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ST 10/15 Første gangs behandling av reviderte 
forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder for 2016-25

2014/4895

ST 11/15 Eventuelt

Under referatsaker blir det en oppsummering fra nasjonalparkkonferansen 14.-15. april ved Grete og 
Bjørn

Ad ST 10/15: .       
Gjennomgang av de to planene vil skje som følger:
a.  Gjennomgang av utvalgte felles emner i utkast til forvaltningplaner for Oksøy-Ryvingen og 

Flekkefjord landskapsvernområder
- Håndtering av sauebeiting i planene. 
- Hvilke strategiske satsinger/prioriteringer skal vi ha framover? Bør vi tydeliggjøre disse i kapittel 

5.2?
- Hvordan skal vi følge opp Miljødirektoratets fokus på besøkstrategisk planlegging og vår rolle som 

vertskap? Bør dette tydeliggjøres i kap 5.2?
- Bør naturinformasjonsenter løftes i planen og omtales i kap 5.2?
- Hvilken organisering/samarbeid skal vi legge opp til for å gjennomføre planene jf a-c (Rådgivende 

utvalg og Prosjekter)
b.   Gjennomgang av utkastet til forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde
c.    Gjennomgang av utkastet til forvaltningsplan for Flekkefjord landskapsvernområde

ST 8/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.04.2015



Vedtak

Godkjent. Enstemming.

ST 9/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.04.2015

Behandling

Styret ønsker en gjennomgang av den nye designmanualen for Norges 
naturvernområder fra utstillingsdesigner Marita Grimsø Cappelen.

Vedtak

Referatsaker ble tatt til orientering. Enstemmig.

RS 8/15 Regnskap Prosjekt utstilling Rådhusgata 6 for 2014

RS 9/15 Kvittering for levert søknad om midler til informasjonsenter Rådhusgata 6, 
Kristiansand for 2015

RS 10/15 Utsending av tillatelse til helikopterflyging etter forskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde

ST 10/15 Første gangs behandling av reviderte forvaltningsplaner for Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder for 2016-25

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.04.2015

Behandling
Styret var kjent med administrative innspill etter planen var utsendt 30. mars, rådgivende 
utvalgs innspill av 21. april og etterfølgende epostvekslinger omkring sammensetning av faglig 
rådgivende utvalg.

Vi gikk gjennom utkast til forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområdere som følger:

a.  Gjennomgang av utvalgte felles emner 
- Håndtering av sauebeiting i planene. 
- Hvilke strategiske satsinger/prioriteringer skal vi ha framover? Bør vi tydeliggjøre disse i 

kapittel 5.2?
- Hvordan skal vi følge opp Miljødirektoratets fokus på besøkstrategisk planlegging og vår 

rolle som vertskap? Bør dette tydeliggjøres i kap 5.2?
- Bør naturinformasjonsenter løftes i planen og omtales i kap 5.2?
- Hvilken organisering/samarbeid skal vi legge opp til for å gjennomføre planene jf a-c 

(Rådgivende utvalg og Prosjekter)
b.   Gjennomgang av utkastet til forvaltningsplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde



c.    Gjennomgang av utkastet til forvaltningsplan for Flekkefjord landskapsvernområde

Innspill fra styret:
1. Det bør tydeliggjøres en dreining av planen fra vern og skjøtsel til tilrettelegging for bruk
2. Planen bør ha tre hovedfokus: 

o Kvalitetsikring av beiting og skjøtsel

o Besøksforvaltning og verdiskaping (inkludert bruk av nasjonal skiltstandard og 

merkevare)

o Restaurering av skjærgårdsøkologien (inkludert videreføring av minkuttak og 

utsetting av oter) 

Disse bør være tema for verneområdestyrets fagseminar høsten 2015, med eksterne 

innledere fra lokalt reiseliv og en nasjonalparkforvalter e l som har arbeidet med 

besøksplanlegging. 

3. Planen bør gjøres mer positiv, motiverende og leservennlig. Sammendraget er viktig for 
mange lesere og bør bearbeides for å bli mer dekkende. Brosjyren «Norges nasjonalparker» 
er et godt eksempel. Bokser som vernebestemmelsene er tatt inn i bør bort.

4. Ulemper med motorferdsel (vannskuter) bør beskrives i planen.
5. Verneområdestyret ønsker at det skal tas inn i Flekkefjordplanen at styret er negativ til 

jordbruksvei i verneområdet fra Fidsel til Dåtland/Kleppe 
6. For å tilpasse organisasjonen til nye oppgaver og satsinger foreslås faglig rådgivende utvalg 

utvidet fra syv til ti representanter: 
- fem fra private grunneiere – en ny i forhold til 2012-15

- fem fra allmene organisasjoner – to nye i forhold til 2012-15

Verneområdestyret mener deltakelse i utvalget bør baseres på rullering. 

Vi ønsker innspill på organisasjoner som bør sitte i utvalget i perioden 2016-19.

7. Personene som sitter i verneområdestyret og det rådgivende utvalg bør framgå med navn i 
planen.

8. Initiativ fra Fiskeridirektoratet om fredningsområder for hummer bør nevnes i planen.
9. Styret ønsker ny behandling 19. juni etter faglig godkjenning i Miljødirektoratet. Høringen 

bør sendes ut før ferien og ha frist ca 1. oktober.
10. Det bør lages en oppsummerende lesevennlig brosjyre av hver plan.

Vedtak

Verneområdestyret anmoder verneområdeforvalter om å justere og følge opp planene i 
tråd med styrets innspill i møtet. Enstemmig.

ST 11/15 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.04.2015

Styret foreslår
Verneområdeforvalter bes legge fram forslag til møteplan for høsten til neste møte.



Vedtak

Verneområdeforvalter bes legge fram forslag til møteplan for høsten til neste møte. 
Enstemmig.


