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ST 76/22 Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige 
møte er allerede godkjent. 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 

Behandling 
 

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

ST 77/22 Valg av ett medlem som skal underskrive 
protokollen sammen med styreleder 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Paal Pedersen ble valgt til å underskrive protokollen med styreleder. 
 
 
 
 

ST 78/22 Orienteringssaker 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 

• Flekkerøy vel v/Thomas Kristoffersen orienterte om mulighet for besøkssenter på 
Geitodden på Flekkerøy, samt behov for parkeringsplass ved Beltevigasvingen i starten 
av styremøtet. Det ble gjennomført befaring med Flekkerøy vel, samt Kristiansand 
kommune etter styremøtet for å bli bedre kjent med området og situasjonen i 
Beltevigasvingen. 

• Verneområdeforvalter har sendt en henvendelse til Miljødirektoratet for avklaring om 
redningsøvelse i Flekkefjord landskapsvernområde, med eller uten bruk av motorisert 
ferdsel, er søknadspliktig etter verneforskriften på bakgrunn av en redningsøvelse gjennomført 
på Brufjell. Saken følges opp av verneområdeforvalter og styret etter avklaring fra 
Miljødirektoratet. 

• Orientering vedrørende henvendelser om merking av stier i Flekkefjord landskapsvernområde 
som ikke har blitt omsøkt til verneområdestyret. Verneområdeforvalter vil følge opp saken, og 
informere eventuelle tiltakshavere om hvilke tiltak som er søknadspliktig etter verneforskriften 
for Flekkefjord landskapsvernområde. 

• Studietur med verneområdestyret for Lyngsalpan LVO 22. september, hvor VORF har blitt 
invitert med. Det blir tur i Ny-Hellesund sammen med Skjærgårdstjenesten. 

• Oppdatering om forvaltningsplan og besøksstrategi til godkjenning hos Miljødirektoratet: 
Miljødirektoratet har innkalt til møte over Teams for tilbakemelding på utkast til 
forvaltningsplan og besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde den 16. september 
2022. 

• Oppdatering om status for økonomi for 2022. 
 
 
 
 



ST 79/22 Saksframlegg - Søknad om motorferdsel og lagring 
av masser ved Daudmannsholmen - Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Flekkerøy vel 
v/Thomas Kristoffersen tillatelse til motorferdsel ved bruk av hjullaster og ATV til 
Daudmannsholmen innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde i forbindelse med arbeid 
på steinhuset, som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 5.3 bokstav a).  

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Flekkerøy vel 
v/Thomas Kristoffersen tillatelse til mellomlagring av grus/stein ved Daudmannsholmen 
innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde i forbindelse med arbeid på steinhuset, som 
omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd.  

Verneområdestyret legger vekt på at tiltaket ikke vil være i strid med verneformålet og ikke 
påvirke verneverdiene nevneverdig da motorferdselen og mellomlagring av stein/grus skal 
foregå på opparbeidet vei i en begrenset tidsperiode. 

Ut fra ovennevnte vurdering, finner verneområdestyret at det i denne saken foreligger grunnlag 
for å gi dispensasjon etter verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 
5.3 bokstav a), samt naturmangfoldloven § 48 første ledd.  

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  

•Motorferdselen skal begrenses til det som er nødvendig, med inntil 6 turer med hjullaster 
langs opparbeidet grusveg fra vernegrensen til Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 
nord for Murane, og ut til Daudmannsholmen på Flekkerøya. Bruk av ATV skal 
begrenses til området mellom som anvist i kartet, og innenfor en periode på inntil 6 
dager. 

•Det skal holdes lav hastighet under kjøring, og ta hensyn til turgåere og andre brukere av 
området.  

•Mellomlagring av grus/stein ved Daudmannsholmen på inntil 3 m3 skal anlegges på 
eksisterende opparbeidet område ved stien, og området skal tilbakeføres slik det var før 
tiltaket fant sted.  

•Det skal ikke tilføres masser som kan føre til forurensning. Fremmede uønskete arter skal 
ikke spres som følge av tiltaket.   

•Avfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på lovlig måte. 
•Anleggsarbeidet skal legges utenom hekke- og yngletiden for vilt, dvs. utenom perioden 

15. april – 15. juli. 
•Denne tillatelsen skal medbringes i felt, og kunne fremvises til oppsyn. 
•Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført tiltak til 

verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn v/Halvard R. Pedersen 
(halvard.ranestad.pedersen@miljodir.no). 

•Tillatelsen gjelder ut 2023.  

Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det 
innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk, og at tiltaket er avklart med Kristiansand 
kommune.  

mailto:halvard.ranestad.pedersen@miljodir.no


  

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 --- 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 

Behandling 
Behandlet under styremøte den 12. september 2022. 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 80/22 Saksframlegg - Søknad om tilretteleggingstiltak på 
brygge - Sudredalen - Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Kristiansand 
kommune tillatelse til ombygging av brygge ved Kjøgebukta i Sudredalen innenfor Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde, som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i forskrift om 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 pkt.1.3 bokstav e). 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Kristiansand 
kommune tillatelse til bruk av motorisert ferdsel ved bruk av lastebil i forbindelse med 
gjennomføring av tiltaket. Tillatelsen gis med hjemmel i forskrift om Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 pkt. 5.3 bokstav a). 

Verneområdestyret legger vekt på at tiltaket ikke vil være i strid med verneformålet for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde, og at tiltaket ikke vil påvirke landskapets art eller karakter 
vesentlig. Tiltaket gjennomføres hvor det ikke er særskilte verneverdier som må skjermes. 



Ut fra ovennevnte vurdering, finner verneområdestyret at det i denne saken foreligger grunnlag 
for å gi tillatelse etter verneforskriften § 3 punkt 1.3 bokstav e), samt punkt 5.3 bokstav a). 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

•Ombygging av brygga skal utføres som beskrevet i søknaden, med nedtrappet 
betongvanger med to trinn.  

•Motorferdselen skal begrenses til det som er nødvendig, med inntil 5 turer tur-retur 
Kjøgebukta. Motorferdselen skal foregå langs etablert vei. 

•Eventuelle bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på 
lovlig måte. 

•Brygga skal være tilgjengelig for allmennheten. 
•Byggearbeidet skal skje med hensyn til natur og friluftsliv, og legges utenom hekke- og 

yngletid for vilt, dvs. utenom perioden 15.april – 15. juli. 
•Når tiltaket starter opp sendes det en melding til Statens naturoppsyn v/ Halvard Ranestad 

Pedersen og når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser 
gjennomført tiltak til verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn v/Halvard 
Pedersen (Halvard.Ranestad.Pedersen@miljodir.no) 

Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det 
innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk, og at tiltaket er avklart i forhold til 
forvaltningsplanen for det statlige sikrede friluftsområde (Gråheia – Asperøya FS00001796). 

__________________________________________________________________________ 

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 --- 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 

Behandling 
Behandlet under styremøte den 12. september 2022. 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 
 
 
 



ST 81/22 Saksframlegg - Søknad om anleggsendring av 
oppdrettsanlegg - Buksevika - Flekkefjord 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir MOWI 
tillatelse til anleggsendring av deres akvakulturanlegg, samt flytting av fôrflåte, i Buksevika 
innenfor Flekkefjord landskapsvernområde, som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 første ledd. 
  
Verneområdestyret legger vekt på at de omsøkte endringene vurderes til å ikke vil påvirke 
landskapet i verneområdet i større grad enn tidligere da den omsøkte endringen vil redusere 
det totale fotavtrykket på sjøoverflaten, og ikke vil medføre økt høyde på anlegget. Ut fra 
ovennevnte vurdering, finner verneområdestyret at det i denne saken foreligger grunnlag for å 
gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd. 
  
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

•Anleggsendringen skal skje i tråd med søknaden, og ikke medføre at anlegget ligger 
høyere over sjøoverflaten enn eksisterende anlegg.  

•Det må brukes mørke naturtilpassede og ikke reflekterende farger og materialer på 
anlegget, og materialer skal være av ikke-giftig kvalitet.  

•Koordinater for midtpunktet på den nye rammen skal være i tråd med søknaden: 
58⁰12.474 N / 6⁰38.164 Ø, mens midtpunktet på ny plassering av flåten skal være: 
58⁰12.495 N / 6⁰38.063 Ø. N66.14.609, Ø12.17.651. 

•Anleggsperioden må legges utenom hekke- og yngletiden for vilt, dvs. utenom perioden 
15. april – 15. juli. 

•Eventuelle anleggsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på 
lovlig måte. 

•Denne tillatelsen skal medbringes i felt, og kunne fremvises til oppsyn. 
•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). 

  
Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det 
innhentes nødvendige tillatelser etter andre 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 --- 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 

Behandling 
Behandlet under styremøte den 12. september 2022. 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 82/22 Saksframlegg - Høring av forslag om korrigering av 
lokal båndtvang for hund - Flekkefjord 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Det bes om vurdering fra styret om innspill fra verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder som ble vedtatt i styremøte 26. april 2021, skal videreføres 
for de endringene som det nå er høring på.  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 

Behandling 
Behandlet under styremøte den 12. september 2022. 
 

Vedtak 
Følgende innspill ble enstemmig vedtatt å sende inn til Flekkefjord kommune: 

• Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder viser til 
styresak 11.08.2020, og er fornøyd med at Flekkefjord kommune har ivaretatt styrets 
innspill gjennom utarbeidelse av lokal forskrift om båndtvang. Til informasjon så har 
verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder eller 
Statens naturoppsyn ikke hjemmel til å føre kontroll med bestemmelser etter lov om 
hundehold (hundeloven) eller forskrift om utvidet båndtvang for hund i Flekkefjord 
landskapsvernområde.  

  
 



 
 
 

RS 42/22 Referat saker 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen referatsaker. 
 
 
 
 

ST 83/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 12.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
 

• Siste styremøte for VORF i 2022 har blitt flyttet til 4. november 2022, og møteplass er 
Flekkefjord. 

• Verneområdestyret ønsker en avklaring i hva som forventes av styremedlemmer når en sak 
legges fram, i tilfeller der de ønsker å fremme et annet vedtak enn som er forvalters innstilling. 
For å kunne få nok tid til å sette seg inn i sakene, sees det også behov for å få tilsendt 
sakspapirer i lengre tid før styremøter enn dagens praksis, som er 1 uke før møtedato. 
Verneområdeforvalter vil ta kontakt med Miljødirektoratet for å høre om de har noen 
eksempler i lignende saker. 

• Statens naturoppsyn v/Halvard Pedersen orienterte styret om status for den pågående 
skjøtselen i Oksø naturreservat, samt potensiale for restaurering av landskap på 
Flekkerøyodden i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.  
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