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ENHET FOR KULTUR 

 
 
 
Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen 
 
   
 
 

 
          
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 
 2015/1838 -

20561/2015 
Pål Karsten Kristensen C40 26.05.2015 

Søknad om plassering av kunstverk i landskapsvernområde på Kapelløya  

Søknad om plassering av kunstverk i landskapsvernområde på Kapelløya 
I 2015 er det 1000 år siden Olav Haraldssons hjemkomst til Norge som konge. Dette blir 
markert på Stiklestad og vil også være starten på oppbyggingen mot det store nasjonale 
jubileet i 2030 som skal markere 1000 år siden Olav den helliges død i slaget på Stiklestad i 
1030. 

Kunstneren Per Fronth er valgt ut til å være Olsokkunstner for 2015. I den forbindelse 
ønsker han, i tillegg til prosjektet på Stiklestad, å gjøre et prosjekt i nærheten av Olavsundet i 
Ny-Hellesund. Kunstneren ønsker å plassere ut modellen til hovedverket som skal plasseres 
ved slagmarken på Stiklestad. Denne modellen ønsker kunstneren å få midlertidig utplassert på 
Kapelløya i nærheten av Olavsundet. Kunstnerens ønskede plassering er markert på vedlagte 
skisse, men andre plasseringer i området kan også vurderes. Kunstverket ønskes plassert på 
stedet fra juni til desember 2015. Torsdag 4. juni kommer representanter fra Stiklestad 
nasjonale kultursenter til Søgne for samtaler med Søgne kommune. En presentasjon av 
prosjektet da hadde vært ønskelig. 

Verket som er ønsket utplassert er tvilling-betongskulpturene med tittelen «ED».  Verket 
består av to deler som har dimensjonene: B 66 / H 42 / D 48 cm. Se vedlagte bilde. 
 
Som leder av kulturenheten i Søgne kommune vurderer jeg dette prosjektet som kunstnerisk 
spennende. Det er også et prosjekt som kan være med å øke opplevelsen for de besøkende til 
Olavssundet. Plasseringen i enden av kyststien vil gjøre området mer attraktivt og spennende 
for besøkene som kommer via denne og besøkende som har friområdet ved Olavssundet som 
utgangspunkt.  
 
Prosjektet kan også bidra til å sette Olavssundet og dermed Søgne kommune på kartet i 
forbindelse med 1000 års markeringen av Olav den Helliges død i slaget ved Stiklestad. Denne 
markeringen vil sannsynligvis bli en stor nasjonal markering på linje med feiringen av 
grunnlovsjubileet i 2014. Her har Olavssundet og Søgne kommune muligheten til å få en 
sentral plass.  
 
Skulpturen «Innadvendt stranding» av Claus Ørntoft er plassert i bukta like syd for ønsket 
plassering. Min vurdering er at plassering av verket «ED» i samme området ikke vil forringe 
opplevelsen av dette verket. Jeg vil heller mene at disse to verkene vil forsterke hverandre. 
Kunstneren Per Fronth er en internasjonalt anerkjent kunstner som tidligere har brukt Ny-
Hellesund som motiv i sin kunst. Da han fikk i oppdrag å utarbeide diplomet til Nobels fredspris 



i 2009 var det et motiv fra Ny-Hellesund han valgte. Prisen ble utdelt til President Barack 
Obama. 
 
Min anbefaling er at prosjektet gjennomføres og tvilling skulpturene «ED» tillates utplassert 
midlertidig på omsøkt plassering. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Pål Karsten Kristensen 
enhetsleder 
 
Vedlegg 
1 Plassering 
2 Modellene 
3 Originalene 
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Møteplan høsten 2015 

 
 
 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret avholder følgende møter andre halvår 2015: 
 
Flekkefjord rådhus 22. september kl 0900-1400 
Fylkeshuset 1. desember kl 0900-1400.  
 
I tillegg arrangerer verneområdestyret et fagseminar fra lunsj til lunsj 27.-28. oktober. 
Fokus på seminaret er beiting og besøksplanlegging. 
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Godkjenning av høringsutkast forvaltningsplan Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 2016-25 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret godkjenner høringsutkastet av 3. mai med følgende 
endringer/presiseringer:  

A. Endringer av faglig/administrativ karakter i tråd med innspill fra miljødirektoratet 
B. Ta inn en definisjon av hva som er større arrangementer i retningslinjer for 

friluftsliv basert på Færder nasjonalpark. 
C. Omformulere avsnitt og utarbeide trasékart i dialog med Flekkerøy vel og 

Kristiansand kommune om at riding og sykling er tillatt på grusede veier og 
utvalgte stier i landskapsvernområdet på Flekkerøy.  

D. Ta inn i planen en frivillig prosess for kvalitetsikring av husdyrbeiting basert på 
kartlegging av husdyrbeitevirksomhet, ønsker fra grunneierne og naturtilstand 

E. Omformulere punkt 4 i «retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til 
ombygging og mindre tilbygg» i dialog med kulturavdelingen (VAF). 

F. Omskrive kapittel om kulturminner i dialog med kulturavdelingen (VAF) og 
presisere kulturminner som kan vedlikeholdes og restaureres uten søknad 

G. Ta inn tolkinger fra kapittel 6 i eget vedlegg. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Et utkast til forvaltningsplan behandlet av verneområdestyret 28. april har vært til faglig 
gjennomgang i Miljødirektoratet. 

Vurdering 

Direktoratet gjort en grundig og god jobb med planen. 



 
Ad punkt B:  
Færder (nasjonalpark) har følgende definisjon av større arrangementer som jeg mener 
vi kan ta inn i forvaltningplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde:  
 
«Ofte vil det være en sammenheng mellom omfanget av den organiserte ferdselen og 
faren for skade på naturmiljøet. Følgende typer av organisert ferdsel krever alltid 
tillatelse: 
 

·    Grupper og arrangementer med minst 50 deltagere. Skoleklasser på tur omfattes 
normalt ikke av denne regelen, bortsett fra hvis antallet blir over 90 deltagere (tre 
skoleklasser).  

·    Grupper og arrangementer med færre enn 50 deltagere, når aktiviteten 
planlegges gjennomført minst tre ganger pr år på samme sted. Alminnelig 
turaktivitet i mindre grupper i regi av familie og venner krever likevel ikke 
tillatelse etter denne regelen.  

·    Teltleire med minst 10 telt.» 
 
Ad punkt C: 
Vi er ikke kjent med at det har vært noe problemer med sykling i landskapsvernområdet 
på Flekkerøy. Flekkerøy velforening ønsker videreføring av dagens praksis med 
sykling. Jeg foreslår vi tar inn et kart som aksepteres av Kristiansand kommune som 
friluftsmyndighet og forvalter av miljødirektoratets eiendom. Eventuelle synspunkter på 
dette kan da komme fram under høringen av forvaltningsplanen. 
 
Ad punkt D: Direktoratet tydeliggjør at beiting er tillatt. Dersom vi ønsker å styre 
beitingen i landskapsvernområdet må dette skje ved frivillige avtaler med grunneier. 
Jeg legger til grunn at vi langt på vei har sammenfallende interesser med grunneiere og 
bønder. Utfordringen er å få fram tilstrekkelig kunnskap til å definere gode 
beitestrategier. Ikke minst gjelder dette gjenopptaking av beiting i områder som ikke har 
vært holdt i hevd. Jeg foreslår også å ta inn en formulering i retningslinjene om at 
nødforing og næringstilskudd er tillatt, men ikke tilleggsfôring fordi det kan gi uønsket 
gjødslingseffekt. 
 
Ad punkt F: Jf merknad fra direktoratet. Minner også om fotnote 6 og 7 i planen. 
 
Ad punkt G: Dette kapittelet er klipt inn fra gjeldende plan. Det bryter noe med den 
øvrige logikken i planen. Men kan ha en funksjon for å forklare verneforskriften. 
Direktoratet ber om endringer eller flytting. Det enkleste er å ta det over i et vedlegg.  
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Godkjenning av høringsutkast forvaltningplan Flekkefjord 
landskapsvernområde 2016-25 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret godkjenner høringsutkastet av 5. mai med følgende 
endringer/presiseringer:  

H. Endringer av faglig/administrativ karakter i tråd med innspill fra miljødirektoratet 
I. Omformulere kap 5.3.7 «Områder uten tiltak» som en anmodning om ikke 

beiting i den gamle skogen på Andabeløy og ved Kjørsfjellet. 
J. Ta inn en definisjon av hva som er større arrangementer i retningslinjer for 

friluftsliv basert på Færder nasjonalpark. 
K. Ta inn retningslinjer under husdyrbeiting om motorferdsel på innmark og 

traktorveier/kjørespor. Jeg foreslår også å ta inn en formulering i retningslinjene 
om at nødfôring og næringstilskudd er tillatt, men ikke tilleggsfôring fordi det kan 
gi uønsket gjødslingseffekt. 

L. Omformulere punkt 4 i «retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til 
ombygging og mindre tilbygg» i dialog med kulturavdelingen (VAF). 

M. Omskrive kapittel om kulturminner i dialog med kulturavdelingen (VAF) og 
presisere kulturminner som kan vedlikeholdes og restaureres uten søknad 

 
 
 

Saksopplysninger 

Et utkast til forvaltningsplan behandlet av verneområdestyret 28. april har vært til faglig 
gjennomgang i Miljødirektoratet. 

Vurdering 

Direktoratet har gjort en grundig og god jobb med planen. 
 



Ad punkt B: 
Fravær av beiting i disse to skogområdene vil ut fra generell økologisk tenkning øke 
mangfoldet i landskapsvernområdet totalt sett fordi gammel furuskog og rik 
edellauvskog uten husdyrbeiting vil utfylle øvrige deler av landskapsvernområdet over 
tid. I edellauvskogen vil dette øke opplevelsesverdien for mange i form av rikt planteliv 
om våren.   
 
Ad punkt C:  
Færder (nasjonalpark) har følgende definisjon av større arrangementer som jeg mener 
vi kan ta inn i forvaltningplan for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde:  
 
«Ofte vil det være en sammenheng mellom omfanget av den organiserte ferdselen og 
faren for skade på naturmiljøet. Følgende typer av organisert ferdsel krever alltid 
tillatelse: 
 

·    Grupper og arrangementer med minst 50 deltagere. Skoleklasser på tur omfattes 
normalt ikke av denne regelen, bortsett fra hvis antallet blir over 90 deltagere (tre 
skoleklasser).  

·    Grupper og arrangementer med færre enn 50 deltagere, når aktiviteten 
planlegges gjennomført minst tre ganger pr år på samme sted. Alminnelig 
turaktivitet i mindre grupper i regi av familie og venner krever likevel ikke 
tillatelse etter denne regelen.  

·    Teltleire med minst 10 telt.» 
 
Ad punkt D: Direktoratet tydeliggjør at motorferdsel traktorveier/kjørespor (utenom 
innmark jf forskriftens § 3 punkt 5.2 b) er forbudt hvis det ikke er anvist i 
forvaltningsplanen. Jeg vurderer at Mønstremyr og Stykkje er innmark som går ut til 
vernegrensen, og derfor kommer inn under forskriftens § 3 punkt 5.2 b. Vi er ikke kjent 
med at det finnes kjørespor/traktorveier i forbindelse med jordbruksvirksomhet og tillatt 
hogst i landskapsvernområdet, som ønskes benyttet og angitt i forvaltningsplanen. 
Dette kan i så fall komme fram under høringen av forvaltningsplanen. 
 
Ad punkt F: Jf merknad fra direktoratet. Minner også om fotnote 6 og 7 i planen. 
 
 
 
 

ST 17/15 Eventuelt 

 


