løsninger 
OR-4: Ryvingen fyr 
OR-5: Skyllevigholmen - status 
OR-6: Skålevik – restaurering av ulovlig veien 
OR-7: Sitkafjerning – Udøy og Berrefjord 
OR-8: Skilt for beiteområder 
OR-9: Herøya – en mulig løsning for overbeiting 
OR-10: Skjøtselsplaner og skjøtselsavtaler 
OR-11:   Budsjett gjennomgang 

 
 
 
ST 28/18  Styresaker 
 
ST 29/18  Søknad om dispensasjon for brygge /akter fortøyning /  
 driftsbygning på Boda, Søgne kommune   2018/8489 
 
ST 30/18  Eventuelt 

• Møteplan høsten 
• Julefeiring med SNO 
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ST 25/18 Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent. 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 28.09.2018  

 
ST 25/18  Godkjenning av protokoll fra forrige møte, innkallingen og sakslisten 
 

Behandling i møtet: 
Protokoll for 3/18 er godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og  
sakslisten for 4/18.  
 

Vedtak 

Vedtak: 
Møteinnkalling og sakslisten for 4/18 er godkjent. 

  Vedtak: Enstemmig 
 
 
 

ST 26/18 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 28.09.2018  

 
ST 26/18  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen  
 med styreleder 
 

Behandling i møtet: 
Randi Øverland ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med 
styreleder.  

 

Vedtak 

Vedtak: 
Randi Øverland ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med 
styreleder.  
 

 Vedtak: Enstemmig 
 
 
 

ST 27/18 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 28.09.2018  

 
ST 27/18  Orienteringssaker – Powerpoint presentasjon følger med 
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OR-1:   Møte med NAV - skogsarbeid 
OR-2: Brukerundersøkelsen - oppdatering 
OR-3: Geit og no-fence løsninger 
OR-4: Ryvingen fyr 
OR-5: Skyllevigholmen - status 
OR-6: Skålevik – restaurering av ulovlig veien 
OR-7: Sitkafjerning – Udøy og Berrefjord 
OR-8: Skilt for beiteområder 
OR-9: Herøya – en mulig løsning for overbeiting 
OR-10: Skjøtselsplaner og skjøtselsavtaler 
OR-11:   Budsjett gjennomgang 

Vedtak 

OR-1:   Samarbeid med NAV er svært ønskelig. Verneområdestyret tar informasjon til 
orientering.  
 
OR-2:   Verneområdestyret tar informasjon til orientering. Verneområdeforvalter får full-makt 
fra styret for å skrive under kontrakten med NINA for brukerundersøkelsen. 
 
OR-3:   Verneområdestyret tar informasjon til orientering. 
 
OR-4:   Verneområdestyret tar informasjon til orientering. Verneområdestyret er enig at å 
skifte fra grus til sement på stien opp til fyret er ikke vanlig vedlikehold og saken må behandles 
i styret. Fortøyningsbolter og forbedring av havn/moloen for å øke båtplasser må utsettes til 
informasjon fra brukerundersøkelsen om besøkende er samlet inn.  
 
OR-5:   Verneområdestyret tar informasjon til orientering. 
 
OR-6:   Skålevik sak er tatt til orientering. Verneområdestyret er fornøyd med behandling av 
saken så langt og er enig i å fortsette med restaurering av den ulovlige veien høsten 2018. 
 
OR-7:   Verneområdestyret tar informasjon til orientering. Videoen om gjennomføring av 
sitkafjerning på Udøy er godkjent for bruk på VORF sin nye nettside. 
 
OR-8:   Verneområdestyret tar informasjon til orientering. Verneområdeforvalter skal sjekke 
videre om andre alternativer for å sette opp skilter.  
 
OR-9:   Verneområdestyret tar informasjon til orientering.  Verneområdestyret gir full støtte 
for å dele Herøya opp i tre forskjellige områder – A, B og C  –  med gjerder og porter som blir 
tatt inn som en del av skjøtselsplanen for Herøya. Hvis nødvendig vil saken behandles med et 
vedtak i november. 
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OR-10:    Verneområdestyret tar informasjon til orientering. Tre nye skjøtselsplaner er i gang – 
Oksø naturreservat, Herøya og Skålevik. Alle tre er en del av den helhetlige beitebruksplan. 
VORF har nå 14 signerte skjøtselsavtaler mellom O-R og Flekkefjord. Interesse økes årlig. En 
avtale med FOT er fremdeles ikke signert men planen er å bli ferdig i år. 
 
OR-11:    Budsjett gjennomgang 
 
 Søgne Jeger og Fisk – for deltagelse i minkjakt skal verneområdeforvalter sjekke om at 

det er behov for å betale utgifter eller om det ble allerede gjort fra SNO sin side.  
 Kontakt media om arbeid ute på Kystfortet. 
 Sjekk om muligheter for deltagelse fra videregående klasser for håndverk på kanoner. 
 Sjekk om muligheter for å hente inn hjelp til å skrive rapporter om insekter etter 

samling inn av data.  
 

 

ST 28/18 Styresaker 

ST 29/18 Søknad om dispensasjon for brygge/akterfortøyning/driftsbygning på Boda 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 28.09.2018  

Vedtak 

Verneområdestyret fikk informasjon fra KSG, Fylkesmannen i Agder at denne saken ble 
behandlet tidligere. Verneområdestyret utsetter behandling av saken i påvente av samling inn 
av detaljer om historikk i saken samt resultater fra nabovarsel. 
 
 
 

ST 30/18 Eventuelt 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 28.09.2018  

 

Vedtak 

Neste styremøte blir 30 november. Etterpå blir det et julebord for VORF og SNO ansatt som 
jobber i Agder fylke. 
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