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Møteprotokoll 
6/19 

 

Utvalg:  Verneområdestyret ORF 
Møtested:  FLEKKEFJORD – Maritim Fjordhotell  
Dato:  12.11.2019 
Tidspunkt:  09:30 – 15:30 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 
Navn Funksjon  Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder  Flekkefjord kommune 
Grete Kvelland Skaara Nestleder  Kristiansand kommune 
Randi Øverland Styremedlem  Fylkestinget 
 
 
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Navn Funksjon  Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter  VORF - sekretær 
Katrine Gunnarsli Fag leder   Miljøvernavdelingen FM 
Olaf Landsverk Senior rådgiver  Statens Naturoppsyn 

 
 

ANDRE DELTAGERE: 
Navn Funksjon    Representerer 
Inga E. Fjeldsgaard Varamedlem   Mandal kommune 
Per Kjær Varamedlem   Søgne kommune 
 
 

Merknader: 
Ove Nodeland meldte forfall 
Astrid Hilde meldte forfall 

 

UNDERSKRIFT: 

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

 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Inga E. Fjeldsgaard 
Styreleder    Varamedlemm Mandal kommune 
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Saksliste  
6/19 

 
 
Utvalgssaksnr Innhold  Lukket  Arkivsaksnr 
ST 40/19 Godkjenning av innkalling.  

Protokoll fra forrige møter allerede godkjent. 
 
ST 41/19 Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
 
 
ST 42/19  Orienteringssaker  
 
OR-1: Søgne - Skarpøya - Oksøy - Ryvingen lvo 
 oppføring av brygge for allmennhetens bruk  2019/7791 
 
 
OR-2: Ryvingen fyr - Kystverket -  2018/6591 

Søknad om dispensasjon for utplassering av  
utrangerte 077800 Madodden fyrlykt i havneområde 

 
 
OR-3: Besøksstrategi og tiltakstabell – Flekkefjord 

Siste utkast før innsending til MDir for faglig godkjenning 
 

 
 

 
ST 43/19  Eventuelt 

• Orientering om nye styremedlemmer 
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6/19 
 

ST 40/19  Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent. 

 
Behandling i møtet: 
Protokoll for 5/19 er godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og  
sakslisten for 6/19.  

 
Vedtak: 
Møteinnkalling og sakslisten for 6/19 er godkjent. 
  Vedtak: Enstemmig 
 
 

ST 41/19  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder 

 
Behandling i møtet: 
Inga E. Fjeldsgaard ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 
Vedtak: 
Inga E. Fjeldsgaard ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 
 Vedtak: Enstemmig 

 
 
 
ST 42/19  Orienteringssaker –  
 

OR-1: 
Søgne - Skarpøya - Oksøy - Ryvingen lvo 
oppføring av brygge for allmennhetens bruk     2019/7791 
 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter diskuterte saken med verneområdestyret. Konklusjonen er at 
behandling av saken må utsettes til nye styremedlemmer er på plass. Saken krever at 
verneområdestyret drar ute på befaring for å se på området og en båt befaring ut i 
skjærgården er uaktuelt før våren.  
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OR-2: 
Ryvingen fyr - Kystverket -        2018/6591 
Søknad om dispensasjon for utplassering av 
utrangerte 077800 Madodden fyrlykt i havneområde 
 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter presenterte fakta i saken til verneområdestyret. Konklusjonen 
er at behandling av saken må utsettes til nye styremedlemmer er på plass.  
Verneområdestyret konkluderte at saken krever en befaring til Ryvingen Fyr og en båt 
befaring ut i skjærgården er uaktuelt før våren. 
 
 
 
OR-3: 
Besøksstrategi og tiltakstabell – Flekkefjord 
Siste utkast før innsending til MDir for faglig godkjenning 
 

 
Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter presenterte siste utkast av besøksstrategien og tiltakstabellen 
til verneområdestyret. Anbefalte endringer fra styret ble notert. FM 
miljøvernavdelingen og SNO skal sende inn endringer neste uke. Et nytt utkast blir 
presenterte til styret i januar 2020. 

 
 
 
 

ST 43/19  Eventuelt 
• Orientering om nye styremedlemmer 

 
Behandling i møtet: 
Ingen nye styremedlemmer er valgt per dags dato.  
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