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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/5103-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 14.09.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

36/12 25.09.2012

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

75/12 01.11.2012

Saksprotokoll i Verneområdesty ret for Oksøy -Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr. - 25.09.2012

Behandling
Verneområdestyret foreslår at saken utsettes som følge av uklarhet knyttet til habilitet i
Søgne kommune.

Vedtak

Saken utsettes (enstemmig).

Revisjon av forvaltningsplanen for Søgne skjærgårdspark

Grunnlagsdokument: Forvaltningsplan, for stor til å legge ved

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 pkt tillatelse til:

Helgøya
� Rehabilitering av fire brygger.

Trysnes/Hellersøy
� Oppgradere steinbrygge med nytt toppdekke i naturstein.
� Fortøyningsbolter nord og øst i hovedbukta for å øke kapasiteten.

Indre Hellersøya
� Rehabilitere brygge.
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Udvår
� Fornying av brygger.
� Landskapspleie under forutsetning av at biomasse fjernes fra området eventuelt ved

skånsom brenning.
� Rydding og skilting av sti til varden under forutsetning av at biomasse fjernes fra

området eventuelt ved skånsom brenning.

Tillatelsen gjelder fram til 2018 på vilkår nevnt i vurderingen i saksframstillingen, og kun
i forhold til forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.

Vernområdestyret vurderer følgende tiltak som av et slikt omfang og/eller karakter at
det må søkes om særskilt tillatelse og at dette søknadskravet tas inn i godkjenningen
av forvaltningsplanen:

Kapelløya/Ny-Hellesund
� Tursti mellom Verftet og Olavsundet inkludert to hengebruer med 5-6 m spenn og

smijernsrekkverk enkelte bratte steder.
� Nytt toalett og sti med betongdekke på søndre areal i Olavsundet.
� Rehabilitering og utvidelse av fem brygger i Olavsundet.

Helgøya
� Utbedring av veianlegget på øya.
� Nytt universelt toalett ved Tyskerbrygga.

Indre Hellersøya
� Bolter og enkel brygge på nordre del av øya.

Saksopply sninger

Fylkesmannen i Vest-Agder har forvaltningsplanen for Søgne skjærgårdspark til
godkjenning. En godkjenning forutsetter at verneområdestyret har behandlet planen.
Søgne kommune foreslår følgende tilretteleggingstiltak i oppdatert forvaltningsplan for
skjærgårdsparken 2013-18:

Kapelløya/Ny-Hellesund
1. Tursti mellom Verftet og Olavsundet inkludert to hengebruer md 5-6 m spenn og

smijernsrekkverk enkelte bratte steder.
2. Nytt toalett og sti med betongdekke på søndre areal i Olavsundet
3. Rehabilitering og utvidelse av fem brygger i Olavsundet

Helgøya
1. Utbedring av veianlegget på øya
2. Rehabilitering av fire brygger
3. Nytt universelt toalett ved Tyskerbrygga.

Trysnes/Hellersøy
1. Oppgradere steinbrygge med nytt toppdekke.
2. Fortøyningsbolter nord og øst i hovedbukta for å øke kapasiteten.
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Indre Hellersøya
1. Bolter og enkel brygge på nordre del av øya.
2. Rehabilitere brygge.

Udvår
1. Fornying av brygger
2. Landskapspleie
3. Rydding og skilting av sti til varden

Hjemmel
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre
eller virke inn på landskapets art eller karakter jf forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt 1.1.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til skånsom tilrettelegging for
friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan. Tilrettelegging i samsvar med godkjent
forvaltningsplan for skjærgårdsparkens friluftsområder krever ikke søknad (jf forskriften
for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 pkt i).

Noen hovedkriterier for skånsom tilrettelegging referert i forvaltningsplanen for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde er:

� Ta utgangspunkt i gamle ferdselsveier og jordbruksveier ved planlegging av nett
for stier og turveier.

� Legg turveier utenom sårbare vegetasjonstyper og viktige viltbiotoper
� Turstier legges på en slik måte at de glir inn i landskapet på en god måte uten

for store inngrep.
� En sti kan med fordel legges i en enkel bro over ei fuktig eng i stedet for at enga

dreneres ut.
� Med brygge menes lita brygge for ilandstigning. Fortøyning kan skje i

fortøyningsbolter i nærheten.
� Informasjonstavler, bord, benker, toaletter og små ilandstigningsbrygger skal så

langt mulig utformes i naturstein eller ubehandlede trematerialer som for
eksempel osp. Men det er viktig at det ved materialvalg tilpasses den lokale
byggeskikk og bruk, eller kommunenes standarder.

� Enkle bålplasser i naturstein kan konsentrere bålbrenning til faste plasser.

Vurdering
Omsøkte tiltak vurderes i to grupper:
A. Skånsom tilrettelegging som kan gjennomføres uten søknad. Dette er tiltak som

vurderes til ikke å være egnet til merkbar påvirkning av det biologiske mangfoldet
eller den samlede belastningen på økosystemet.

B. Tyngre tiltak som må søkes.

Kapelløya/Ny-Hellesund
1. Tursti mellom Verftet og Olavsundet inkludert to hengebruer md 5-6 m spenn og

smijernsrekkverk enkelte bratte steder. Vurderes som et tyngre tiltak som ikke
godkjennes og bør søkes spesielt.

2. Nytt toalett og sti med betongdekke på søndre areal i Olavsundet. Vurderes som et
tyngre tiltak som ikke godkjennes og bør søkes spesielt.
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3. Rehabilitering og utvidelse av fem brygger i Olavsundet. Siden bryggene ønskes
utvidet vurderes tiltaket som et tyngre tiltak som ikke godkjennes og bør søkes
spesielt.

Helgøya
1. Utbedring av veianlegget på øya. Siden tiltaket ikke er spesifisert og antas å gå

utover vanlig vedlikehold, vurderes det som et tyngre tiltak som ikke godkjennes og
bør søkes spesielt. Dette er ikke til hinder for vedlikehold av veien.

2. Rehabilitering av fire brygger. Vurderes som skånsomt, nøytralt for biologisk
mangfold og en miljøvennlig løsning som reduserer belastningen på landskapet.
Kan godkjennes.

3. Nytt universelt toalett ved Tyskerbrygga. Siden tiltaket ikke er spesifisert hva angår
lokalisering og atkomst, vurderes det som et tyngre tiltak som ikke godkjennes og
bør søkes spesielt.

Trysnes/Hellersøy
1. Oppgradere steinbrygge med nytt toppdekke. Vurderes som skånsomt, positivt for

biologisk mangfold og en miljøvennlig løsning som reduserer belastningen på
landskapet på vilkår av at det benyttes naturstein. Kan på dette vilkåret
godkjennes.

2. Fortøyningsbolter nord og øst i hovedbukta for å øke kapasiteten. Vurderes som
skånsomt, nøytralt for biologisk mangfold og en miljøvennlig løsning som ikke
endrer belastningen på landskapet. Kan godkjennes.

Indre Hellersøya
1. Bolter og enkel brygge på nordre del av øya. Siden brygga ikke er spesifisert hva

angår lokalisering og størrelse, vurderes det som et tyngre tiltak som ikke
godkjennes og bør søkes spesielt.

2. Rehabilitere brygge. Vurderes som skånsomt, nøytralt for biologisk mangfold og en
miljøvennlig løsning som reduserer belastningen på landskapet. Kan godkjennes.

Udvår
1. Fornying av brygger. Vurderes som skånsomt, nøytralt for biologisk mangfold og en

miljøvennlig løsning som reduserer belastningen på landskapet. Kan godkjennes.
2. Landskapspleie. Vurderes som positivt for biologisk mangfold og en miljøvennlig

løsning. Det forutsettes at biomasse fjernes fra området eventuelt ved skånsom
brenning. Kan på dette vilkåret godkjennes.

Rydding og skilting av sti til varden. Vurderes som positivt for biologisk mangfold og en
miljøvennlig løsning som er positivt for og reduserer belastningen på landskapet. Det
forutsettes at biomasse fjernes fra området eventuelt ved skånsom brenning. Kan på
dette vilkåret godkjennes.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/5906-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 18.10.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

76/12 01.11.2012

Søknad om frakt av tilleggsfor/nødfor til Hidraheia og Klubben

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd dispensasjon til
tre helikopterturer som omsøkt for å frakte inn tilleggs-/nødfor for utegangersau. Styret
legger vekt på at tiltaket legger til rette for god vinterbeiting som igjen fremmer formålet
med landskapsvernet. Flygingen skal skje i barmarksesongen, høsten 2012, og være
målrettet og effektiv for å minimere belastningen på viltet og økosystemet.

Saksopply sninger

Roar Svindland søker om tillatelse til å frakte inn vinterfor i landskapsvernområdet med
helikopter i høst. Det søkes om tre hiv: Ett til område Dåtland/Kjellemyr, ett til Lille
Håland/Kjørsfjellet og ett til Klubben. Foret kommer i bøtter som er pakket slik at de kan
slippes fra 10-20 meters høyde. De veier tilsammen 1500 kg. Det brukes som
tilleggsfor, samt nødfor vinterstid, for å forbedre utnyttelsen av grovforet og
unngå/forebygge uakseptable situasjoner for utegangersauen vinterstid. Dette er et
viktig bidrag for å opprettholde og styre beitrykket i verneområdet.

Vurdering

Hjemmel
Helikoptertransport er egnet til å påvirke verneformålet ved at det kan påvirke viltet. Det
trenger derfor dispensasjon fra verneforskriften eller naturmangfoldloven.
Helikoptertransport er ikke nevnt i verneforskriften. Saken må derfor vurderes i forhold
til naturmangfoldloven § 48 1. ledd der det heter at forvaltningsmyndigheten kan gjøre
unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke
kan påvirke verneverdiene nevneverdig. I dispensasjonen skal begrunnelsen for
vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som
dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.
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Forhold til verneformålet
Formålet for Flekkefjord landskapsvernområde er blant annet å sikre et variert
kulturlandskap jf verneforskriften for Flekkefjord landskapsvernområde § 2. Målet for
jordbruket i forvaltningsplanen for Flekkefjord landskapsvernområde s 19 er blant
annet: Å opprettholde et åpent landskap og restaurere utvalgte områder med gjengrodd
kystlynghei. Det skal stimuleres til husdyrbeiting.

Virkningen av tiltaket
Tiltaket er en del av ønsket sauebeiting i området. Det har en karakter av kvalitetsikring
av beitingen og forebygging av kritiske situasjoner vinterstid både for utegangersauen
og dersom helikoptertransporten isteden måtte tas som akutt transport ved snøfall, da
faren for uheldige konsekvenser for vilt vil være større enn på høsten.
Den vitenskapige og erfaringsbaserte kunnskapen om effekter av helikopterflyging på
høsten anses for tilfredstillende til å vurdere saken jf naturmangfoldloven § 8-9. Flyging
i en barmarksituasjon på høsten, begrenset til å fly korteste vei til tre ulike lokaliteter i
heiområdet, antas å ha minimal betydning for viltet og økosystemet for øvrig jf
naturmangfoldloven § 10. Tiltaket er utformet på en måte som gir minimal skade for
naturmangfoldet og innebærer en miljøforsvarlig driftsmetode jf naturmangfoldloven §
11-12. I dette ligger at verneområdestyret finner det urimelig å kreve at bonden bærer
1500 kg fór 2-3 km ut i terrenget. Vi viser her til at verneforskriften åpner for at
forvaltningsmyndigheten har hjemmel til å gi tillatelse til luftfartøy til andre formål som f
eks vedlikehold og byggearbeid på bygninger og anlegg, hogst og uttak av trevirke.
Forvaltningsmyndigheten
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3061-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 18.10.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

77/12 01.11.2012

Behandling av klage på verneområdest yrets avslag på søknad om
riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte på gnr 17/299
Indre Hellersøy , Søgne kommune

Vedlegg

1 Indre hellersøy - søknad om disp. for riving av eksisterende hytte og oppføring av
ny - sak på verneområdestyrets møte 25. september

2 Indre Hellersøy - særutskrift - saksfremlegg - søknad om riving av eksisterende
hytte og bygging av ny hytte på gnr 17/299

3 Klage på vedtak - sak 39/12 (arkivkode 2012/3061) - jf. protokoll fra møte
25.09.2012 i verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder

4 Vedlegg 2 Tegning nr 102

5 Vedlegg 8 - hyttas plassering på tomta

Forvalters innstilling

Verneområdestyret opprettholder sitt vedtak av 25. september. Verneområdestyret
legger vekt på at det generelle byggeforbudet i 100-metersonen langs sjøen bør legges
til grunn i et landskapsvernområde og at ei ny hytte på 81 m2 i prinsippet innebærer et
stort og uønsket inngrep i landskapet, også sett i forhold til at omsøkt hytte vil erstatte
eksisterende hytte på 41 m2.

Klagen oversendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.
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Saksopply sninger

Verneområdestyret avslo 25. september, søknad fra Runar Ovesen på vegne av fire
sameiere, om å rive hytte totalareal 41 m2 og sette opp ny hytte med totalareal 81 m2.

Avslaget ble rettidig påklagd 8. oktober.

Verneområdestyret kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen
begrunnet jf forvaltningsloven § 33.

Innhold i klagen
Vedrørende manglende hjemmel
Klager mener verneområdestyret har hjemmel til å gi dispensasjon i
naturmangfoldloven § 48, 1. ledd, jf 4. ledd.

Manglende begrunnelse
Klager viser til forvaltningsloven § 25 og etterlyser en begrunnelse for vedtaket som
nevner de «faktiske forhold, som vedtaket bygger på». Klager er «tvilende» til om
verneområdestyret har begrunnet avslaget tilstrekkelig i forhold til forvaltningslovens
krav og viser til forvaltningsloven § 41.

Klagers ønske
Klager opprettholder sitt ønske om «å oppføre en (ny og større) hytte til erstatning for
eksisterende hytte, på (delvis) samme sted på tomta.»

Klager ber verneområdestyret vurdere saken på nytt.

Ny vurdering

Hjemmel
Verneområdestyret har hjemmel til å tillate ombygging og mindre tilbygg til eksisterende
bygninger jf forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 b.
Forskriften åpner ikke for nye bygninger til fritidsformål.

Naturmangfoldloven § 48 1. ledd åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak
fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan
påvirke verneverdiene nevneverdig.

En dispensasjon er et unntak. Verneområdestyret mener det bør vurderes særlig nøye
om man velger å gjøre unntak med hjemmel i naturmangfoldlovens generelle
unntaksparagraf (§ 48).

Verneområdestyret ønsket ikke å gjøre unntak med hjemmel i naturmangfoldloven § 48
1. ledd, for bygging av ei ny hytte på 81 m2 i landskapsvernområdet i sitt vedtak 25.
september.

Begrunnelse
Verneområdestyret la følgende vurderinger til grunn for sitt vedtak 25. september:

«Vi vurderer dette til å være et nybygg. Vi vurderer ikke å ha hjemmel til å tillate nye
hytter i verneområdet. Vi viser til at vi har hjemmel til å tillate ombygging og mindre
tilbygg til eksisterende bygninger jf forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 b.»
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Verneområdestyret har følgende begrunnelse for vurderingen:

- For å ivareta allmenheten interesser gjelder det et generelt byggeforbud i 100-
metersonen langs sjøen. Dette bør også vektlegges i et landskapsvernområde.

- Ei ny hytte på 81 m2 innebærer i prinsippet et stort og uønsket inngrep i
landskapet, også sett i forhold til at omsøkt hytte vil erstatte eksisterende hytte
på 41 m2.

Verneområdestyret finner ikke grunn i klagen til å endre vurderingen eller vedtaket.
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3. september2012

Til

Verneområdestyretfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde – riving av eksisterende hytte og oppføring av
ny – gbnr 17/299, Indre Hellersøy i Søgnekommune

Bakgrunn og begrunnelse for søknaden

Etablering av hytte og tomt
Hytta ble byggetpåfestet tomt i 1964/-65avmine foreldre, GunhildogErnstOvesen. IndreHellersøy
vardaeidavmin farsgrandonkel,GeorgSangesland. I 1967ble øyaovertatt avStaten. I 2005krevde
min far i medholdavendret tomtefestelov,å få innløse(kjøpe) tomta. Dette kravet er innfridd,og
tomta (gbnr17/299)ble i fjor utskilt fra statenseiendom,gbnr17/1. Ettermine foreldresbortgang
eiestomta oghytta nåav fire (avfem) søskeni sameie. Sameierneer Vidar,Runar(undertegnede),
TorilogKarianneOvesen.Med partnereogbarnutgjørvi 14brukere.

Behov for istandsetting / oppgradering
Detnærmersegnå50år sidenhytta ble bygget, ogdenbærertydeligpregavtiden somer gått. Flere
avsteinfundamenteneharbevegetseg,ogspesielthovedfundamentetunderinngangspartietholder
nåpåå gli ut. Somresultatavbevegelseni fundamentene, harhytta segetpåflere steder.Fortsatt
bruk avhytta kreverderfor engjennomgripendeopprettingavfundamenteringen.

Flere andrereparasjonerogoppgraderingerer ogsåpåkrevd,for at hytta skalkunnebrukesvidereav
sameiernepåengodmåte. Detteomfatter blantannet:

� Bedreisoleringi bådetak, veggeroggulv,for at bruksperiodenskalkunneutvides.I dager
hytta dårligegnetfor brukutover sommersesongen.(Deter uansettbehovfor å sette inn ny
isolasjonogplankelagunderhytta, sidendette er ødelagtavbeitedyr– geiterogsauer– som
tidligerehar søkttilflukt underhytta. Vi stengtefor et par år sidendenneatkomsten– også
avlukthensyn.)

� Kontrollogutskiftingavbjelkelag/stenderesomer angrepetavstokkmaur.(Mågjøres
samtidigmedetterisolering.)

� Grundiggjennomgangavhelehytta for å tette mot mus.Etter hvervinter er det sværtmye
muselortogmusegnag(påmadrasser,tekstiler,etc.).Detteer et bådehelsemessig,
hygieniskogestetiskproblem.

� Skifteavallevinduer– dehar for lengesidenoverskredetsinlevetid.

� Skifteavtaktekking(papp),somer begyntå bli utett.
� Monteringavmanglendetakrennerognedløpsrør.(Takrennefinnesfor endel avtaket.)
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� Etableringavsisternefor oppsamlingavvaskevann.

� Etableringavsolcellepanel.

� Innsettingavdør til soverommet.(Baredøråpningi dag.)

� Monteringavmer funksjoneltinteriør/møblering– spesieltpåkjøkkenet.Omfatterbl.a.
løsningerfor innleggingavvaskevann(fra sisterne),kumfor oppvaskoghåndvask,plassering
avpropankomfyrog–kjøleskap,ogløsningerfor belysning(strømfra solcellepanel).

� Optimalinnredning/utnyttelseavrom/plass,slikat hytta kanbrukespåengodmåteavbåde
én familieog– i kortereperioder– to familier.Dette innebærerspesieltøkningavantall
soveplasser,vedå ta i bruk stueoghemsfor en dageller to. (Skalhemsenkunnebenyttes,
forutsettesbedret ventilasjon– i dager hemsenfor varmtil å kunnebrukessomsoveplass.)

Behov for utvidelse eller riving/erstatningshytte
Uansetthvor myeoppgraderingogtilpasningersomforetaspåeksisterendehytte, vil volumet/ -
bruksarealet etter vårvurderingikkeværetilstrekkelig,til at hytta kanbrukespåensågodmåtesom
vi ønsker.

Detteskyldes– i tilleggtil de behovfor istandsettingogoppgraderingsomer nevntovenfor– at
hytta er for liten til å rommemerennén familiepåfire personer. (Treavsameierneharpr. dato
familiemedfire personer.) Deter et sterkt ønskefra sameierneom å kunnebenyttehytta som
samlingsstedfor to familier – medovernattingsmuligheteri flere dager.I tilleggønskervi at det skal
værerom for en tredje familie til å kommepådagsbesøk– helstmedmulighetfor énovernattingfor
demogså.

Skalvi oppnådette, trengervi mer plass.Vihar engasjertfirmaet Vikinghyttertil å tegneen hytte
somkantilfredsstillevårebehov,samtidigsomvi harbegrensetstørrelsenpåmuligny hytte av
hensyntil landskapsvernet.Resultateter enhytte medbruksarealpå72m². Enslikutvidelseville
ogsåkunneværemuligå få til , medutgangspunkti eksisterendehytte. Imidlertid menervi det er
enklereå oppnåvårebehov/ønskergjennomårive eksisterendehytte ogbyggeny.Pågrunnavde
omfattendereparasjoner,oppgraderingerogombyggingersomville værenødvendigfor
eksisterendehytte, villeenutvidelseaveksisterendehytte etter vår forståelseheller ikkebli
rimeligere.

Ikkeminstvil vi gjennomåriveogbyggenytt, kunneplassereny hytte påen slikmåteat denblir
bedretilpassetbådelandskapetogvårebehov.Viønskernemligå trekke(dennye)hytta ca.tre
meter østover.Dette innebærerat hytta blir endamindreeksponertmot sjøenenn i dagenssituasjon
– hvordenalleredeknapter synlig.Tilbaketrekningenvil for ossgi noemer utendørsflate på
vestsiden,ogdermedbedreanledningtil oppholdogaktivitet utenfor hytta. Pågrunnavøkt volum,
vil ønsketny hytte strekkesegca.seksmeter lengerøstoverenndagenshytte.

Nyhytte (mønehøyde)vil bli liggendelavereenneksisterendehytte. Dettemenervi er et annetviktig
moment i vurderingenavdispensasjonsspørsmålet.Nøyaktigmønehøydepåeventuellny hytte vil
imidlertid først bli klarlagtsomdel aveneventuellbyggesak, der ny hytte blir innmålt i terrenget.

(Deter for øvriglitt uklart hvor stor eksisterendehytte faktisker, menvi pleierå regneat dener på
mellom35og45m². Forsikringspapireneoppgir45m². Jegvil til helgaforeta oppmålingmed
målebånd– avhyttasytre omkretspågrunnplanet.)
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Vurdering i forhold til landskap , vegetasjon og friluftsliv (andre brukere)
Somnevntmener vi en ønsketerstatningshyttevil bli bedre(eller like godt) tilpassetlandskapetsom
dagenshytte. Til trossfor økt volum/lengde, vil ny hytte bli mindreeksponertfor innsynfra sjøen,
enneksisterendehytte. Denviktigstegrunnentil dette er at ny hytte somnevntblir mer
tilbaketrukketennnåværendehytte. Dette innebærerat ny hytte blir liggendemer sentralt i det
landskapsrommeteksisterendehytte alleredeliggeri. Kombinertmedat ny hytte ogsåkommer
laverei terrenget,blir resultatetbedret skjermingi form avvegetasjonogknauser, ennfor dagens
hytte.

Nyhytte vil etter vårvurderingheller ikkebli mer eksponertmot ”jordet” påsørsidenavhytta, som
liggerpået høyerenivåennhytta. Deter i bådevåregenogfriluftsbrukereavøyasinteresse,at
denneeksponeringen/innsynet er minstmulig.Vi haralleredearbeidetfor dette i en årrekke,
gjennomåtilretteleggefor naturligvegetasjonsetableringi sonenmellomjordet oghytta. Denne
strategienmedetablering/utviklingavvegetasjonsskjerm(påegentomt) vil vi fortsette med, for
eksempelgjennomå la dekarakteristiskekrypfuruenebevegesegstadiglengerøstoverpå flaten
ovenfor(sørfor) hytta.

Viharellersi liten eller ingengradregistrert konfliktermellomfriluftsbrukereogeksisterendehytte
oghyttebruk.Ensjeldengang(ikkehvert år) leggerbåtgjestertil påstrandarealenenedenforhytta.
Da henderdet at de følgerstienopp til hytta, uten å vite at hytta finnes– før de oppdageross/hytta
nårde nestener oppe.I dissetilfellenegårbåtgjesteneentenover”plenen”, eller foretar en
omgåendemanøverutenomhytte oguteområde. Uansettpleiervi ikkekommenterepassasjen,ut
overå samtykkei det åpenbare– at det faktiskliggerei hytte her,somde ikkekunnesefra
sjøen/stranda.Etterat vi nåhar fått etablert egenilandstigningsplass,vil imidlertid friluftsbrukeres
”risiko” for uforvarendeå støtepåhytta oguteområdetvårt, trolig bli redusert.Einy hytte vil etter
våroppfatning ikkeendrepådisseomstendighetene.

Nårdet gjeldermaterialbruk,farge,andelvindusflaterogandreforhold knyttet til eventuell
etableringavny hytte, harvi følgendemerknader:

Hyttavil bli byggeti tre, medmørkenaturtilpassede,ikkereflekterendefarger,i samsvarmed
forvaltningsplanenskap.4.7.1.Taktekkingvil påtilsvarendemåteværetilpassetomgivelsenemed
hensyntil farge,væreikkereflekterende,ogbeståav”naturmaterialer” (tre, metall, teglsteineller
lignende).Detvil bli benyttet natursteinfra tomta (alternativt fra øyautenfor tomta, hvisvi får
tillatelsetil det) til grunnmur/støtter– jf. referat fra befaring16.07.12.

Andelenvindusflatervil bli begrenset,ogsåmot sjøen,ogvi vil vurdereå benytte lemmerforan
aktuelle vinduer, i dengraddette er påkrevdfor å unngåreflekserfra kveldssola.Hvisverneområde-
styret haroppfatningerom utforming avvinduereller andelvindusflater, vil vi tilstrebeå
etterkommedisse– jf. igjenreferatet fra befaringen16.07.12.

Sefor øvrigvedlagtetegninger avfasader,planogsnitt.

Merknader i forhold til verneforskriften, naturmangfoldloven og mulig dispensasjon
I referatet fra befaringen16.07.12framgårdet at verneforskrifteninneholderet generelt
byggeforbud.Forvaltningsplanenhar ikkeberørt spørsmåletom riving/erstatningshytte. Etter
verneområdeforvalterensvurdering, har rivingogbyggingavny hytte ikkehjemmeli verneforskriften
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for Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde. Ønsketom riving/erstatningshyttemåi medhold avdette
behandlesetter dengenerelledispensasjonshjemmeleni naturmangfoldloven§ 48, 1. ledd, jf 4. ledd:

«Forvaltningsmyndighetenkangjøreunntakfra et vernevedtak, dersomdet ikkestridermot
vernevedtaketsformål og ikkekanpåvirkeverneverdienenevneverdig,ellerdersomsikkerhetshensyn
ellerhensynettil vesentligesamfunnsinteressergjørdet nødvendig.»

«Søknadom dispensasjonetter førsteleddskalinneholdenødvendigdokumentasjonom tiltakets
virkningpå verneverdiene.I dispensasjonetter førsteleddskalbegrunnelsenfor vedtaketvise
hvordanforvaltningsmyndighetenhar vurdertvirkningenesomdispensasjonenkanfå for
verneverdiene,og hvilkenvektdet er lagt på dette.»

Verneområdeforvalterenoppgir i befaringsreferatetat myndigheten til å gi dispensasjonfra
verneforskriftentilliggerverneområdestyret. Forutsetningenfor en eventuelldispensasjon, er at
verneområdestyretfinner at tiltaket oppfyllerkravenei naturmangfoldlovens§ 48, 1. ledd.Videre
presisererverneområdeforvalterenat lovenstiller særligekravtil begrunnelsei slikesaker.

Spørsmålenesomskalbesvaresi dennesakener altsåom riving/erstatningshyttestridermot
formålet medlandskapsvernet,samtom dette tiltaket i nevneverdiggradpåvirkerverneverdienei
Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde.

Oppsummering/søknad
Økningeni arealbeslagognaturpåvirkningsomfølgeavny,størrehytte er etter min mening
begrenset.Detøktearealetsomhytta vil dekke,er i dagbenyttet somplen/utearealavoss.Nyhytte
vil derfor ikkepåvirkemulighetenfor skjøtsel/forvaltningavIndreHellersøyi tråd med
verneformålet.Dessutenblir friluftsbrukenavøya– ut fra hvajeghar framholdt ovenfor,ikke
påvirketnegativti nevneverdiggrad,sammenliknetmeddagenssituasjon.Sist, menikkeminst,vil ny
hytte etter min vurderingi mindregradenndagenshytte, væreeksponertmot sjøenogomgivelsene.
Denvil dessutenliggelaverei terrenget.Oppsummertvil ny hytte etter min meningderfor være
bedretilpassetlandskapet/landskapsvernområdet,enndagenshytte.

Jegber påbakgrunnavdette om verneområdestyretstilslutningtil min vurdering;at omfangetav
tiltaket (riving/erstatningshytte)er såpassbegrensetoglite eksponertmot omgivelsene,at tiltaket
ikkepåvirkerverneverdienei nevneverdiggrad,ogut fra sammeresonnementheller ikkestridermot
formålet medvernet.

Med dette vil jegderfor, på vegneav sameierne,anmodeom dispensasjonfra verneforskriften for
Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde. Vi ber om at dispensasjonenomfatter anledningtil riving
av eksisterendehytte ogoppføringav erstatningshyttepågbnr 17/299, Indre Hellersøyi Søgne
kommune.Seopplysningergitt i dennesøknaden,medvedleggogeventuelleseneretillegg.

Med hilsen

RunarOvesen
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3061-3

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 13.09.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

39/12 25.09.2012

Søknad om riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte på
gnr 17/299 Indre Hellersøy , Søgne kommune

Vedlegg
1 Vedlegg 11 - bilde hytta fra nordøst
2 Vedlegg 10 - bilde hytta fra sør
3 Vedlegg 8 - hyttas plassering på tomta
4 Vedlegg 2 Tegning nr 102

Saksprotokoll i Verneområdesty ret for Oksøy -Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr. - 25.09.2012

Behandling
Verneområdestyret forslår følgende vedtak:
Verneområdestyret avslår søknaden. Vi vurderer dette til å være et nybygg. Vi vurderer
ikke å ha hjemmel til å tillate nye hytter i verneområdet. Vi viser til at vi har hjemmel til å
tillate ombygging og mindre tilbygg til eksisterende bygninger jf forskriften for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 b.

Vedtak

Verneområdestyret avslår søknaden. Vi vurderer dette til å være et nybygg. Vi vurderer
ikke å ha hjemmel til å tillate nye hytter i verneområdet. Vi viser til at vi har hjemmel til å
tillate ombygging og mindre tilbygg til eksisterende bygninger jf forskriften for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 b.

(enstemmig)
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Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd, dispensasjon til
å rive hytte totalareal 41 m2 på gnr 17/299, Indre Hellersøy, Søgne kommune, og sette
opp ny hytte med bruksareal 72 m2 og totalareal 81 m2 som søkt. Hytta skal plasseres
på terrenget uten sprenging i fjell. Det skal brukes natur-/ ikke reflekterende materialer
og mørke farger. Grunnmuren skal utføres i naturstein. Vindusflater som er lett synlige
for allmenheten det vil si mot øst, skal ha ikke reflekterende glass. Trærne på
eiendommen skal bevares.

Dispensasjonen gjelder i tre år og kun i forhold til verneforskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde. Det må i tillegg søkes tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Saksopply sninger

Runar Ovesen søker på vegne av fire sameiere om å rive hytte totalareal 41 m2 på gnr
17/299, Indre Hellersøy, Søgne kommune, og sette opp ny hytte med bruksareal 72 m2

og totalareal 81 m2. Dagens hytte har grunnmur av naturstein (stablet), små vinduer
med unntak av ett stort mot nord, papptak og rørpipe.

Ny hytte skal bygges tre meter lenger øst (vestveggen). Mønehøyden skal senkes noe.
Vindusarealet vil være relativt større enn på dagens hytte.

Søknaden begrunnes med at ny hytte vil:
- fungere bedre for 14 primærbrukere (4 eiere og deres nærmeste).
- bli bedre (eller like godt) tilpasset landskapet som dagens hytte.
- ikke påvirke muligheten for skjøtsel/forvaltning i tråd med verneformålet, bl a

fordi arealet som den nye delen av hytta skal stå på framstår som privatisert i
dag (plen).

- ikke påvirke friluftsbruken av øya nevneverdig.
- være mindre eksponert mot sjøen og omgivelsene enn dagens hytte.
- ikke stride mot formålet med vernet.

Verneområdeforvalteren tilføyer at dette er den eneste hytta på Indre Hellersøy som for
øvrig er statlig eid friluftslivsområde. Hytta ligger ca 50 m fra sjøen. Det er 30 meter
offentlig eid areal mellom hyttetomta og sjøen. Her vokser tett furuskog som gjør at
eksisterende hytte knapt er synlig fra sjøen. Hytta er ikke synlig fra viktig oppholdsareal
sørvest for hytta pga en fjellrygg og påstående trær og busker..

Hjemmel
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre
eller virke inn på landskapets art eller karakter jf forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt 1.1.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ombygging og mindre tilbygg
til eksisterende bygninger (jf § 3 pkt 1.3 b).

Forvaltningsplanen nevner følgende momenter som kan tillegges vekt:
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� Tilbyggets omfang i forhold til eksisterende bygning.
� Hvorvidt bygningen endrer ytre karakter som for eksempel farge, takvinkel,

takdekke, innsetting/ blending av vindu, sprosser m.m. Om oppføring av
tilbygget skjer i sammenheng med en bruksendring av det opprinnelige
bygget.

� Tidligere tilbygg og utvidelser vurderes i sammenheng med omsøkte tilbygg.
� Det totale byggets størrelse og dominans. Man ønsker å unngå store

bygninger som dominerende i det øvrige landskapet.
� Eventuelle effekter på landskapets art eller karakter.

Spørsmålet om riving og gjenoppbygging av ny hytte er ikke berørt i verneplanen for
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.

Dette spørsmålet må derfor vurderes etter naturmangfoldloven § 48 (utdrag):

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig.

Søknad om dispensasjon skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets
virkning på verneverdiene. I dispensasjonen skal begrunnelsen for vedtaket vise
hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen
kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å:

ta vare på et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av
tekniske inngrep, og som er representativt for sørlandskysten. Dette
skjærgårdslandskapet karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av
mange lave, avslepne øyer, holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora,
fauna, kulturminner og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de
karakteristiske uthavnene.

Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Vurdering

Landskapet på Indre Hellersøy framstår som en åpen holme med kystlynghei og
naturbeitemark i restaureringsfase som følge av småfebeiting i mer enn 10 år og
rydding av prioriterte arealer. En moden kystfuruskog dekker deler av øya. På
nordvestre del av hovedøya, inni furuskogen, er ei stor eng som benyttes til telting og
aktiviteter. Dette er gammel innmark fra 1800-tallet. Det er ei hytte på øya. Denne hytta
som nå ønskes erstattet av ei ny og større hytte, er pga beliggenhet til liten ulempe for
allmenheten.

Vil ei ny hytte bli dominerende, eller på annen måte vesentlig endre landskapets art
eller karakter, tatt i betraktning at det står ei hytte der i dag?

Dagens hytte skiller seg fra de fleste av de øvrige 61 registrerte fritidsboligene i Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde, ved at den ligger i en moden furuskog som stort sett
er eid av staten. Det står skog i den ca 40 meter lange lia mellom sjøen og hytta.
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Denne skogen bør bli stående. Vurderingene i denne saken forutsetter at skogen
bevares. Hytta ligger lunt plassert i terrenget på nedsiden av en fjellrygg i sør. Det betyr
at den landskapsmessige effekten av ei ny hytte i dette spesielle tilfellet i forhold til den
gamle både sett fra sjøen i nord, og fra det viktige friluftsområdet i sør/sørvest vurderes
som ikke vesentlig.

Hytta passeres i ca 50 meters avstand av folk som går tur på en hovedsti rundt øya. De
ser først og fremst østenden av hytta som ved ny hytte blir 0,3 meter (5 %) bredere en
dagens hytte. Langsiden mot sør vil muligens bidra til at ny hytte vil bli oppfattet som
10-20 % større. Dette vil delvis bli kompensert ved at mønehøyden senkes. Sett i
forhold til at dagens hytte vurderes som liten og at forskriften har en egen hjemmel som
åpner for mindre tilbygg, vurderes en økt størrelseseffekt som å være akseptabel, dvs
at den nye hytta ikke blir merkbart mer dominerende eller på annen måte fører til en
vesentlig endring av landskapets art eller karakter, i dette spesielle tilfellet.

Vil endringer i fasaden vesentlig påvirke landskapets art eller karakter, eller på annen
måte være i strid med verneformålet?

I et landskapsvernområde der formålet er å ta vare på et sammenhengende og
egenartet skjærgårdslandskap som er lite preget av tekniske inngrep, bør bygninger
normalt framstå minst mulig synlig i landskapet. Det bør brukes natur-/ ikke
reflekterende materialer og mørke farger. Vindusflater som er lett synlige for
allmenheten bør ha ikke reflekterende glass. Trærne på eiendommen må bevares slik
at hytta ikke blir mer synlig fra sjøen og fra omkringliggende områder. Under disse
forutsetningene vil omsøkt hytte slik den er utformet i søknaden, ikke vesentlig påvirke
landskapets art eller karakter. Ny hytte vurderes totalt sett ikke til å være i strid med
verneformålet tatt i betraktning at det står ei hytte i dag.

Det bemerkes at hytter ikke er en del av verneformålet. Bevaring av ei hyttes fasade
eller struktur er derfor ikke relevant.

Kunnskapen om naturmangfoldet i området vurderes som tilstrekkelig. Området som
skal bebygges er fjell i dagen og plen som er anlagt for mange år siden. Det er ikke
påvist/mistanke om sjeldne arter som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. For å bevare
landskapet og naturgrunnlaget for øvrig, bør det ikke foretas inngrep fjell. Ny hytte bør
plasseres oppå terrenget. Ny hytte bør ha natursteinsmur slik dagens hytte har.

Innebærer økningen i hyttas areal på 40 m2 eller hyttas totale størrelse på 81 m2 i seg
selv et problem i forhold til verneformålet eller håndhevelsen av vernet i andre saker?

En har i dette tilfelle lagt vekt på at en ny hyttes effekt på landskap og biologisk
mangfold i forhold til dagens hytte. I dette ligger at hytta i utgangspunktet er lita og
uendra på nær 50 år, samt at den er lite synlig for allmenheten. Det er ikke uvanlig i
dag at hytter i skjærgården er ca 80 m2. En kan derfor ikke i denne spesielle saken se
at utvidelsen i seg selv er et problem. Hyttas relativt skjulte beliggenhet gjør at saken er
spesiell og ikke forventes å problematisere håndhevelsen av vernet f eks pga
presedens.
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Fra:rov@getmail.no[rov@getmail.no]Dato:08.10.201223:14:14Til: VerneområdestyretOksø-
RyvingenKopi: Vikøyr Bjørn Tittel: Klagepåvedtak- sak39/12(arkivkode2012/3061)- jf.
protokoll fra møte25.09.2012i verneområdestyretfor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord
landskapsvernområderVi visertil vedlegget,ogvil meddettepåklagevedtaket.

Medhilsen

RunarOvesen
påvegneav sameietgbnr17/299i Søgnekommune
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3204-1

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 30.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

30/12 12.06.2012

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

78/12 01.11.2012

Handlingsplan for Verneområdesty ret 2012-15 - godkjenning av
høringsutkast

Vedlegg
1 verneomraadestyrets handlingsplan 2012 - 15 pr 17 oktober

2012

Saksprotokoll i Verneområdesty ret for Oksøy -Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr. - 12.06.2012

Behandling
Styret foreslo at møtedatoer 2013 tas ut av handlingsplanen. Styret foreslo et møte om
roller og samarbeid sammen med Rådgivende utvalg i etterkant av styremøtet 25.
september. Styret foreslo å utsette saken til neste møte.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

Forvalters innstilling

Handlingsplanen i utkast av 17. oktober 2012 godkjennes for utsending på en
begrenset høring med følgende endringer: …
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Saksopply sninger

Verneområdestyret vedtok 14. februar 2012 å lage en handlingsplan for virksomheten
for 2012-15.

Målet med planen er å konkretisere og prioritere gode mål, aktiviteter og tiltak for
Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. Inkludert i dette er å lage en
tiltaksplan for søknad om midler fra Direktoratet for naturforvaltning.

Handlingsplanen har under veis blitt drøftet i Rådgivende utvalg 10. april og i
Verneområdestyret 23. april. Det er avholdt åpne informasjonsmøter på Hidra skole og i
forvaltningsknutepunktet i Mandal 14. og 16. mai 2012.

Dette høringsutkastet er sendt ut til Rådgivende utvalg, Fylkesmannen i Vest-Agder og
Direktoratet for naturforvaltning for mulighet til innspill før høring 17. oktober.

Kapittel 4 i planen bør rulleres årlig. Øvrige deler rulleres etter behov.

Vurdering

Handlingsplanen bør sendes ut pr epost på begrenset høring i perioden 15. november
til 10. januar til rådgivende utvalg og aktive kontaktpersoner i prioriterte tiltaksområder.
Den bør legges ut på www.nasjonalparkstyre.no og annonseres i avisa.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD
LANDSKAPSVERNOMRÅDER

Veienvidere mot 2015
Handlingsplan pr 17. oktober 2012
Vedleggtil styresak1. november2012

Utkasttil

Handlingsplanfor verneområdestyretfor Oksøy-
RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområder
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Forord

Verneområdestyret vedtok14. februar2012å lageenhandlingsplanfor 2012-15.

Måletmedplanener å konkretisereog prioriteregodemål,aktiviteterog tiltak for Oksøy-Ryvingen
ogFlekkefjordlandskapsvernområder.Inkluderti detteerå lagerammerfor entiltaksplanfor
søknadommidler fra Direktoratetfor naturforvaltning.

Handlingsplanenharunderveisblitt drøfteti Rådgivendeutvalg10.april og i Verneområdestyret
23.april. DeteravholdtåpneinformasjonsmøterpåHidraskoleog i forvaltningsknutepunkteti
Mandal14.og 16.mai2012.

Dette høringsutkastet ersendtut til Rådgivendeutvalg,Fylkesmanneni Vest-Agderog Direktoratet
for naturforvaltningsomfår anledningtil ågi innspill før styretsbehandling1. november.

Underlagetfor kapittel4 i planenbørrulleresårlig. Øvrigedelerrulleresetterbehov.

Mandal17. oktober2012

ReidarGausdal BjørnVikøyr
styreleder verneområdeforvalter
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Sammendrag

Verneområdestyret:
- Foreslårat forvaltningsplanenefor Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområder

revideresinnen2015.Enprosessbørforankresi kommunenehøsten2013,ogstarteoppi
januar2014.

- Er åpentfor åovertaforvaltningsansvaretfor andrenaturvernområderi tilstedeværende
kommuner,i takt medtilgjengeligeressurser,dersomkommuneneer interessert.Delegering
av forvaltningsmyndighetfor 10sjøfuglreservatersomomsluttesav Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde, børprioriteres.

- Ønskerå få ytterligereerfaringmednåværendeRådgivendeutvalg.Vi eråpnefor åvurdere
Fylkesmannensforslagomå oppretteet Rådgivendeutvalgfor kystsoneni Vest-Agderi
2013.Det børdavurderesom Rådgivendeutvalgogsåkanfungeresombrukerutvalgfor
verneområdestyretsnettsideog allrommeti forvaltningsknutepunktet.

- Foreslåratdetetableresenstedfortrederrollefor verneområdeforvaltereni samarbeidmed
Fylkesmannenog/ellerStatensnaturoppsyn. Dennekanfor eksempelinngåi en
naturveilederrolle.

- Forvaltningsknutepunktetbøretableresi Bryggegata10 i Mandal.Statensnaturoppsyn bør
lokalisereenstilling herfra 2013.

- Foreslåratalle skjøtselstiltak måfremmeverneformåletogbevarings- og forvaltningsmålså
langtdetteer formulert.Tiltak børprioriteresetterfølgendeprinsipper:

1. Tiltak somer forankreti langsiktigeavtaler.
2. Videreføre/sluttføretiltak/områdersomer igangsattpr 2012.
3. Nye tiltak/områderprioriteresderdeter eneller fleresamarbeidspartneresomdeltar

aktivt medressurseri form av egeninnsatseller penger.
- Menerdeter behovfor minimum1,0millioner kr pr år for å oppnåmålenei

forvaltningsplanenefor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder.
- Ønskerå få belyst omdetersannsynlig atnasjonalparkvil styrkeOksøy-Ryvingensstatus

ogverdiskapingsgrunnlag,ogantattepraktiskekonsekvenserfor grunneiereogbrukere.
Styretønskerå få beskrevetmuligealternativeri forhold til omfangetav nasjonalparki hele
ellerdelerav landskapsvernområdet,og aktuelletemaersomkantenkeså bli håndtertulikt i
forhold til i dag,detværesegi forhold til grunneiere,friluftsliv og reiseliv.
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1. Innledning

Verneområdestyret baserersin forvaltningpåto forvaltningsplanersomble utformeti regiav
Fylkesmanneni Vest-Agderfor cafemårsiden.Dennehandlingsplanenerenform for oppdatering
av detiltaksrettededeleneav forvaltningsplanenei forhold til tidensomhargåttsidenplaneneble
laget,og etmiddel for verneområdestyret for å styrevirksomheten.

Planenomtalerrammerfor verneområdestyretsvirksomhetog ulike aktiviteter.Denomtalerviktige
samarbeidspartnereog presentererog prioriterertiltak for å fremmeverneformålet.

Planenomtalerogsåproblemstillingenomendringav vernestatusi heleellerdel avOksøy-
Ryvingenlandskapsvernområde.
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2. Verneområdeforvaltningen

2.1 Bakgrunn

Regjeringenvedtokopprettelsenav Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområderi 2005.
Forvaltningsmyndighetenble tillagt Fylkesmanneni Vest-Agder.Etterønskefra kommuneneog
anbefalingfra Fylkesmannen,ble forvaltningsmyndighetendelegerttil Verneområdestyret for
Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområder15.november2010.Verneområdestyret
sombestårav fem kommunalepolitikere,nominertav by-/kommunestyrenei deberørte
kommunene, ble førstegangoppnevnt av Miljøverndepartementeti trådmedkommunenesønsker,
ogkonstituerteseg15.november2010.

Nytt verneområdestyre for valgperioden2012-15,konstituertesegettersammeprosesssom
beskrevetover,14. februar2012medfølgendemedlemmer:ReidarGausdal,Flekkefjordbystyre,
leder;GreteKvellandSkaara,Kristiansandbystyre,nestleder;ToreAskildsen,Mandalbystyre;
HelgeAndresen,Søgne kommunestyre;Toril Runden,Vest-Agderfylkesting.Ogsådennegangvar
oppnevningeni trådmedkommunenesønsker.

2.2 Rammer for verneområdestyret

Rammenefor verneområdestyretsarbeider:
- Formåleti naturmangfoldloven.
- Verneformålenefor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder.
- Regjeringensmål for verneområdereformenblantannetknyttet til ønskeom åbyggepå

vitenskapelig ogerfaringsbasertkunnskap, ogat forvaltningenskalværelokalt forankretog
helhetlig.

- Forvaltningsplanenefor Oksøy-RyvingenogFlekkefjordlandskapsvernområdersomgjelder
for perioden2008-15. 1

Verneområdestyretshovedoppgavererå:
- Utøvemyndighetknyttet til søknaderomdispensasjonerog tillatelserfra grunneiere,brukere,

organisasjonerog kommuneri Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder.
Områdeneomfatterca700grunneiereog110hytter/fritidseiendommer.

- Planlegge, iverksetteog følgeopp30-40 tiltak for å fremmeverneformåletogallmene
friluftsinteresseri Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområderpr år. Områdene
våreer tildelt 741000kr til tiltak i 2012.Midleneforvaltesenteni form av at
verneområdestyret via verneområdeforvalterkjøpertjenesterfra grunneiere,rettighetshavere
ellerentreprenører,eller via bestillingsdialogenmedStatensnaturoppsyn medlokaleoppsyn
somprosjektledere.Vi samarbeideraktivt medca30 bønder,fem skolerog fem
organisasjoner.

- Etablereog drivenettsidenhttp://www.nasjonalparkstyre.no/no/Oksoy-Ryvingen/
- Bidra til etableringogdrift av et forvaltningsknutepunkti Bryggegata10 i Mandal.

1 Forvaltningsplaneneerutarbeidetav Fylkesmanneni Vest-Agderi samarbeidmedrepresentanter
for grunneierne,FlekkerøyogHidravelforeningerog kommunene.Forvaltningsplaneneble
godkjentavDirektoratetfor naturforvaltningi oktober2010
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I forståelsemedverneområdestyret,ogetteravtalemedFylkesmanneni Vest-Agder,er
verneområdeforvalterenprosjektlederfor ensatsingpåtilretteleggingfor Fugleopplevelserpå unike
Lista i prosjektetSørnorskkystnatur,somerendelav detnasjonale,interdepartementale,
samfunnsmessigeverdiskapingsprosjektetNaturarvensomverdiskaper.Prosjekteter innei enaktiv
fase.Arbeideansessom nyttig for verneområdestyretmedtankeblantannetpånettverksbyggingog
kompetanseutvikling.Det påregnesat knutepunktlederenvil brukecatreukeverkpådetteårlig i
2012og -13.

Verneområdeforvalterenhari 2012biståttFylkesmanneni Vest-Agderi:
- arbeidetmedtilretteleggingfor Regjeringsadvokatensarbeidmederstatningtil grunneierne

somfølgeav opprettelsenavFlekkefjordlandskapsvernområde,og
- arbeidetmedforvaltningsplanfor sjøfuglreservatenei Vest-Agder.

Verneområdestyretønskerå fokuserepåbarnog ungei natur.Vi harderfortatt initiativ til et
stimuleringsprosjektjf www.unginatur.no. Prosjektetble støttetav Fylkesmanneni Vest-Agderog
Vest-Agderfylkeskommunei 2012.

Verneområdestyret foreslår:
Forvaltningsplanenefor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder,sombleutarbeidet
i 2006-09,og somgjelderfram til 2015,børrevideresinnen2015.Enprosessbørforankresi
kommunenehøsten2013,ogstarteoppi januar2014.
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Økonomi
Verneområdestyretsøkonomii 2012beståri hovedsakav tildelingerfra Direktoratetfor
naturforvaltningbasertpåsøknadinnendesemberhvertår til:

1. Drift av verneområdestyret
2. Tiltak i verneområdene(bestillingsdialogen)

I tillegg er detskaffettil veiemidler til ProsjektetUng i naturi 2012.

Det ersøktommidler til tilretteleggingog utbedringav knutepunkteti Bryggegata10.

Drift
Verneområdeforvalterenharøkonomiskog administrativtansvaroverfor verneområdestyret.
Økonomienforvaltesvia Søgnekommunei 2012.

Fylkesmanneni Vest-Agderer formell arbeidsgiverfor verneområdeforvalteren, ogharansvarfor
lønn,personal, internettinkludertfjernkontorløsning,lokalt nettverki forvaltningsknutepunktet
inkludertskriver/skanner, postmottak,postutsendelseog arkiv fra 1. juni 2012.

Rammenefor verneområdeforvaltningen

Naturmangfoldlovensformål er:

Naturenmeddensbiologiske,landskapsmessigeog geologiskemangfoldogøkologiskepro-
sessertasvarepåvedbærekraftigbrukog vern,ogsåslik at dengir grunnlagfor menneskenes
virksomhet,kultur, helseog trivsel,nåog i frem-tiden,ogsåsomgrunnlag for samiskkultur jf
naturmangfoldloven§ 1.

Formålet for Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdeer å:

Ta varepået sammenhengendeogegenartetskjærgårdslandskaplite pregetav tekniskeinn-
grep,ogsomer representativtfor sørlands-kysten.Detteskjærgårdslandskapetkarakteriseres
av ensjøoverflatesombrytesoppav mangelave,avslepneøyer,holmerog skjær,med
tilhørendenaturtyper,flora, fauna,kulturminnerogkulturlandskap,herunderkystlyngheiogde
karakteristiskeuthavnene.

Allmennhetenskalha mulighettil naturopplevelsergjennomutøvelseav tradisjoneltogenkelt
friluftsliv medliten gradav teknisktilrettelegging.

FormåletmedFlekkefjord landskapsvernområdeer å:

Tavarepået representativtog særpregetlandskapmedåpnesjøflater,urørt skjærgårdog
mektigkysthei,samtå sikreområdersomer viktig for biologiskmangfold,truedeogsårbare
plante- og dyrearter,og etvariert kulturlandskapmedfornminnerognyeretids kulturminner.
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Tiltak
Verneområdestyret menerOksøy-RyvingenogFlekkefjordlandkapsvernområdermåtildelesi
størrelsesorden1,0mill kr pr år i 2013-15 for ånåmålenei deto direktoratsgodkjente
forvaltningsplanenefor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområderfra 2010, innen
2015.

Verneområdestyretforeslår:
Økonomienforvaltesvia Mandalkommunefra 1. januar2013.

Arkiv , postog saksbehandling
Søgnekommuneharhatt arkivansvaret fra 15.november2010til 31.mai 2012. Fylkesmanneni
Vest-Agderovertaransvarfor arkivering,ettervedtaki Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet, fra 1. juni 2012. Fylkesmannenharopprettetenegenarkivdelfor
verneområdestyretog installertenmodulfor håndteringav politisk utvalgsarbeidi
saksbehandlingsverktøyet ephorte.Verneområdeforvaltningeropprettetsomenegenadministrativ
enhet.

Saksbehandlingenvil skjepåFylkesmannensservervia fjernkontorløsning.Fylkesmannens
fellestjenestevil foreståutsendelserav innkallingeri papirversjontil Verneområdestyretog
Rådgivendeutvalg. Verneområdeforvalterensenderut innkallingervia epost.

2.3 Verneområdestyret

Verneområdestyret forvalterto verneforskriftervedtattav dennorskeregjering.Vi ønskerå forvalte
vernområdenegjennomblantannet:

- godinformasjonogdialogmedgrunneiere,bønderog brukere,
- å formidle støttetil godtlandbrukog aktiv skjøtsel
- leggetil rettefor økt naturkunnskapoggodenaturopplevelser
- bidra til positivtengasjementfor naturvern
- væreenbrobyggermellomlokaleog nasjonale/internasjonaleinteresser.

Verneområdestyret harfemordinæremøterperår. Vi harsålangthattto møter ogbefaringer i hver
av kommunene.

Verneområdestyretforeslår følgendeoppleggfor møteri restenavperioden:
Alle møteri verneområdestyret skjerpåtirsdager,pådagtid(vanligviskl 1000-1500).

Februar: Opplæringog godkjenningav årsmelding inkludertøkonomirapportering.
April: Gjennomgangavåretsbestilling av prosjektledelsefra naturoppsynet og tiltak.
Juni: Båtbefaring. Sommeravslutning.
September: Halvårsrapportering.
November: FellesmøtemedRådgivendeutvalg(sistetirsdageni november). Tiltaksplanog

bestillingav oppsynstjenesterogmidler til til tak for påfølgendeår.

Det foreslåsat februar- ognovembermøteneavholdesi forvaltningsknutpunkteti Mandal.
Sommeravslutningenturnerermellomkommunene,slik at vi harensommeravslutningi hverav
kommunenei perioden:Ryvinga/Mandal12. juni 2012,Åna-Sira/Flekkefjord11. juni 2013,
Flekkerøy/Kristiansand10. juni 2014,Søgne9. juni 2015.April ogseptembermøteneturnerer
mellomkommunene.
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Møteinnkallinger og protokoller
Innkalling til verneområdestyret sendesFylkesmannensfellestjenesteog Fylkesmannens
nettredaktørinnen16 dagerfør styremøtet.Fellestjenestensenderut innkallingenvia ordinærpost
til verneområdestyret, rådgivendeutvalgog verneområdeforvalteren(13eksemplarer), innen14
dagerfør møtet. Innkallingenleggesut påhttp://www.nasjonalparkstyre.no/no/Oksoy-Ryvingen/
og fylkesmannen.no(Vest-Agder)innen14.dagerfør møtet.

Protokollerfra verneområdestyretutarbeidesav verneområdeforvalterenogsendesto avstyrets
medlemmertil foreløpiggodkjenning.Nårdisseharsvart,senderforvalterenprotokollenetil
Verneområdestyret ogRådgivendeutvalg.Protokollenleggessamtidigut på
http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Oksoy-Ryvingen/. Endeliggodkjenningskjerpånesteordinære
styremøte.

Verneområdestyretforeslår:
Verneområdestyret eråpent for å overtaforvaltningsansvaretfor andrenaturvernområderi
tilstedeværendekommuner, i taktmedtilgjengeligeressurser, dersomkommuneneer interessert.
Delegeringav forvaltningsmyndighetfor 10sjøfuglreservatersomomsluttesavOksøy-Ryvingen
landskapsvernområde, børprioriteres.

2.4 Rådgivendeutvalg

Verneområdestyret skalhaet rådgivendeutvalgsomskalgi rådtil styret i strategiskviktige saker.

Rådgivendeutvalgbeståri dagav syv representanter2; fire grunneiere3 fra Kristiansand,Søgne,
Mandalog Flekkefjord, og tre representanterfra frivillige organisasjoner: Naturvernforbundeti
Vest-Agder, SøgnekystlagogFlekkefjordog OplandsTuristforening.Songvaarfyrs vennerhar
vararepresentantfor Søgnekystlag.

Verneområdestyret og rådgivendeutvalgharett fellesmøtesomleggestil verneområdestyrets
novembermøte, sistetirsdageni november. Hervil detblantannetværeanledningtil ågi innspill til
tiltaksplanog bestillingav oppsynstjenesterogmidler til tiltak for påfølgendeår,samtinspill til
årsmeldingenfor gjeldendeår.

Det er i tillegg lagtopptil at rådgivendeutvalgharett egetmøtepr år.Utvalgslederharansvarfor
oppleggog dagsorden.Verneområdeforvalterskriverreferat.

Utoverdettestyrer utvalgetsegselv.

Rådgivendeutvalg for kystsoneni Vest-Agder
For å leggetil rettefor enhelhetligforvaltningav kystsonen,ønskerFylkesmanneni Vest-Agderå
etablereetRådgivendeutvalgsomkan:

- gi rådtil verneområdestyret i forvaltningenavOksøy-RyvingenogFlekkefjord
landskapsvernområder(funksjonentil nåværendeRådgivendeutvalg),

- oppfylle rollensomtilsynsrådfor skjærgårdsparkeni Vest-Agder(åttekommuner) i trådmed
servituttavtalermellomgrunneierneogmiljøverndepartementet(sovendeutvalgfor
Fylkesmanneni Vest-Agder), og

2 Sammensetningenavrådgivendeutvalgerbestemtav verneområdestyret.
3 Grunneierrepresentantenefor Kristiansand,SøgneogMandaler oppnevntav/viaKystgrunneierlagetsør.
Grunneierrepresentanterfor Flekkefjorder oppnevnti regiav landbruksjefeni Flekkefjordkommune.
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- gi rådom forvaltningenav 32sjøfuglreservateri Vest-Agdersomforvaltesav Fylkesmannen
pr 1. juni 2012(ny oppgave).

Fylkesmannenmenerdeter viktig at grunneiersidener godtrepresentert.

Kommentarfra Verneområdestyret:
Verneområdestyret ønskerå få ytterligereerfaringmednåværendeRådgivendeutvalg.Vi er åpne
for å vurdereFylkesmannensforslagom å oppretteet Rådgivendeutvalgfor kystsoneni Vest-
Agderi 2013. DetbørdavurderesomRådgivendeutvalgogsåkanfungeresombrukerutvalgfor
nettsidenog allrommeti forvaltningsknutepunktet.

Verneområdestyret meneruansettat erfaringtilsier atslike utvalgikke børværefor store.Et
Rådgivendeutvalgsomskaldekkehelekystsoneni Vest-Agder,børhamaksimaltni
representanter.I eteventueltnytt utvalgbørfølgendeinteressentervurderestatt inn:

- Norskornitologiskforening, Vest-Agder
- Vest-AgderJegerogFiskerforbund,Vest-Agder.
- Villsaulaget
- Visit Sørlandet
- Skolene

2.5 Verneområdesekretariatet

Verneområdeforvalterener tilsatt i full stilling for å betjeneverneområdestyret.Haner faglig og
administrativt ansvarligoverfor verneområdestyret. Hanlønnesav tildelingerfra Direktoratetfor
naturforvaltning, via Fylkesmanneni Vest-Agder.

Verneområdestyretforeslår:
Det børetableresenstedfortrederrollefor verneområdeforvaltereni samarbeidmedFylkesmannen
og/ellerStatens naturoppsyn. Dennekanfor eksempelinngåi ennaturveilederrollesekapittel2.7
omforvaltningsknutepunkt.

2.6 Nettside

Det eretablertei nettsidefor verneområdestyretundernavnetjf
http://www.nasjonalparkstyre.no/no/Oksoy-Ryvingen/. Denneønskesutviklet videre.

Verneområdestyretforeslår at nettsidenskalinneholdefølgende:
- Basisinfoom Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder
- Visningeravnaturfotografierog aktiviteteri verneområdene
- Publikumsrettetnettilgjengeliginformasjonfor eksempelvia «Quick responscode»(QR) på

prioritertelokaliteter.BergepåFlekkerøy foreslåsprioritert.

2.7 Forvaltningsknutepunkt – Sørlandetskystnatursenter

Kontorettil verneområdeforvalteren erdefinertsomet forvaltningsknutepunkt.Detbørvære
base/kontorfor Statensnaturoppsyn sinelokalerepresentanterogbrukesaktivt av Fylkesmanneni
Vest-Agderog Vest-Agderfylkeskommunei utadvendteaktiviteterinnenfriluftsliv, natur- og
landbruksforvaltningogmiljørelatertvirksomhet.Mandalkommunevil leggetil rettefor
virksomhetherblantanneti regi avSørlandetsvitensenteri samarbeidmednæringslivet.
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Mål
Sørlandetskystnatursenterskalværeetkompetansesenterfor brukog vernav natur. Det betyr at vi
skalværeenpådriverfor godbruk,skjøtselogbevaringavvernetnaturi et langsiktigoghelhetlig
perspektiv.Vi ønskerå:

- Hahøy kompetanseogkvalitet pånaturfag,formidling og kommunikasjon
- Væreenaktiv møteplassfor åutvikle samarbeidog interessefor brukog vernav natur

Hvemønskervi å nå?
Vi ønskerå arbeidespesielti forhold til befolkningeni kystregioneni Vest-Agder,medspesiell
fokuspåbarnogunge.Vi vil arbeideaktivt medstimuleringog fotodokumentasjonav barn og unge
i naturjf www.unginatur.noi samarbeidmedskolerogorganisasjoner.I førsteomgangsatservi på
å arbeideaktivt med10-12åringerbådei form av Vitenklubbog via skolen. Vi arbeiderfor å
utvikle attraktivetilbud til 13-15åringer.

Hvordanvil vi jobbe?
a. Aktiv forvaltningav Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder
b. Utstillinger
c. Kurs for barnog lærere

Vi ønskerforeninger,lag ogoffentligemyndighetervelkommentil å brukehusettil møterog
aktiviteter.Naturvernforbundetog Norskornitologiskforeningbrukerhuset.

Verneområdestyretforeslår:
Forvaltningsknutepunktetbøretableresi Bryggegata10 i Mandal.Statensnaturoppsyn bør
lokalisereenstilling herfra 2013.Knutepunktetbøri til leggstyrkes medenstilling somsammen
medverneområdeforvalterdekkerbehovetfor naturveiledningog ledelseavsenteret.I tillegg vil
dettekunneivaretabehovetfor stedfortrederfor verneområdeforvalteren.

Knutepunktetbørhafølgendekontorfunksjoner:
1. Kontor for verneområdeforvalter
2. Kontor for naturoppsyn
3. Kontor for Sørlandetsvitensenter
4. Evt gjestekontor
5. Et allrom somtilbyr

a. Møteplassfor Verneområdestyretog Rådgivendeutvalg
b. Møteplass/lokalefor kursog foredragfor organisasjonerog etater
c. Visningsrommedutstillinger

2.8 All rom

Allrommet skalfungeresommøteplass,kursromogvisningsromi knutepunkteti Mandal.

Verneområdestyretforeslår at visningsrommetskalinneholdefølgende:
a. Basisinfoom Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder
b. Basisinfo omnaturmangfoldogbruk i skjærgården.
c. Dynamiskevisningeravnaturfotografierog aktiviteteri verneområdene
d. Utstillinger i egenregieventuelti samarbeidfor åsettefokuspånaturvernog-bruk.
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3. Samarbeid

Det dagligesamarbeidetmedgrunneiere,organisasjoner,kommunerog andreskjervia
verneområdeforvalteren.Rådgivendeutvalger enarenasomkangenereresamarbeidsaktiviteterog
– tiltak.

3.1 Grunneiere/bønder

Det erca700grunneierei våreverneområder.Samarbeidetmedgrunneiere/bønderomdrift og
tiltak skjeri dagligdialogmedverneområdeforvalter.Tiltakenetassålangtdetpasserinn
bestillingsdialogenmedStatensnaturoppsyn for åskaffemidler til gjennomføring.

Verneområdestyretforeslår:
Verneområdestyret harsommålå støtteopp omet årlig seminar/studiereisefor bønderi
verneområdenei samarbeidmedlandbruksforvaltningenog Agdervillsaubeitelag.

3.2 Statensnaturoppsyn

Statensnaturoppsyn hartre stillinger i Vest-Agder:
1) Kyst Kristiansand-LindesnesinkludertOksøy-Ryvingenlandskapsvernområde,
2) Kyst Lyngdal-FlekkefjordinkludertFlekkefjordlandskapsvernområdeogLista,og
3) Rovvilt.

Det er tilsatt enmidlertidig deltidsvikarfor oppsynstillingenkyst Kristiansand-Lindesnes.

Verneområdestyretforeslår:
Verneområdestyret menerdeterviktig å ivaretaethøyt faglig nivå i forvaltningen.Det børderfor
leggestil rettefor følgendeaktiviteteri etnaturforvaltningsnettverkbeståendeav forvaltereog
oppsynspersoneri verneområderi Vest-Agdermedfølgendeaktiviteter:

1. Sirdali januar,fokuspåfjell forvaltning,faglig og praktiskansvarlig verneområdeforvalteri
Sirdal.

2. Skjernøyskjøtselog tiltak i verneområde,mellom15.marsog1. april (før påske),faglig og
praktiskansvarligverneområdeforvalteri Mandal.

3. Epledali siste halvdelav mai, fokuspånaturkunnskapog–formidling, faglig og praktisk
ansvarligStatensnaturoppsyn i Lyngdal

4. Songvaari september,fokuspåhalvårsrapportog tiltaksplanenefor kommendeår faglig og
praktiskansvarlig Statensnaturoppsyn i Kristiansand/Mandl

5. BestillingsmøteFylkeshuset,førstetirsdageni desember, faglig ogpraktiskansvarlig
naturforvalterhosFylkesmannen

Naturoppsynetbørdeltapåmøteri Verneområdestyretog Rådgivendeutvalgi sin regionsålangt
detpasser.

3.3 Andre

Rådgivendeutvalgbørutviklestil enhovedarenafor samarbeidstiltak.Organisasjonersomer
aktivebørhaseteher.
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Verneområdestyret vil arbeideaktivt for samarbeidomog samfinansieringav tiltak i
verneområdenemed:

- landbruksforvaltningenomskjøtseli landbruksområder
- kommuneneom skjøtseli sikredefriluftsområder/skjærgårdsparken
- fylkeskommunenomskjøtselavkulturminner

4. Tiltak for å fremme verneformålet

Herpresenterestiltak somskjeri regiav verneområdeforvaltningenellernaturoppsynet,ellerder
disseinngår/er tenktå inngåi et formelt samarbeidmedgrunneiere,kommuneneellerandrei 2012-
15. Verneområdeforvaltereneroverordnetfaglig ansvarligfor tiltakene.

Prioritering

Verneområdestyret hartattutgangspunkti tiltakeneforeslåtti forvaltningsplanenefor Oksøy-
RyvingenogFlekkefjord landskapsvernområder.Vi harfunnetgrunnlagfor å ta inn nye områder
etterlokaleinitiativ. Tiltak foreslåsprioritert somfølgeri perioden2012-15:

Prioritet1:
A. Utarbeidingavennettbasertveilederfor restaureringav kystlyngheii samarbeidmed

Direktoratetfor naturforvaltning,NorskornitologiskforeningVest-Agder,AgderBotaniske
foreningogAgdervillsaulag

B. Berge/Flekkerøy – restaurerekystlynghei,ryddingav stier,informasjonogannenskånsom
tilrettelegging

C. Herøya/Søgne– restaurerekystlyngheiog strandeng,ryddingavstierog kulturminner,
informasjonog annenskånsomtilrettelegging

D. Åksla/Rosnes/Skjernøy– restaurerekystlyngheiog beiteskog
E. Bedresjøfuglebestand i Oksøy-Ryvingenskjærgården
F. Rasvågøyene/Hidra– restaurereslåttemark
G. Hidraheia/Flekkefjord– restaurerekystlynghei,ryddingav stier,informasjonogannen

skånsomtilrettelegging

Prioritet2:
A. Asperøya/Flekkerøy – restaureringav kystlyngheiog slåttemark
B. Bestemorsmed/Flekkerøy(nytt) – restaureringav beiteskog
C. Beltevika/Flekkerøy – opprettholdelseav artsrikeveikanterog tørrbakker
D. Tjamsøya/Søgne– vedlikeholdekystlyngheiogstrandeng
E. IndreHellersøy/Søgne(nytt) – restaurerekystlynghei
F. Helgøya/Søgne– restaurerekystlynghei,informasjon
G. Udvår/Søgne– restaurerekystlynghei
H. Udøy/Mandal– restaurerekystlyngheiognaturbeitemark
I. Ryvingen/Mandal– restaurerenaturbeitemark
J. Stusøy/Mandal(nytt) – restaurerekystlynghei,ryddingav stierogkulturminner,

informasjonog annenskånsomtilrettelegging
K. Kalven/Hidra– restaurerekystlyngheiog strandeng
L. Hummeråsfelleseie/Hidra– restaurerekystlyngheiognaturbeitemark
M. Kjellnes/Lindåsen/Hidra – restaurerekystlyngheipåLindåsen
N. Dragøy/Flekkefjord– restaurerekystlyngheipåvestredel av øya,ryddestier,informasjon
O. Prestøy/Flekkefjord- informasjon
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P. Berefjord/Flekkefjord– restaurerekystlyngheiog naturbeitemark
Q. Østebøheia-Brufjellet/Åna-Sira– restaurerekystlynghei

Verneområdestyretforeslår:
Alle tiltak måfremmeverneformåletogbevarings- og forvaltningsmålsålangtdetteer formulert.
Tiltak børprioriteresetterfølgendeprinsipper:

1. Tiltak somer forankreti langsiktigeavtaler.
2. Videreføre/sluttføretiltak/områdersomer igangsattpr 2012.
3. Nye tiltak/områderprioriteresderdetereneller flere samarbeidspartneresomdeltaraktivt

medressurseri form av egeninnsatsellerpenger.

Verneområdestyret menerdeterbehovfor minimum1,0millioner kr pr år for å oppnåmålenei
forvaltningsplanenefor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord landskapsvernområder.

5. Nasjonalpark i Oksøy-Ryvingen

Verneområdestyret ønskerå få utredetfordelerogulempermedeneventuellnasjonalparki hele
ellerdelerav Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde.Vedtaketbaserersegpåfølgende
forutsetninger:

1. Nasjonalparkantaså styrke områdetsstatusogverdiskapingsgrunnlag.
2. Politisk ledelsei Miljøverndepartementetåpnetfor å sepåvernestatusi kystsonenpå

Røroskonferanseni mars2011.
3. Naturkvalitetenei deleravOksøy-Ryvingenoppfyllernaturmangfoldlovenskrav til

nasjonalpark.

Verneområdestyretønskerå få belyst omdeter sannsynlig atnasjonalparkvil styrkeområdetsstatus
og verdiskapingsgrunnlag, ogantattepraktiskekonsekvenserfor grunneiereogbrukere.Styret
ønskerå få beskrevetmuligealternativer i forhold til omfangetav nasjonalparki heleellerdelerav
landskapsvernområdet, ogaktuelletemaersomkantenkesåbli håndtertulikt i forhold til i dag,det
væresegi forhold til grunneiere,friluftsliv og reiseliv.

Styret forutsetterat en eventuellnasjonalparkprosessmåværeønsketav kommuneneog
Fylkesmanneni Vest-Agder. Det erDirektoratetfor naturforvaltningsomharformell myndighettil
å iverksetteprosesserfor endringeri vernestatusetternaturmangfoldloven.
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