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ST 104/22 Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige 
møte er allerede godkjent. 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 04.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling godkjennes. Protokoll fra tidligere møte er allerede godkjent. 
 
 
 
 



ST 105/22 Valg av ett medlem som skal underskrive 
protokollen sammen med styreleder 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 04.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Inga E. Fjeldsgaard ble valgt til å underskrive protokollen med styreleder. 
 
 
 
 

ST 106/22 Orienteringssaker 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 04.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 

• Statsforvalteren i Agder v/Ingunn Løvdal orienterte om at det vil bli lyst ut en fast stilling 
som verneområdeforvalter for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 
snarlig. I vakansperioden inntil ny verneområdeforvalter er på plass, vil Statsforvalteren 
i Agder v/Miljøvernavdelingen ta hånd om økonomi og ev. saker som haster for 
avklaring. Ellers vil generell saksbehandling avventes til ny verneområdeforvalter er på 
plass. 

• Verneområdeforvalter informerte om videre arbeid med nye forvaltningsplaner og 
besøksstrategier for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder etter 
tilbakemelding fra Miljødirektoratet. Det må gjennomføres rettinger på dokumentene før 
disse blir sendt inn til faglig godkjenning i Miljødirektoratet.  

• Verneområdeforvalter informerte om tilbakemelding fra Miljødirektoratet vedr. 
redningsøvelser og bruk av motorferdsel i Flekkefjord landskapsvernområde. 
Redningsøvelser vurderes til å være søknadspliktig etter verneforskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde, og verneområdestyret vil informere aktuelle tiltakshavere om 
dette i eget brev. 

• Orientering om henvendelser fra grunneiere i Flekkefjord landskapsvernområde, 
som har etterspurt avklaringer fra verneområdestyret på hvordan ferdsel bør 
kanaliseres med hensyn til verneverdiene og beitedyr i området. I Miljødirektoratets 
tilbakemelding på utkast til forvaltningsplan og besøksstrategi for Flekkefjord 
landskapsvernområde anbefales det at de største innfallsportene bør prosjekteres for å 
sikre en helhetlig tilrettelegging. Prosjektplanen skal inneholde en tiltaksplan og vise 
hvilke valg styret gjør når det kommer til utvikling av besøkstrykket i området, og hvilke 
konsekvenser dette har for verneverdiene i området. Dette vil være ressursbesparende 
for styret, og forvaltningen blir forutsigbar for grunneiere og andre interessenter. En slik 
prosjektering kan trekkes ut som et tiltak i besøksstrategien. Verneområdestyret ønsker 



dialog med grunneiere og andre interessenter i verneområdet i forbindelse med en slik 
prosjektering, og vil planlegge oppstart av arbeidet under neste styremøte. 

• Forslag til søknad om midler og SNO-ressurser for 2023 ble lagt fram for styret. 
Forslaget godkjennes av styret etter justeringer, eventuelle større endringer i søknaden 
skal avklares med styret før innsendelse den 10. januar 2023. 

• Verneområdeforvalter orienterte om status for økonomi for 2022. 
• Ny orientering om tiltak i Oksøy-Ryvingen LVO som må avklares og følges opp 

av verneområdestyret. Forslag til oppfølging ble presentert, og følges opp til våren 2023 
når ny verneområdeforvalter er på plass (eventuelt av Statsforvalteren i Agder ved 
kapasitet). 

• Inga E. Fjeldsgaard orienterte om studieturen med Lyngsalpan landskapsvernområde 
og Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde i Ny-Hellesund i september, og 
om kunstverk i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Verneområdeforvalter vil følge 
opp med tiltakshavere for å avklare vedlikehold eller opprydding av kunstverk i 
landskapsvernområdet. 

• Verneområdestyret ble orientert om Statsforvalteren sin behandling av klage på Flekkefjord 
kommunes vedtak av 24. mars 2022, vedrørende ferdselsrett på sti ved Fidsel. 
Verneområdestyret tar dette til etterretning. Klagesaksbehandlingen for omsøkt sti i Flekkefjord 
landskapsvernområde ved Mønstremyr er ikke ferdig behandlet, og med hensyn til 
vakansperiode før ny forvalter kommer på plass, vil denne saken sannsynligvis ikke bli 
behandlet før neste styremøte i april. 

• Statens naturoppsyn v/Steinar Sunde og Halvard R. Pedersen orienterte om pågående 
tiltak i verneområdene, samt saker til oppfølging for verneområdestyret. 

 
 
 
 

ST 107/22 Saksframlegg - behandling av klage på vedtak - 
søknad om utvidelse av tak, terrasse og bod - Sæsøy - 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
På bakgrunn av nye opplysninger som kommer fram av klage datert 5. juli 2022, anses ikke 
den delen av terrasse som omtales i klagen som terrasse A til å være søknadspliktig etter 
verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde da denne ble bygget før vernet ble 
opprettet. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir 
derfor klager medhold på denne delen av klagen.  

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder tar ikke den 
resterende delen av klagen, som omfatter en terrasse på 20 m2 (omtalt som terrasse B i klage) 
og redskapsbod på 4,5 m2, til følge. Det er ikke kommet nye opplysninger i saken som tilsier at 
disse tiltakene bør vurderes annerledes. Klagesaken videresendes til klagemyndigheten 
(Miljødirektoratet) for endelig behandling, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

  
--- slutt på innstilling --- 
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Behandling 
Behandlet under styremøte den 4. november 2022. 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 108/22 Saksframlegg - søknad om ombygging og 
utvidelse av brygge - Sæsøy - Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Kjell Rune 
Friberg mfl. tillatelse til å etablere et trappetrinn på eksisterende brygge på gnr/bnr. 20/4 i 
Lindesnes kommune, med en lengde på inntil 4 meter og bredde på inntil 0,5 m. Dispensasjon 
gis med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, § 3 pkt. 1.3 
bokstav e.  

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder avslår med 
hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav e., søknad om ombygging og utvidelse av 
eksisterende brygge med et areal på ca. 11 m2 innenfor Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde.  

Det varsles herved om at forvaltningsmyndigheten vil vurdere å pålegge retting etter 
naturmangfoldloven § 69, dersom det ulovlige forholdet ikke, av eget tiltak, blir rettet opp.  

Denne tillatelsen gjelder etter verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Det 
forutsettes at det også innhentes tillatelse fra kommunen etter de regelverk de forvalter. 

Klage  
Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, jf. § 2 tredje ledd. Klagefristen er 3 
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, ev. fra 
den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En eventuell 
erklæring om klage skal fremsettes for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder, og være undertegnet samt nevne det vedtak det klages over og den 
endring som ønskes, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger 
av betydning for saken bør nevnes.  

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
--- slutt på innstilling --- 
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Behandling 
Behandlet under styremøte den 4. november 2022. 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 109/22 Saksframlegg - Søknad om felling av trær i 
Belteviga - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 2.4, avslår 
verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder aktuelle søknad 
fra Beate Austefjord om felling av trær på et område på ca. 17 daa i Belteviga, innenfor statlig 
sikret friluftsområde. 
  
  
Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, jf. § 2 tredje ledd. Klagefristen er 3 
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, ev. fra 
den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En eventuell 
erklæring om klage skal fremsettes for verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder, og være undertegnet samt nevne det vedtak det klages over og den 
endring som ønskes, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger 
av betydning for saken bør nevnes. 
  
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
--- slutt på innstilling --- 
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Behandling 
Behandlet under styremøte den 4. november 2022. 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 



ST 110/22 Saksframlegg - Søknad om fritidsbolig - Tele - 
Flekkefjord landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Kristiansen & 
Selmer-Olsen sivilarkitekter tillatelse til oppføring av fritidsbolig som omsøkt på gnr/bnr. 60/2 
innenfor Flekkefjord landskapsvernområde, som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 første ledd. 
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

•Det forutsettes at område for regulert fritidsbolig på gnr/bnr. 60/7 fjernes fra 
reguleringsplanen for Tele slik at aktuelle tillatelse ikke medfører en økning i antall 
fritidsboliger enn det som det allerede ligger til rette for i gjeldende reguleringsplan. 

•Størrelsen på fritidsbolig på gnr/bnr. 60/2 skal ikke overskride 50 m2, og skal plasseres i 
område som vist i søknad.  

•Byggets utforming og høyde skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i 
reguleringsplanbestemmelsene for fritidsbebyggelse på område 4 som eksisterer i dag.  

•Anleggsarbeidet må legges utenfor hekke- og yngletiden for vilt, det vil si utenfor perioden 
15. april – 15. juli. 

•Bygningsavfall skal fraktes ut av verneområdet og deponeres på lovlig måte. 
•Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført tiltak til 

Verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn v/Steinar Sunde 
(steinar.sunde@miljodir.no). 

•Tillatelsen er gjeldende i 3 år etter at endring av reguleringsplan for Tele er vedtatt, jf. 
første kulepunkt under vilkår. 

  
Med hjemmel i forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde § 3 pkt.1.3 bokstav f), avslår 
verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder søknad om 
opparbeiding av offentlig sti gjennom gnr/bnr. 60/2 som omsøkt. 
Verneområdestyret har kun vurdert saken etter verneforskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde, og ikke tatt stilling til tiltaket i forhold til det privatrettslige eller etter 
annet lovverk.  
  
  
Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, jf. § 2 tredje ledd. Klagefristen er 3 
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, ev. fra 
den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En eventuell 
erklæring om klage skal fremsettes for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder, og være undertegnet samt nevne det vedtak det klages over og den 
endring som ønskes, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger 
av betydning for saken bør nevnes. 
  
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
--- slutt på innstilling --- 

mailto:steinar.sunde@miljodir.no
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Behandling 
Behandlet under styremøte den 4. november 2022. 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 111/22 Saksframlegg - Innspill til oppstart av arbeid med 
endring av reguleringsplan for Kilura - Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdeforvalter foreslår å sende følgende innspill til Kristiansand kommune vedr. varsel 
om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplanene for Kilura og Kjeldevika på 
Flekkerøy: 
  
«Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder har ingen 
spesielle merknader til plan om endring av reguleringsplan for Kilura på Flekkerøy, da vi ikke 
kan se at det planlegges endringer som vil føre at tiltaket berører Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde, eller som vil kunne gi innvirkning på verneverdiene i 
landskapsvernområdet.  
  
Vi ber om at verneområdestyret kontaktes for avklaringer hvis det skulle bli endringer i 
reguleringsplanen som vurderes til å kunne innvirke på verneverdiene i Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde».  
  
--- slutt på innstilling --- 
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Behandling 
Behandlet under styremøte den 4. november 2022. Verneområdeforvalter legger fram forslag 
om å informere Kristiansand kommune om at verneområdestyret tidligere har uttalt seg til 
Agder fylkeskommune vedr. innspill til oppstart av detaljregulering for gang-/sykkelvegløsning 
på Flekkerøy i brev datert 13. oktober 2022.  
 



Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 112/22 Saksframlegg - Tilbakemelding på statlig sikring 
av friluftsområde av Skyllevigholmen - Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdeforvalter legger fram forslag for Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder om å sende tilbakemelding til Miljødirektoratet som 
formulert i vurderingen.   
--- slutt på innstilling --- 
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Behandling 
Behandlet under styremøte den 4. november 2022. 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 113/22 Saksframlegg - Opprettelse av rådgivende utvalg 
for Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder - 2022-2025 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder godkjenner 
opprettelse av rådgivende utvalg (RU) for perioden 2022-2025 som med følgende deltagere: 

1.Kystverket 
2.Kystgrunneierlaget sør 
3.Agder bondelag 
4.Vest-Agder bonde og småbrukarlag 
5.Agder kystbeitelag 
6.Fiskerlaget sør 



7.Forum for natur og friluftsliv 
8.Naturvernforbundet i Vest-Agder 
9.Lister friluftsråd 
10.Midt-Agder friluftsråd 
11.Flekkefjord og Oplands turistforening 
12.DNT Sør 
13.Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen 
14.Agder botaniske forening 
15.Søgne kystlag 
16.Bragdøya kystlag 
17.Ryvingens venner 
18.Songvaar fyrs venner 
19.Flekkerøy velforening 
20.Visit Sørlandet 
21.Forsvarshistorisk forening i Kristiansandsregionen 
22.Verftet Ny-Hellesund 
23.Flekkefjord dykkerklubb 
24.Søgne dykkerklubb 

Verneområdestyret vil invitere til møte med RU 1-2 ganger i året. Møtene skal åpne for dialog 
med styret og mellom representantene i RU. RU har funksjon som referansegruppe for de ulike 
planene og prosjektene styret arbeider med, som f.eks. restaureringsplaner, forvaltningsplaner, 
skjøtselsplaner og besøksstrategi. 

  

  
--- slutt på innstilling --- 
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Behandling 
Behandlet under styremøte den 4. november 2022. Det ble vurdert hvor mange representanter 
fra hver forening/interessegruppe/offentlige organ/aktør som bør sitte i rådgivende utvalg.  
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. Hver forening/interessegruppe/offentlige organ/aktør 
representeres med en representant som den forening/interessegruppe/offentlige organ/aktør velger. 
 
 
 
 

RS 45/22 Referat saker 
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Behandling 
 

Vedtak 
Ingen referatsaker. 
 
 
 
 

ST 114/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 04.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Datoer for styremøter våren 2023 blir som følger: 

• 24. april, Flekkefjord 
• 19. juni, Mandal 

Verneområdestyret ønsker et orienteringsmøte på Teams fra Statsforvalteren i Agder januar 
2023 for å bli oppdatert på innkommende saker. 
Det tas sikte på å gjennomføre et møte med nyopprettet rådgivende utvalg for VORF våren 
2023. 
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