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ST 18/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 17.09.2015

Vedtak

Protokoll møte 3/15 og innkalling møte 4/15 godkjent. Enstemming.

ST 19/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 17.09.2015

Behandling:
Det ble fokusert på:

 Grunneierne må varsles om at Verneområdestyret overtar 
forvaltningsmyndigheten for 10 reservater fra 1. oktober 2015

 Kommunestyrene i Kristiansand, Søgne, Mandal og Flekkefjord, samt 
fylkestinget må utpeke nye representanter til verneområdestyret jf brev fra 
Miljødirektoratet 11. sept i år: «Hver kommune skal være representert med ett 
medlem, primært ordfører eller formannskapsmedlem evt. faste kommunestyre-
representanter i kommunen, og innstiller en kvinne og en mann.» Det er 
ønskelig å få inn sentrale politikere med positiv interesse for naturvern.



 Protokollen fra verneområdestyrets møter skal underskrives av styreleder og 
ett medlem som velges ved møtets begynnelse jf brev fra miljødirektoratet av 
24. august 2015.

Vedtak

Verneområdestyret tar saken til etterretning. Enstemming

RS 16/15 Reviderte vedtekter og delegering av forvaltningsansvar for verneområdestyret 
for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord - e-post

ST 20/15 Asperøya - søknad om sti fra Sudredalen til Asperøya og fra 
Sudredalen til Skålevig

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir Kristiansand kommune med hjemmel i verneforskriften for 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere en sti 
mellom Sudredalen og Asperøya, og mellom Sudredalen og Skålevig.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 17.09.2015

Vedtak

Verneområdestyret gir Kristiansand kommune med hjemmel i verneforskriften for 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere en sti 
mellom Sudredalen og Asperøya, og mellom Sudredalen og Skålevig. Enstemmig.

ST 21/15 Søknad om etablering av klatrefelt på Kapelløya

1 Kapelløya  - ber om tilbakemelding vedrørende etablering av klatrefelt

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir Søgne klatreklubb med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere et etablering av 10 ruter, hvorav 2-3 
barneruter (med kun toppanker). De øvrige rutene kan ha ett toppanker (synlig bolt på 40 mm i 
ytre diameter) og inntil 10 bolter med 30 mm i ytre diameter – det betyr til sammen inntil 80 
bolter. Styret legger vekt på at tiltaket vil fremme interessen for klatring 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.



Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 17.09.2015

Behandling:
Verneområdestyret foreslår et tillegg: «Nødvendig tillatelse må innhentes fra Søgne kommune.» 
Det ble i tillegg kommentert at det vil være positivt om det blir satt opp en informasjonsplansje 
om tilbudet.

Vedtak

Verneområdestyret gir Søgne klatreklubb med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere et etablering av 10 ruter, hvorav 2-3 
barneruter (med kun toppanker). De øvrige rutene kan ha ett toppanker (synlig bolt på 40 mm i 
ytre diameter) og inntil 10 bolter med 30 mm i ytre diameter – det betyr til sammen inntil 80 
bolter. Styret legger vekt på at tiltaket vil fremme interessen for klatring 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 landskaps-
vernområdet. Nødvendig tillatelse må innhentes fra Søgne kommune. Enstemmig.

ST 22/15 Tilstandsvurdering offentlig eide områder som beites med sau

Forvalters innstilling

Verneområdestyret ønsker utført en vurdering av den økologiske tilstanden og 
beiteopplegg i 10 offentlig eide deler av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde som 
beites med sau.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 17.09.2015

Behandling
Noen hovedlinjer vedrørende beiting i Oksøy-Ryvingen-området ble presentert av 
forvalter. Det ble blant annet fokusert på at det er mye bra beiteaktivitet i området og at 
tiltaket også vil innebære at dyreeierne gjennom prosjektet får en tilbakemelding på 
beitingen. Styret fokuserte på at det er viktig å hente inn nasjonal kompetanse og få økt 
kunnskap på området.

Vedtak

Verneområdestyret ønsker utført en vurdering av den økologiske tilstanden og 
beiteopplegg i 10 offentlig eide deler av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde som 
beites med sau.

ST 23/15 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 17.09.2015



Behandling
1. Fagseminar om beiting og besøksplanleging som var tenkt å arrangeres 27.-28. 

oktober ble utsatt til våren 2016 for at nytt styre og rådgivende utvalg skal få 
anledning til å delta. Dette arrangeres etter at nytt styre har hatt et 
opplæringseminar i vinter.

2. Høringsutkast til «Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Vest-Agder» var 
varslet 10. sept og sendt ut med forvalters innstilling og saksopplysninger 14. sept. 
Utkastet er utarbeidet av Fylkesmannen. Fylkesmannen ønsker at 
Verneområdestyret skal få se utkastet før det går på høring siden det skal overta 
forvaltningsmyndigheten for 10 av fylkets 32 reservater fra 1. oktober. Styret vil få 
planen til godkjenning etter høring. Styret synes det er flott at det foreligger et 
planutkast på dette viktige fagområdet.

Forvalters innstilling
Verneområdestyret ser positivt på at det foreligger et høringsutkast til forvaltnings-
plan for sjøfuglreservatene. Vi tar planen til etterretning uten merknader og ser fram 
til å få den fremlagt for godkjenning etter høring.

Saksopplysninger
Fylkesmannen har utarbeidet et utkast til forvaltningsplan for fylkets 32 
sjøfuglreservater med et samlet landareal på 5,3 km2. I tillegg kommer en 50 meter 
bred sone i sjøen rundt hvert reservat som inngår i vernet. Fredningen omfatter 19 
større holmer på mer enn 100 dekar og omlag 40 mindre holmer. Det er 
sjøfuglreservater i alle kystkommunene med unntak av Kvinesdal. Rullesteinsøya 
Rauna sjøfuglreservat utenfor Lista har flest hekkende arter og størst antall fugl. Det 
arealmessig største reservatet er Songvaar, Hellersøy og Kubbøya sjøfuglreservat 
som ligger ytterst i Søgneskjærgården. Dette reservatet er på 950 dekar landareal. 
Med unntak av for reservatene Oksøy, Herøya og Hellersøy er alle reservatene i 
privat eie.

Verneområestyret overtar forvaltningsansvaret for 10 reservater som omsluttes av 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, 1. oktober 2015.

Målet med forvaltningsplanen er: 
- Synliggjøre status og viktige trusler for sjøfuglbestandene i Vest-Agder 

- Foreslå tiltak som kan fremme formålet med og grunnlaget for fredningen over 

tid 

- Gi rammer for saksbehandling 

- Gi rammer for brukerinteressene i områdene 

- Synliggjøre kunnskapstatus og kunnskapsmangler 

Vurdering
Forvaltningsplanen er en nyttig sammenstilling av relevant kunnskap og vil være et 
godt hjelpemiddel i forvaltningen av sjøfuglreservatene.

3. Styremøte i oktober om tiltak for friluftsliv på Flekkerøy og evt Songvaar fyr
Verneområdestyret er innstilt på å ta et møte og befaring med Kristiansand 
kommune om innmeldte større bro- og bryggetiltak ved Daumannsholmen og 
Sudredalen. Kommunen inviteres til å presentere sin strategi for tilrettelegging for 



friluftsliv på og ved Flekkerøy. Songvaar fyrs venner inviteres til å presentere et 
innmeldt tiltak om molo i havna på Hellersøya.

Vedtak

1. Fagseminar om beiting og besøksplanleging som var tenkt å arrangeres 27.-28. 
oktober utsettes til våren 2016

2. Verneområdestyret ser positivt på at det foreligger et høringsutkast til forvaltnings-
plan for sjøfuglreservatene. Vi tar planen til etterretning uten merknader og ser fram 
til å få den fremlagt for godkjenning etter høring.

3. Verneområdestyret møtes i oktober med fokus på innmeldte større bro- og 
bryggetiltak ved Daumannsholmen og Sudredalen og evt molo i havna på 
Hellersøya, Songvaar fyr. Det tas høyde for befaring på Flekkerøy.


