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Møteprotokoll 
5/19 

 

Utvalg:  Verneområdestyret ORF 
Møtested:  KRISTIANSAND – Ny-Hellesund møterom 
Dato:  12.09.2019 
Tidspunkt:  09:00 – 15:00 

 

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 

Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter  VORF - sekretær 
 
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Navn Funksjon  Representerer 
Halvard R. Pedersen Senior rådgiver  Statens Naturoppsyn 
Katrine S. Gunnarsli Fagdirektør Miljøvernavdeling – FM 
Trond Johansen Parkvesenet Kristiansand kommune 
Steinar Sunde Parkvesenet Søgne kommune 

 
ANDRE DELTAGERE: 
Navn Funksjon    Representerer 
Inga E. Fjeldsgaard Varamedlem   Mandal kommune 
John Amund Lund  Norsk Vind Energi  Norsk Vind Energi 

Merknader: 
Ove Nodeland meldte forfall 

 

UNDERSKRIFT: 

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

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Grete Kvelland Skaara 

Styreleder    Medlem 
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Saksliste  
5/19 

 
 
Utvalgssaksnr Innhold  Lukket  Arkivsaksnr 
ST 33/19 Godkjenning av innkalling.  

Protokoll fra forrige møter allerede godkjent. 
 
ST 34/19 Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
 
ST 35/19 Befaring til Høyfjellet og Daudmannsholmen 

• Kl 09:00 – befaring til Høyfjellet og Daudmannsholmen.   
08:30 møtes på Fylkeshuset for felleskjøring. 
 

 
ST 36/19  Orienteringssaker  
 

OR-1:   Oppdatering om oppsetting av gjerder på Herøya 
 
OR-2: Presentasjon fra Trond Johansen – Kristiansand kommune 
 
OR-3: Sitkagran prosjekt 
 
OR-4: Besøksstrategien – veien videre 
 
OR-5: Skorveheia Vindmølleparken – presentasjon fra Norsk Vind 
 

 
ST 37/19  Styresaker 
 
ST 38/19 Flekkefjord landskapsvernområde:   

Sikringstiltak ved Brufjell  2019/7669 
 
 
ST 39/19  Eventuelt 

• Møteplan høsten 
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5/19 
 

ST 33/19  Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent. 

 
Behandling i møtet: 
Protokoll for 4/19 er godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og  
sakslisten for 5/19.  

 
Vedtak: 
Møteinnkalling og sakslisten for 5/19 er godkjent. 
  Vedtak: Enstemmig 
 

ST 34/19  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 ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 
 Vedtak: Enstemmig 

 

ST 35/19  Befaring til Høyfjellet og Daudmannsholmen – kl 08:30-11    
  

Sak 1: 
Verneområdestyret dro på befaring for å se på Høyfjellet som et mulig lokale for et 
besøkssenter/infosenter 
 

Behandling i møtet: 
Verneområdestyret tar informasjon fra befaring til Høyfjellet til etterretning.   

 
Sak 2: 
Verneområdestyret dro til Daudmannsholmen for å se på fremgang om bygging av brua og 
mulig åpning av kanalen for kajakker.  
 

Behandling i møtet: 
Verneområdestyret så på begge kanaler – under innerst og ytterst broene. 
Verneområdestyret var positiv til rydding av kanalen under ytterst bro men negativ til 
rydding av kanalen under innerst bro – den som er nesten ferdig.  
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Kanalen under innerst bro ville kreve et stort terrenginngrep og verneområdestyret ikke ser 
positiv ut til dispensasjon.  
 
 
ST 36/19  Orienteringssaker  

 
OR-1:   Oppdatering om oppsetting av gjerder på Herøya 
 

Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter oppdaterte verneområdestyret om oppsetting av gjerder på 
Herøya.  
En rapport fra Naturmuseum og botaniske hage viser til veldig bra resultater fra telling av 
strandrødtopp og dverggylden. Herøya er nå delt opp i tre områder som gir kontroll over 
beitetrykk i sjøfuglreservatet samt resten av Herøya..  

 
 
OR-2: Presentasjon fra Trond Johansen – Kristiansand kommune 
 

Behandling i møtet: 
Verneområdestyret fikk presentasjon fra Kristiansand kommune om forskjellige tiltak av 
interesse ifm besøksstrategien. Verneområdeforvalter skal jobbe videre med kommunen 
om tiltakslisten.  

 
 
OR-3: Sitkagran prosjekt 
 

Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter ga verneområdestyret en oppdatering om innsending av fem 
store prosjekter ifm sitkafjerning innenfor Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen lvo. Innlevering 
av disse fem prosjekter ble godkjent i siste styremøte 4/19.  

  
 
 
OR-4: Besøksstrategien – veien videre 
 

Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter oppdaterte verneområdestyret om statusen av besøksstrategien 
for Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen. Det er to forskjellige besøksstrategier og alle ble enig 
å bli ferdig med Flekkefjord først. Forvaltningsplan for Flekkefjord er nesten ferdig og skal 
samkjøres med besøksstrategien.  
 
Katrine Gunnarsli informerte verneområdestyret at Miljøvernavdelingen meldte inn til 
MDir en anbefaling til endring av status for Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen lvo til 
nasjonalparker. Naturkvalitet sier at disse to kvalifiseres til nasjonalpark status. Stortinget 
skal ta stilling til anbefalinger i 2020.  
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Det har betydning for Søgne kommune som allerede har Ny-Hellesund og Kystfortet 
fredet og Mandal kommune som har Ryvingen Fyr fredet under kulturminneloven. 
 
Da kommer det frem at flere reiselivsaktører har et problem å markedsføre 
«landskapsvernområde». Det er enklere å markedsføre «nasjonalpark» siden alle vet hva 
det betyr.  
 
Alle ble enig at å endre statusen kan påvirker besøksstrategiene betydelig og at FM 
miljøvernavdelingen burde holde verneområdestyret oppdatert om prosessen.  
 
  

OR-5: Skorveheia Vindmølleparken – presentasjon fra Norsk Vind 
 

Behandling i møtet: 
Verneområdestyret fikk en presentasjon fra Norsk Vind om planer med vindmølleparken 
på Skorveheia. Det ble en diskusjon rundt konsesjon og hva det egentlig betyr i forhold til 
søknad om mindre endringer som skal legges snart ut på høring.  

 
 
 
 
ST 37/19  Styresaker 
 
ST 38/19 Flekkefjord landskapsvernområde:   

Sikringstiltak ved Brufjell  2019/7669 
 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdestyret diskuterte saken og alle ble enig at det er en alvorlig situasjon som krever 
umiddelbare tiltak.  
 
 
Vedtak: 
Verneområdestyret vedtar en søknad til Miljødirektoratet for gjennomføring av krisetiltak i 
tillegg til en helhetlig tilstandsrapport ved Brufjell i Flekkefjord landskapsvernområde.   
 
Som forvalters innstilling Vedtak: Enstemmig 
 
 
 
ST 39/19  Eventuelt 

• Møteplan høsten 
• 23. september er avlyst 
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