
Møteprotokoll

Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr.

Møtested: Bryggegata 10, Mandal
Dato: 12.02.2013
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Tore Askildsen MEDL
Reidar Gausdal LEDER
Grete Kvelland Skaara NESTL
Helge Andresen MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Toril Runden MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Varamedlem Kåre Glomsaker for TR var innkalt men meldte forfall. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Elisabeth Kaddan
Bjørn Vikøyr
Solveig Egeland
Ørnulf Haraldstad 
(fra sak eventuelt)

Vikar

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________         _______________________
Helge Andresen Tore Askildsen



ST 1/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

ST 2/13 Referatsaker
- Regnskap 2012
- Budsjettsøknad styret/knutepunktet 2013
- Budsjettsøknad tiltak 2013

ST 3/13 Søknad om oppføring av skjul til geiter i Hummerås fellesmark, Flekkefjord 
landskapsvernområde

ST 4/13 Uttalelse til konsesjonsøknad Siragrunnen offshore vindkraftverk -  
Siragrunnen AS – Norsk Vind Energi AS

ST 5/13 Søknad om bygging av tursti med to stk gangbruer på Kapelløya, Søgne, 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.

ST 6/13 Eventuelt
- Orientering vedrørende sekretariatet fra Fylkesmannen
- Opplegg neste møte 30. april

ST 1/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 12.02.2013

Vedtak

Protokollen ble godkjent uten merknader (enst).

ST 2/13 Referatsaker

Ingen saker

ST 3/13 Søknad om oppføring av skjul til geiter i Hummerås fellesmark, 
Flekkefjord landskapsvernområde

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde § 3 
punkt 1.3 h, tillatelse for oppføring av skjul til kystgeiter som omsøkt på gnr 26 bnr 30, 
Kråketjødna i Hummerås. Styret legger vekt på at tiltaket legger til rette for husdyrhold 
som fremmer formålet med landskapsvernet. Ved valg av plassering skal det tas 
hensyn til friluftsliv og landskapsvirkning. Bygget må plasseres diskret i terrenget og 
ikke i umiddelbar nærhet til sti. Bygget skal fjernes når bruken opphører. Tillatelsen 



gjelder for inntil 10 år. Det må i tillegg søkes tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det 
forutsettes at det foreligger tilfredsstillende avtale med grunneier før skjulet settes opp. 

Verneområdestyret avslår søknad om finansiering med den begrunnelse at styret ikke 
disponerer økonomiske midler til å støtte oppføring av landbruksbygninger.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 12.02.2013 

Vedtak

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde § 3 
punkt 1.3 h, tillatelse for oppføring av skjul til kystgeiter som omsøkt på gnr 26 bnr 30, 
Kråketjødna i Hummerås. Styret legger vekt på at tiltaket legger til rette for husdyrhold 
som fremmer formålet med landskapsvernet. Ved valg av plassering skal det tas 
hensyn til friluftsliv og landskapsvirkning. Bygget må plasseres diskret i terrenget og 
ikke i umiddelbar nærhet til sti. Bygget skal fjernes når bruken opphører. Tillatelsen 
gjelder for inntil 10 år. Det må i tillegg søkes tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det 
forutsettes at det foreligger tilfredsstillende avtale med grunneier før skjulet settes opp. 

Verneområdestyret avslår søknad om finansiering med den begrunnelse at styret ikke 
disponerer økonomiske midler til å støtte oppføring av landbruksbygninger. 

(enstemmig)

ST 4/13 Uttalelse til konsesjonsøknad Siragrunnen offshore vindkraftverk -
Siragrunnen AS - Norsk Vind Energi AS

Forvalters innstilling

Verneområdestyret fraråder at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark. 
Begrunnelsen er at omsøkte vindpark kommer i vesentlig konflikt med de særegne 
natur- og friluftskvalitetene i Flekkefjord landskapsvernområde. Etter 
verneområdestyrets vurdering har området viktige regionale og nasjonale naturgitte 
landskaps- og opplevelseskvaliteter, og en vindpark som skissert vil virke negativt på 
verneverdiene i landskapsvernområdet. Det vises til nml § 49 som sier at hensynet til 
verneverdier i et verneområde skal tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør 
gis, og ved fastsetting av vilkår.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 12.02.2013

Behandling
Reidar Gausdal ber om å få vurdert sin habilitet og fratrer.
Forslag fra styret: Reidar Gausdal er habil.
Votering: Reidar Gausdal er habil (enstemmig).

Reidar Gausdal tiltrer.



Verneforvalterens forslag til uttalelse ble lest opp.

Helge Andresen foreslår følgende uttalelse:
Verneområdestyret anbefaler at det gis konsesjon til Siragrunnen Vindpark. En slik 
utbygging medfører kun beskjedne naturinngrep og forventes å gi positive effekter for 
det lokale næringslivet både på kort og lengre sikt. Utbygging vil i tillegg gi en god 
gevinst i klimaspørsmål.

Det ble votert over Helge Andresen sitt forslag.

Vedtak

Verneområdestyret anbefaler at det gis konsesjon til Siragrunnen Vindpark. En slik 
utbygging medfører kun beskjedne naturinngrep og forventes å gi positive effekter for 
det lokale næringslivet både på kort og lengre sikt. Utbygging vil i tillegg gi en god 
gevinst i klimaspørsmål.
(enstemmig)

ST 5/13 Søknad om bygging av tursti med to stk gangbruer på Kapelløya, 
Søgne, Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir Søgne kommune med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere en sti mellom 
Verftet og Olavsundet på Kapelløya i Søgne. Følgende elementer inngår i tillatelsen:

- rydding/skjøtsel av vegetasjon i 1-2 meters bredde over ca 150 m lengde samt 
legging av 2 stk 8"x2" eikeplank som legges parallelt inntil hverandre litt opp fra 
bakken i fuktige partier. Skjøtselen skal tilpasses kulturlandskapet i dialog med 
verneområdeforvalter. 

- to enkle bruer over to juv med brospenn ca 5,5 m. Bærende konstruksjonen skal 
være to stålbjelker med høyde 16 cm. Som dekke skal benyttes eikeplank. 
Rekkverket skal lages i smijern. Det ene rekkverket på den østre broa må forlenges 
ca fem meter og kombineres med ei natursteintrapp.

- ca 20 m smijernsrekkverk øst for Loshytta langs eksisterende sti
- oppsetting av informasjonskilt etter nærmere avtale med verneområdeforvalter

Tillatelsen gis på vilkår av at Søgne kommune tar ansvar for at arealene langs stien
samt trær/busker sør og nord for broene skjøttes/plantes planmessig og jevnlig på 
kulturlandskapets og naturmangfoldets premisser og for å skjule broene sett fra sjøen i 
sør og nord. 

Det gis ikke tillatelse til oppsetting av 15 m smijernsrekkverk, hovedsakelig av 
sikkerhetsgrunner, nær sjøen i sørvest, fordi det vil forstyrre landskapet og ikke anses 
for nødvendig.

Styret legger vekt på at tiltaket vil fremme allment friluftsliv og legge til rette for 
næringsutvikling i tilknytning til verneområdet samtidig som det ikke vil påvirke 



landskapets art eller karakter vesentlig. Det er lagt vekt på at friluftsliv er en del av 
formålet med landskapsvernområdet.

Det må foreligge tillatelse etter plan- og bygningsloven og tilfredsstillende avtale med 
grunneier før broene utplasseres.
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Helge Andresen ber om å få vurdert sin habilitet og fratrer.
Forslag fra styret: Helge Andresen er habil.
Votering: Helge Andresen er habil (enstemmig).

Helge Andresen tiltrer.

Helge Andresen foreslår at 3. avsnitt i innstillingen erstattes med følgende forslag:

Av sikkerhetsgrunner kan det tillates:
Pkt. 1.  15 m. smijernsrekkverk i. h. t. søknad, nær sjøen i sørvest.
Pkt. 2.  Netting på sidene av bruene for å hindre fall fra disse.

Votering
Pkt. 1: 2 stemmer for forslag fra Helge Andersen – 2 stemmer mot forslaget. 
Styreleders stemme gir overvekt for forslaget.
Pkt. 2: Enstemmig.

Vedtak

Verneområdestyret gir Søgne kommune med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere en sti mellom 
Verftet og Olavsundet på Kapelløya i Søgne. Følgende elementer inngår i tillatelsen:

- rydding/skjøtsel av vegetasjon i 1-2 meters bredde over ca 150 m lengde samt 
legging av 2 stk 8"x2" eikeplank som legges parallelt inntil hverandre litt opp fra 
bakken i fuktige partier. Skjøtselen skal tilpasses kulturlandskapet i dialog med 
verneområdeforvalter. 

- to enkle bruer over to juv med brospenn ca 5,5 m. Bærende konstruksjonen skal 
være to stålbjelker med høyde 16 cm. Som dekke skal benyttes eikeplank. 
Rekkverket skal lages i smijern. Det ene rekkverket på den østre broa må forlenges 
ca fem meter og kombineres med ei natursteintrapp. 

- ca 20 m smijernsrekkverk øst for Loshytta langs eksisterende sti
- oppsetting av informasjonskilt etter nærmere avtale med verneområdeforvalter

Av sikkerhetsgrunner kan det tillates 15 m smijernsrekkverk i. h. t. søknad, nær sjøen i 
sørvest og netting på sidene av bruene for å hindre fall fra disse.

Tillatelsen gis på vilkår av at Søgne kommune tar ansvar for at arealene langs stien 
samt trær/busker sør og nord for broene skjøttes/plantes planmessig og jevnlig på 
kulturlandskapets og naturmangfoldets premisser og for å skjule broene sett fra sjøen i 
sør og nord. 



Styret legger vekt på at tiltaket vil fremme allment friluftsliv og legge til rette for 
næringsutvikling i tilknytning til verneområdet samtidig som det ikke vil påvirke 
landskapets art eller karakter vesentlig. Det er lagt vekt på at friluftsliv er en del av 
formålet med landskapsvernområdet. 

Det må foreligge tillatelse etter plan- og bygningsloven og tilfredsstillende avtale med 
grunneier før broene utplasseres.

ST 6/13 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 12.02.2013

1. Vedrørende sekretariat/knutepunkt

Orientering
Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad orienterte om at Elisabeth Kaddan, som følge av 
sykdom, har fungert som vikar for verneområdeforvalter i desember 2012 og delvis 
vikar fra 1. januar til 12. februar 2013. Solveig Egeland engasjeres som vikar i 30 % i 
perioden 15. februar til 15. september, inkludert ferie i juli. Leieavtalen for Bryggegata 
10 er forlenget til ut juni 2013.

Behandling
Det foreslås at engasjementskontrakt underskrives av styreleder og Solveig Egeland.
Verneområdestyret må, i samarbeid med Mandal kommune og Fylkesmannen, avklare
framtiden for sekretariatet/Knutepunktet på møtet 30. april. Dersom det er behov for et 
ekstra møte i forkant, foreslås 13. mars kl 09 som aktuelt tidspunkt for møte.
Administrasjonen legger fram en utredning om sekretariatet/Knutepunktet som sak på 
neste styremøte. Både innhold, økonomi og arbeidsmiljø må være tilfredsstillende for at 
sekretariatet/Knutepunkt skal fungere etter intensjonen.

Vedtak
Verneområdestyret støtter fylkesmannens engasjement av Solveig Egeland i 30 % 
stilling for å styrke verneområdesekretariatet i perioden 15. februar -15. september.
Fylkesmannen bes om å utforme en kontrakt som oversendes styreleder og Solveig 
Egeland for underskriving. Administrasjonen gis i oppgave å utrede innhold, økonomi 
og arbeidsmiljø for sekretariatet/Knutepunktet. (enstemmig)

2. Opplegg neste møte 30. april
Behandling
Aktuelle saker til neste møte:
- Godkjenning budsjett
- Godkjenning og prioritering av tiltak
- Knutepunkt Mandal
- Informasjon/saker - tiltak på Flekkerøy 

Forslag fra styreleder: Sekretariatet setter opp møteplan.
Vedtak: Sekretariatet setter opp møteplan for neste møte. (enstemmig)



3. Verneområdestyret foreslår at møtet 11. juni i Åna-Sira/Flekkefjord flyttes til 
10. juni.

Vedtak: Dato for møte i Åna-Sira/Flekkefjord endres til 10. juni (enstemmig).


