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ST 50/22 Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige 
møte er allerede godkjent. 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

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



ST 51/22 Valg av ett medlem som skal underskrive 
protokollen sammen med styreleder 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Charlotte Beckmann Finnestad ble valgt til å underskrive protokollen med styreleder. 
 
 
 
 

ST 52/22 Orienteringssaker 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 20.06.2022  
 

Behandling 
Orienteringssakene ble lagt fram for verneområdestyret. 
 

Vedtak 
 

 SNO v/Halvard Pedersen presenterte hva SNO har arbeidet med den siste tiden, samt 
gjennomgang av tiltak i Oksøy-Ryvingen LVO som må avklares med 
verneområdestyret. Forslag til oppfølging ble presentert av verneområdeforvalter, og 
styret skal holdes orientert om videre gang i sakene. 

 Verneområdeforvalter orienterte styret om møte og brev fra Kystverket, samt Bragdøya 
kystlag og DNT Sør, angående utleie av loshuset til kystledhytte på Oksø naturreservat. 
Verneområdestyret ble også orientert om kart med ferdselssone i fuglefredningstiden 
i Oksø naturreservat som har vært utarbeidet tidligere, men som ikke er fastsatt i 
verneforskriften. Verneområdeforvalter vil følge opp saken med Kystverket, samt 
Statsforvalteren i Agder/Miljødirektoratet. Styret vil holdes orientert om saken.  

 Verneområdeforvalter orienterte om tilbakemeldinger fra lag og foreninger som har blitt 
invitert med i rådgivende utvalg for VORF. Det sendes en påminnelse til de 
organisasjonene som ikke har svart, og det tas sikte på å fastsette RU under neste 
styremøte i august. 

 
 
 
 

RS 38/22 Referat saker 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 20.06.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Ingen referatsaker. 
 
 
 
 

ST 53/22 Saksframlegg - Delvis omgjøring av eget vedtak 
etter forvaltningsloven § 35 - Søknad om bruk av ATV i 
forbindelse med vedlikehold av kraftlinje - Flekkefjord 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder omgjør delvis eget 
vedtak av 5. mai 2022, slik at den del av vilkår i vedtaket som lyder som følger: «dispensasjonen gjelder 
inntil 15 turer tur/retur fra uke 20 tom. uke 24», endres til «dispensasjonen gjelder inntil 15 turer 
tur/retur fra uke 31 tom. uke 35».  

Tiltakshaver ber om at ovennevnte del av vedtak av 5. mai 2022 omgjøres på bakgrunn av at arbeidet 
ikke lar seg gjennomføre innenfor tidligere planlagt tidsperiode. Ovennevnte del av vedtak av 5. mai 
2022 blir dermed med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. omgjort.  

Det understrekes at det ikke er foretatt noen endringer av øvrige deler av verneområdestyret sitt 
vedtak av 5. mai 2022. 

  

  

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 - 20.06.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 54/22 Saksframlegg - Søknad om etablering av ny sti ved 
Mønstremyr - Flekkefjord landskapsvernområde 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde § 3 pkt.1.3 bokstav f), avslår 
verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder aktuelle søknad om 
opparbeiding og merking av tursti vest for Mønstremyr som ikke inngår i forvaltningsplanen for 
Flekkefjord landskapsvernområde. 
  
Verneområdestyret legger vekt på at det omsøkte tiltaket kan gi en negativ virkning på fuglelivet på 
Mønstremyr over tid da tiltaket vil føre til kanalisering av ferdsel nærmere et område som er sårbar for 
menneskelig ferdsel, samt at tiltaket vil være i konflikt med retningslinjene i forvaltningsplanen for 
Flekkefjord landskapsvernområde.  
  
Ut fra ovennevnte vurdering, finner verneområdestyret at det i denne saken ikke foreligger grunnlag for 
å gi tillatelse etter verneforskriften kapittel IV punkt 1.3 bokstav f). 
  

  
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 
 

Vedtak 
Som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 55/22 Saksframlegg - Søknad om etablering av 
vannledning til eksisterende fritidsbolig - Kaløy - Flekkefjord 
landskapsvernområde 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Mari Målbakken 
tillatelse til etablering av vannledning til eksisterende fritidsbolig på Kåløy i Flekkefjord 
landskapsvernområde som omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde, § 3 pkt.1.3 bosktav j.  

  

  

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 - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillingen. 
 
 
 
 



ST 56/22 Saksframlegg - Revidert søknad om etablering av 
strømforsyning til hytte - Flekkefjord landskapsvernområde 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde gir Rune Staddeland 
tillatelse til å legge en sjøkabel for etablering av strømforsyning til hytte på Foreholmen i Flekkefjord 
landskapsvernområde, på gnr/bnr. 57/3 i Flekkefjord kommune. Dispensasjonen gis med hjemmel i lov 
av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold, § 48. 
  
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

Tiltaket skal skje i henhold til tegninger som er lagt ved søknaden. 
Avfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på lovlig måte. 
Arbeidet skal legges utenom hekke- og yngletid for vilt, dvs. mellom 15. april – 15. juli. 
Den eller de som utfører arbeidet skal være kjent med vilkårene for tillatelsen. Denne 

tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet når arbeidet foregår, og skal kunne fremvises på 
forespørsel. 

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). 

Denne tillatelsen gjelder ut 2024. 
  
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. 
  
 

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillingen. 

mailto:steinar.sunde@miljodir.no


 
 
 
 

ST 57/22 Saksframlegg - Søknad om utvidelse av tak, 
terrasse og bod - Sæsøy - Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Steinar Friberg 
tillatelse til ombygging og tilbygg på eksisterende hytte og do/vaskerom, samt ombygging og tilbygg på 
anneks, på gnr/bnr. 20/4 i Lindesnes kommune, som vist på bilder og figur i søknaden. Dispensasjon gis 
med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, § 3 pkt. 1.3 bokstav b. 
  
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder avslår med hjemmel i 
verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav b., søknad om etablering av terrasse på 44 m2 innenfor Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde.  
  
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder avslår med hjemmel i lov 
av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold, § 48, søknad om etablering av redskapsbod på 
4,5 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. 
  
  
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. 
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Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 58/22 Saksframlegg - Søknad om oppankring av 
flytebrygge - Olavssundet - Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd, avslår verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder søknad om oppankring av flytebrygge for renovasjon i Olavsundet, 
innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 
  
  
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 - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstillingen. 
 
 
 
 



ST 64/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

 Miljødirektoratet holdt innlegg på styremøtet. 
 Styremedlemmer la fram saker under eventuelt. 

  
 

Vedtak 
 

 Miljødirektoratet v/Ingrid Vaagland Stav og Marit Doseth holdt innlegg under styremøtet 
om forvaltningsmyndighetens mandat, lovverk, forvaltningsplan/besøksstrategi, 
merkevarestrategi mm.  

o Verneområdestyret ønsker at det lages en oversikt over hvilke momenter som 
skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 
ved behandling av søknader. Verneområdeforvalter vil videresende mal som 
utarbeides i disse dager, hvor dette blir omtalt. 

 Oppfølging av vedtak ved oppnevning av medlemmer til VORF 2020/2023: 
verneområdestyret vedtok ved oppnevning av styremedlemmer til VORF i 2020 om å ha 
valg på hvem som skal være styreleder og nestleder etter en 2-års periode. Det ble 
under styremøtet den 20. juni 2022 vedtatt at Reidar Gausdal fortsetter som styreleder 
ut gjeldende periode, og at Sally Vennesland fortsetter som nestleder. 

 Charlotte Beckmann Finnestad tok opp parkeringsplass ved Beltevigasvingen på 
Flekkerøy, som er et tema i besøksstrategien. Neste styremøte den 23. august skal 
være i Kristiansand, og da er det ønskelig å ha styremøtet på Flekkerøya, samt å ta en 
befaring. 
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