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tidligere avslag om turvei 
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PS 12/12 Flekkefjord kommunedelplan idrett, friluftsliv og folkehelse – 

høringsuttalelse rammeplan 

PS 14/12 Søknad om utplassering av fem informasjonselementer som ledd i 

EU-prosjektet "Framtidskyster" på Ryvingen 

PS 15/12 Godkjenning av iverksetting av verneområdestyrets skjøtselstiltak 

jf vedlegg 
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Ryvingen landskapsvernområde jf vedlegg 
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PS 10/12 Godkjenning av protokoller 14. des 2011 og 14. feb 2012 
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RS 03/12 Søknader til MD og DN vedrørende knutepunktet 
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RS 04/12 Søknad til DN vedrørende deltakelse i Nordisk 

naturveiledningsprosjekt 
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Saksframlegg 
 

Søknad om utbedring av deler av sti Mæbøtjønna-Belteviga – jf 

tidligere avslag om turvei 

 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

PS 11/12
  

Verneområdestyret 23. april 2012 

PS 46/11 Verneområdestyret 14. des 2011 

 

 

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir 

Flekkerøy vel med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 

punkt 1.3 i, tillatelse til å utbedre eksisterende sti mellom Mæbø og Beltevika som omsøkt 

21. februar i år. Tillatelsen innebærer skånsomme inngrep i hovedsakelig tre partier for å 

skille bekken og stien, samt grusing av et fuktig område for å forbedre atkomsten og 

redusere fuktighetsproblematikk på tilkomsten over myr i østenden mot Kjærlighetstien 

(område 1). Stien går gjennom frodig skog. Det ikke felles noen trær for å gjennomføre 

tiltaket. Det skal ikke nydreneres noen arealer som følge av tiltaket. Det legges til grunn at 

tiltaket  skal utformes i nært samarbeid med naturoppsyn Lars Arne Bay. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år og kun i forhold til forskriften for Oksøy-Ryvingen 

landskapsvernområde og under forbehold av at det foreligger tilfredstillende avtale med 

grunneier som er Direktoratet for naturforvaltning. 

 

Saksutredning: 

Flekkerøy vel søker om utbedring av fire partier av stien, til sammen ca 1000 m i 

landskapsvernområdet. Målet for tiltaket er at folk kan gå tørrskodd det meste av året fra Mæbø til 

Beltevika. Tre av partiene er preget av at stien går i samme trase som dreneringen. Et fjerde parti i 

er ei fuktig myr der det ønskes å tilføre et  drenerende topplag i 1,5 metes bredde i overgangen 

mellom gruset turvei i øst, og natursti i vest. 

 

Tiltaket må vurderes opp mot forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 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.  

 

Dette er ikke til hinder for: Vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer og loyper i samsvar med 

forvaltningsplan. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: Skånsom tilrettelegging 

for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan jf § 3 punkt 1.3 i. 

 

Noen hovedkriterier for skånsom tilrettelegging er: 

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

turveier. 

2. Legg turveier utenom sårbare vegetasjonstyper og viktige viltbiotoper 
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3. Turstier legges på en slik måte at de glir inn i landskapet på en god måte uten for store 

inngrep.  

4. En sti kan med fordel legges i en enkel bro over ei fuktig eng i stedet for at enga dreneres ut. 

 

Vurdering 

Målet og begrunnelsen for tiltaket tilfredstiller kravet for realitetsbehandling av saken. Tiltaket ble 

befart med tiltakshaver og naturoppsyn Lars Arne Bay, vikar for Carl-Erik Kilander.  Målet for 

friluftsliv i forvaltningsplanen er at besøkende skal føle seg velkommen til Oksøy- Ryvingen 

landskapsvernområde. Området skal være godt tilrettelagt for et naturvennlig friluftsliv innen rammen 

av vern. Det er derfor behov for informasjonstiltak, samt tilretteleggingstiltak. 

 

Tiltaket vurderes som å gå utover ordinært vedlikehold og er derfor søknadspliktig. Søknaden vurderes 

som å være i tråd med ovennevnte prinsipper 1-4 og defor som skånsom tilrettelegging i samsvar med 

forvaltningsplanen. 

 

Kunnskapen om naturmangfoldet i området er tilfredstillende for realitetsbehandling av saken jf 

naturmangfoldloven §§ 8-9. En skånsom justering av stien vil forbedre framkommeligheten uten at det 

går utover naturmangfoldet.  

 

Tiltaket vil først og fremst bedre kvaliteten på stien, ikke føre til vesentlig økt bruk. Stien vil muligens 

redusere belastning på sti lenger mot nord, i kanten av Storetjønna, som er en sårbar biotop. Tiltaket vil 

slik sett kunne redusere/forebygge samlet belastning på Storetjønnasystemet jf naturmangfoldloven 

§ 10. 
 

Utformingen av tiltaket er miljøvennlig jf naturmangfoldloven §§ 10-12. Det er avtalt at naturoppsyn 

Lars Arne Bay som har erfaring fra lignende prosjekter skal følge opp tiltaket tett i planleggingen, 

anskaffelsen og gjennomføringen av tiltaket for å sikre en optimal løsning for friluftslivet og 

naturmangfoldet.  
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Saksframlegg 

 

Søknad om bro over Hålandsbekken 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

PS 12/12
  

Verneområdestyret 23. april 2012 

 

 

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Roar Svindland 

med hjemmel i forskriften for Flekkefjord landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 e, tillatelse til å 

plassere ut ei enkel eikebro på 9 m lengde 1,2 m bredde uten rekkverk, som omsøkt 6. mars i år. 

Verneområdestyret prioriterer tiltak på Hidraheia i 2012 og vurderer tiltaket som positivt for 

Flekkefjord landskapsvernområdet, og støtter det med inntil kr 10 000,-. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år og kun i forhold til forskriften for Flekkefjord landskapsvernområde 

og under forbehold av at det foreligger tilfredstillende avtale med grunneier og avklaringer i 

forhold til plan- og bygningsmyndigheten. 

 

Saksutredning: 

Roar Svindland søker om tillatelse og finansiering av gjenoppsetting av bro ved Kvednhyllen. Ved 

store nedbørsmengder og i vårløsninga er bekken så stor at den er vanskelig og forsere. Broa er 

tenkt bygget på samme sted som tidligere bro en gang stod. Den skal bygges med 

rundtømmer/plank av eik, plank til dekke i eik, og eventuelt rekkverk av kjerneved alternativt bruka 

av trykkimpregnert virke. Broa vil bli ca 9 m lang og en gangbredde på 1,2 m rekkverk begge sider. 

 

Tiltaket må vurderes opp mot forskriften for Flekkefjord landskapsvernområde. Flekkefjord 

landskapsvernområde er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets 

art eller karakter, jf forskriften for Flekkefjord landskapsvernområde § 3 punkt 1.1. Dette er ikke til 

hinder for: Vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer og løyper i samsvar med forvaltningsplan. 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv 

i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5 jf § 3 punkt 1.3 e. 

 

Noen hovedkriterier for skånsom tilrettelegging er: 

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

turveier. 

2. Legg turveier utenom sårbare vegetasjonstyper og viktige viltbiotoper 

3. Turstier legges på en slik måte at de glir inn i landskapet på en god måte uten for store inngrep.  

4. En sti kan med fordel legges i en enkel bro over ei fuktig eng i stedet for at enga dreneres ut. 

 

Vurdering 

Målet og begrunnelsen for tiltaket tilfredstiller kravet for realitetsbehandling av saken. Tiltaket er 

kjent av saksbehandler fra tidligere besøk i området med tiltakshaver og kommunens jordbruksjef 

Sverre Thele.  Det er et mål for friluftsliv i forvaltningsplanen for Flekkefjord 

landskapsvernområdet at det skal være godt tilrettelagt for et naturvennlig friluftsliv. Besøkende, 

både i grupper og enkeltvis, skal føle seg velkommen til Flekkefjord landskapsvernområde. 
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Tiltaket vurderes som å gå utover ordinært vedlikehold og er derfor søknadspliktig.  

 

Verneområdestyret mener en enkel eikebro på 1,2 meters bredde uten rekkverk, er å foretrekke i 

dette området. En slik bro vil være i tråd med ovennevnte prinsipper for naturvennlig tilrettelegging 

og tilfredstille kravene til funksjonalitet.  

 

Kunnskapen om naturmangfoldet i området er tilfredstillende for realitetsbehandling av saken jf 

naturmangfoldloven §§ 8-9. Broa vil forbedre framkommeligheten uten at det går utover 

naturmangfoldet.  

 

Tiltaket vil først og fremst bedre kvaliteten på stien, ikke føre til økt bruk eller belastning på 

naturmangfoldet jf naturmangfoldloven § 10. 

 

Utformingen av tiltaket er miljøvennlig jf naturmangfoldloven §§ 10-12.  

 

Søknad om finansiering 

Verneområdestyret disponerer ikke øremerkedemidler til tilrettelegging av stien mellom Itland og 

Kjørsfjell i Flekkefjord landskapsvernområde i 2012.  Vi vurderer tiltaket som positivt for 

verneområdet at vi ønsker å støtte det med Verneområdestyret prioriterer tiltak på Hidraheia i 2012 

og vurderer tiltaket som positivt for Flekkefjord landskapsvernområdet, og støtter det med 35 % av 

eksterne kostnader, innen en maksimal total ramme på kr 30 000,- , dvs inntil kr 10 000,-. Faktura 

ønskes mottatt så snart tiltaket er gjennomført og senest innen 1. oktober 2012. 
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Saksframlegg 
 

Flekkefjord kommunedelplan idrett, friluftsliv og folkehelse – 

høringsuttalelse rammeplan 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

PS 13/12
  

Verneområdestyret 23. april 2012 

 

  

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak: 

 

Verneområdestyret deltar gjerne i utviklingen av et planprogram for Flekkefjord kommune, 

kommunedelplan for idrett, friluftsliv og folkehelse, med sikte på et samarbeid med 

Flekkefjord kommune, Velforeninger, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-

Agder, grunneiere, Flekkefjord og Oplands Turistforening og Magma geopark for utvikling 

av naturvennlige skjøtsels-, tilretteleggings- og stimuleringstiltak for friluftsliv, 

naturopplevelser, miljølære og lokal verdiskaping med basis i landskapsvernområdet.  

 

Vi legger vekt på at aktiviteten skal føre til økt naturglede, bedre kunnskap om 

naturmangfoldet og forståelse for naturvern. Vi mener tilretteleggingen for friluftsliv bør 

fokusere på landskapets innhold og kvalitet. Dette er bra for friluftslivopplevelsen og den 

mentale folkehelsen. Gode friluftslivstiltak bør derfor inkludere skjøtsel av den 

kulturbetingede delen av naturmangfoldet og informasjon om naturmangfoldet og 

landskapshistorien. 

 

Vi mener følgende områder og tiltak bør prioriteres og tiltak i første del av planperioden 

(2013-15): 

A. Generelt 

1. Sette opp informasjonstavle om landskpasvernområde i Flekkefjord by. 

2. Opprette et lite informasjonsrom i Smaabyen om Flekkefjord landskapsvernområde i 

samarbeid med Vestagdermuseet, avdeling Flekkefjord. 

3. Delta i utviklingen av samfunnsmessige verdiskapningsprosjekter på Hidraheia, Rasvåg, 

Kirkehamn og Åna-Sira. 

B. Hidraheia 

1. Reparasjon av brygge i Dåtlandstronda 

2. Restaurering av og informasjon om Strondeveien, Hidraheia 

3. Skjøtsel av og informasjon om skjærgårdsparken i Li  

4. Kvalitetsforbedring
1
 av stien Itland-Kjørsfjellet-Kleppe, skjøtsel Kleppe 

5. Kvalitetsforbedring av stien Fidsel-Kleppe 

                                                 
1
 Med kvalitetsforbedring tenker vi spesielt på at deler av stiene preges av økende trafikk hele året. De fuktige partiene 

er særlig utsatt. For å minimere ulemper og forenkle drifta bør en vurdere å legge om fuktige stipartier og evt bygge en 

enkel bro der man må ha sti over fuktige områder. Ved tilføring av masse i stivedlikehold, ønskes det primært brukt 

stedegne masser eventuelt masser som raskt integreres i naturlandskapet. 
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6. Informasjon om Hidraheia 

7. Kvalitetsforbedring av stien Fidsel-Dåtland, skjøtsel Dåtland 

8. Skjøtsel og tilrettelegging av kommunens eiendom Mønstremyr 

9. Kvalitetsforbedring av del av stien Kvellandstrand-Itland 

C. Rasvågøyene 

1. Sluttføring av brygge, toalett og atkomst på Husøy (2012) 

2. Skjøtsel av og informasjon om kommunens friluftslivseiendom Husøy 

3. Skjøtsel av Vrangesundøy og Hummerøy 

4. Årlig avfallsrydding 

D. Hummerås-Kalven 

1. Kvalitetsforbedring av stiene 

2. Informasjon om området 

3. Restaurering og skjøtsel av slåttemarker, naturbeitemark og kulturminner i Hummerås og på 

eidet mellom indre og ytre Kalven. 

4. Årlig avfallsrydding. 

5. Uttak av fremmede treslag. 

E. Dragøy-Prestøy 

1. Sluttføre skjærgårdsparkbrygge i Mollsand og enkel ilandstignngsbrygge ved Steglet (2012) 

2. Enkel skjærgårdsparkbrygge på Prestøy 

3. Restaurere og skjøtte kystlynghei på Dragøy 

4. Restaurere lida løe på Dragøy. 

5. Informasjon om Dragøy og Prestøy. 

F. Østebøheia-Brufjell 

1. Restaurere stien fra Parkeringsplassen til Brufjellet 

2. Gjerding for å få kontroll på beitedyr i nordøst. 

3. Restaurere gjengrodd kulturlandskap, inkludert Klikten 

4. Støtte lokalt forankret mulighetsstudium. 

5. Følge opp mulighetstudiet. 

G. Kjellnes-Lindåsen 

1. Restaurere stien fra fotballbanen til Lindåsen og til Kjellnes 

2. Informasjon om Kjellnes 

3. Etablere en sti mellom Lindåsen og Kjellnes 

4. Årlig avfallsrydding. 

 

Vi mener følgende områder og tiltak bør prioriteres og tiltak i perioden (2016-23): 

 

H. Videreføre tiltak A-G. 

I. Andabeløy – tilrettelegging, skjøtsel, informasjon 

J. Langelandsfjellet – tilrettlegging, skjøtsel, informasjon 

K. Skinan-Skadeknuten – tilrettelegging, skjøtsel og informasjon på kommunens eiendom 

 

Verneområdestyret vil la seg representere av verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr i 

utformingen av kommunedelplanen. 

Saksutredning: 

Flekkefjord kommune ønsker innspill til sin satsing på idrett, friluftsliv og folkehelse. 
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Det er et mål at Flekkefjord landskapsvernområdet skal være godt tilrettelagt for et 

naturvennlig friluftsliv. God informasjon skal plasseres på viktige innfallsporter og utvalgte 

lokaliteter. Det skal legges til rette for verdiskaping innen rammen av prosjektet Sørnorsk 

kystnatur, Naturarven som verdiskaper. Flekkefjord landskapsvernområde inngår i ett av 10 

prosjekter innen den norske regjeringens satsing på Naturarven som verdiskaper. Det har som 

hovedmål å bidra til at verneområder og andre verdifulle naturområder på Lister-kysten, blir en 

viktig ressurs i samfunnsutviklingen. Det skal også bidra til å bedre samarbeidet om bruk og 

forvaltning av verneområdene. Tilrettelegging for naturopplevelser, guiding, målstyrt forvaltning 

av kulturlandskapet og nettbasert kunnskapsbase om Lister-naturen er emner som fokuseres. Li 

skal kunne utvikles til base for miljølære. Besøkende, både i grupper og enkeltvis, skal føle 

seg velkommen til Flekkefjord landskapsvernområde.  Verneområdestyret arbeider for at 

områder med fornminner og kulturminner skal bevares f eks Strondeveien forbi Li ved 

Hidrasundet. 

 

Vurdering 

Verneområdestyret mener Flekkefjord landskapsvernområde innen rammen av verneformålet, 

kan utvikles til å få økt verdi for Flekkefjords befolkning og besøkende. Vi inviterer 

Flekkefjord kommune til samarbeid om gode forslag til tiltak som vi har utviklet gjennom 

mange års samarbeid med grunneiere, bønder og organisasjoner. 

 

På generelt grunnlag er vurderes ovennevte tiltak å være i tråd med formålet for Flekkefjord 

landskapsvernområde og saksbehandlingsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Verneområdestyret forutsetter at tiltakene kommer til vurdering når de er klar til utredning. Vi 

avstår derfor fra konkrete kommentarer i forhold til disse paragrafene i denne omgang.   
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Saksframlegg 
 

Søknad om utplassering av fem informasjonselementer som ledd i 

EU-prosjektet "Framtidskyster" på Ryvingen 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

PS 14/12

  

Verneområdestyret 23. april 2012 

  

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak: 

Verneområdestyret gir Kystverket sørøst med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 

landskapsvernområde §3 pkt 1.3 j tillatelse til utplassering av fem informasjonselementer i 

betong/aluminium i tilknytning til brygga og bebyggelsen på Ryvingen fyr. Utplasseringen 

må skje innen tre år. Dersom det viser seg at tiltaket får utilsiktede negative effekter, 

forbeholder verneområdestyret seg retten til å kreve elementer fjernet på tiltakshavers 

bekostning jf naturmangfoldloven § 11. 

Saksutredning: 

Kystverket sørøst søker om utplassering av 5 trekantede/avlange skiltelementer i betong a 

70*50*120 cm, med til sammen 7 skilt på Ryvingen fyr. Skiltet lages i aluminium med 

folietrykk. Merkingen er utformet etter forslag til mal for skilting av fredede fyrstasjoner i 

statens eie, utarbeidet av Lindesnes Fyrmuseum som en del av EU-prosjektet 

«Framtidskyster", og i nært samarbeid med Kystverket. Skiltene  ønskes festet på løse 

betongelementer som plasseres lavt i landskapet. Ferdig montert veier hvert element ca. 250 

kg og trenger derfor ingen innfesting i underlaget. Dette betyr også at de kan skrus fra 

hverandre og fjernes uten å etterlate spor i landskapet.  Materialvalget er gjort ut fra en 

erkjennelse av at betong er det mest vanlige materialet en har på fyrene, både i forbindelse 

med landinger, gangveier og uterom for øvrig. I tillegg gjør valget av teknisk løsning at en 

kan plassere skiltene lavt i terrenget. Betongelementene kan enten plasseres frittstående, med 

plass til to skilt på hver, eller inn mot vegg, med bare ett skilt.  

 

Elementene ønskes plassert som følger: 

 

- ett frittstående med to skilt på brygga/landingen 

- fire inne i gardsrommet på fyret:  

- ett frittstående med to skilt ved tårn/maskinhus 

- ett med ett skilt mot fjellet/muren hvor den første fyrbygningen sto  

- ett med ett skilt mot grunnmuren mellom de to inngangene til eksisterende bolig 

- ett med ett skilt mot grunnmuren etter tidligere fyrmesterbolig som er revet. 

 

Hjemmel 

Tiltaket må vurderes opp mot forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 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.  

 

Dette er ikke til hinder for: Vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer og loyper i samsvar med 

forvaltningsplan. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: Opparbeiding og 

merking av nye turstier og løyper. jf § 3 punkt 1.3 j. 
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Vurdering av søknaden 

Målet og begrunnelsen for søknaden tilfredstiller kravene til realitetsbehandling.  

 

Verneområdestyret legger vekt på målet i forvaltningsplanen om at besøkende skal føle seg 

velkommen til Oksøy- Ryvingen landskapsvernområde. Området skal være godt tilrettelagt 

for et naturvennlig friluftsliv innen rammen av vern. Det er derfor behov for 

informasjonstiltak.  

 

Verneområdestyret finner tiltaket gjennomtenkt og positivt. Alle de fem elementene vil bli 

plassert i en omgivelse der  

 

Vi legger til grunn at elementet på brygga plasseres slik at det ikke er til hinder for allmen 

ferdsel og at elementet mellom de to inngangene til eksisterende bolig ikke kommer i konflikt 

med dagens bruk som attraktiv uteplass. 

 

Tiltaket vil ikke innebære merkbare endringer i forhold til naturmangfoldet jf 

naturmangfoldloven §§ 8-9. 

 

Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet jf naturmangfoldloven § 10. 

 

Dersom det viser seg at tiltaket får utilsiktede negative effekter forbeholder verneområdestyret 

seg retten til å kreve elementer fjernet på tiltakshavers bekostning jf naturmangfoldloven § 11. 

 

Utformingen av tiltaket ved bruk av vedlikeholdsfri og inerte betonelementer, som lar seg 

demontere og fjerne ved behov, vurderes som miljøvennlig jf naturmangfoldloven § 12. 
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Saksframlegg 
 

Godkjenning av iverksetting av verneområdestyrets skjøtselstiltak 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

PS 15/12

  

Verneområdestyret 23. april 2012 

 

 

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak: 

Verneområdestyret tar tildelingen fra Direktoratet for naturforvaltning, og informasjon 

iverksettingen av tildelingen og tilsettingen av naturoppsynsvikar til orientering. 

 

Saksutredning: 

Jeg er informert om at Verneområdestyret og Statens naturoppsyn er tildelt kr 1,891 knyttet til 

Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder i 2012. Verneområdestyrets andel går via 

fylkesmannen.  Jeg har i epost til Fylkesmannen bedt om at kr 0,756 mill kr som inkluderer kr  

0,466 mill til tiltak pluss 0,290 mill kr til drift av verneområdestyret og sekretariatet, overføres til 

Søgne kommune i tråd med avtale. De øvrige 0,790 mill kr bes reservert hos FMVA for lønn inkl 

sosiale utgifter og fellesadministrative tjenester, samt et bidrag til et samarbeid om 

naturtypekartlegging på kr 50 000,- under post 1427.21 (forvaltningsplanlegging i prioritert 

rekkefølge): Skogen på Bergeneset/Flekkerøy, Dåtlandsheia-Itland/Hidraheia, 

Hummerås/Kalven/Hidra.  

 

Jeg har også tilbudt Fylkesmannen å forvalte eventuelle tildelinger til viktig kulturlandskap Kleppe, 

Li, Dåtland/Hidraheia, i Flekkefjord landskapsvernområde, som i 2011. 

 

Vurdering 

Verneområdestyret er tilfreds med å få en tildeling til tiltak i våre områder som er ca 30 000 

kr høyere enn i 2011. Økningen kommer i form av en økning i frie midler fra 40 000 til 

70 000. Verneområdestyret er tilfreds med at Lars Arne Bay det er tilsatt som vikar for Carl 

Erik Kilander i forbindelse med hans oppdrag utenfor Vest-Agder.  
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Saksframlegg 
 

Godkjenning av initiativ til evaluering av forvaltningen av Oksøy-

Ryvingen landskapsvernområde 
 

Utv.saks

nr 

Utvalg Møtedato 

PS 16/12 Verneområdestyret 23. april 2012 

 

 

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak: 

Verneområdestyret støtter initiativet. 

 

Saksutredning: 

For å utvikle organisasjonen og arbeidsformen ønsker verneområdeforvalteren å ta initiativ til en 

forskningsmessig evaluering av virksomheten i form av kvalitativ følgeforskning. Dette betyr at 

man intervjuer folk som er berørt av verneforvaltningen for å kartlegge relevante holdninger og 

interesser. Det er ønskelig å gjenta intervjuene for å se på eventuelle endringer. Det legges opp til et 

samarbeid med et universitet, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vest-Agder. 
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Saksframlegg 

 

Godkjenning av opplegg for verneområdestyrets handlingsplan 

"Veien videre mot 2015" 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

PS 17/12

  

Verneområdestyret 23. april 2012 

 

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder vil legge til grunn 

følgende prinsipper for en handlingsplan mot 2015: 

A. Verneområdestyret er styre for forvaltningsknutepunktet. 

B. Verneområdesatyret ønsker et aktivt, utadvendt og inkluderende knutepunkt med fokus på 

barn og unge, og deres organisasjoner, samt samarbeid med skoler og andre berørte 

organisasjoner. 

C. Sekretariatet bør styrkes til å omfatte to fulle årsverk. 

D. Verneområdestyret ønsker å ekspendere i tilstedeværende kommuner i takt med tilgjengelige 

ressurser. Dernest i nye kystkommuner. 

E. Verneområdestyret ønsker å være en pådriver i satsing på naturinformasjon- og 

informasjonsenteretablering i kystsonen i Vest-Agder. 

F. Verneområdestyret ønsker å involvere Direktoratet for naturforvaltning, naturoppsynet, 

fylkesmannen, naturorganisasjoner, bønder, naturfotografer, barn og unge i utviklingen av 

en nettside og et visningsrom i Mandal. 

G. Verneområdestyret ønsker å være en pådriver for nettverksbygging innen skjøtsel og 

samfunnsmessig naturbasert verdiskaping i Vest-Agder. 

H. Verneområdestyret ønsker å utvikle verneområdene som en arena for gode opplevelser, god 

læring og inkluderende arbeidsliv. 

I. Verneområdestyret ønsker å utvikle organisasjonen til å være vertskap for frivillighet på 

praktisk og akademisk nivå. 

J. Verneområdestyret vil arbeide videre for et nasjonalt autorisert kystnaturinformasjonsenter i 

Vest-Agder bestående av en del knyttet til Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde (i 

Mandal-Kristiansand-regionen) og et vårmarksenter på Lista. 

K. Verneområdestyret ønsker å få utredet fordeler og ulemper med en eventuell nasjonalpark i 

deler av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 

L. Verneområdestyret mener Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landkapsvernområder må 

tildeles i størrelsesorden 1,0 mill kr pr år i 2013-15 for å nå målene i de to 

direktoratsgodkjente forvaltningsplanen fra 2010 innen 2015. 

Verneområdestyret støtter forslaget til disposisjon. 
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Saksutredning: 

Det foreslås at følgende prinsipper legges til grunn i Verneområdestyrets handlingsplan for 

perioden mot 2015:  

 
A. Verneområdestyret er styre for forvaltningsknutepunktet. 

B. Verneområdesatyret ønsker et aktivt, utadvendt og inkluderende knutepunkt med fokus på 

barn og unge, og deres organisasjoner, samt samarbeid med skoler og andre berørte 

organisasjoner. 

C. Sekretariatet bør styrkes til å omfatte to fulle årsverk. 

D. Verneområdestyret ønsker å ekspendere i tilstedeværende kommuner i takt med tilgjengelige 

ressurser. Dernest i nye kystkommuner. 

E. Verneområdestyret ønsker å være en pådriver i satsing på naturinformasjon- og 

informasjonsenteretablering i kystsonen i Vest-Agder. 

F. Verneområdestyret ønsker å involvere Direktoratet for naturforvaltning, naturoppsynet, 

fylkesmannen, naturorganisasjoner, bønder, naturfotografer, barn og unge i utviklingen av 

en nettside og et visningsrom i Mandal. 

G. Verneområdestyret ønsker å være en pådriver for nettverksbygging innen skjøtsel og 

samfunnsmessig naturbasert verdiskaping i Vest-Agder. 

H. Verneområdestyret ønsker å utvikle verneområdene som en arena for gode opplevelser, god 

læring og inkluderende arbeidsliv. 

I. Verneområdestyret ønsker å utvikle organisasjonen til å være vertskap for frivillighet på 

praktisk og akademisk nivå. 

J. Verneområdestyret vil arbeide videre for et nasjonalt autorisert kystnaturinformasjonsenter i 

Vest-Agder bestående av en del knyttet til Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde (i 

Mandal-Kristiansand-regionen) og et vårmarksenter på Lista. 

K. Verneområdestyret ønsker å få utredet fordeler og ulemper med en eventuell nasjonalpark i 

deler av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 

L. Verneområdestyret mener Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landkapsvernområder må 

tildeles i størrelsesorden 1,0 mill kr pr år i 2013-15 for å nå målene i de to 

direktoratsgodkjente forvaltningsplanen fra 2010 innen 2015. 

Det foreslås følgende disposisjon: 

Forord 2 

Innhold 3 

Sammendrag pr x. 5 

1. Innledning 6 

Rammer for verneområdestyrets arbeid 6 

2.  Utvikling av verneområdestyret 7 

2.1  Virksomheten 7 

2.2  Verneområdestyret 7 

2.3  Rådgivende utvalg 7 

2.4 Verneområdesekretariatet/forvaltningsknutepunktet 8 

2.4 Visningsrom og nettside 9 

2.5 Brukerråd 10 
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4. Samarbeidspartnere 10 

4.1  Bøndene 10 

Seminar/studiereise 10 

4.2 Statens naturoppsyn 10 

4.3 Organisasjonene 11 

Ung i natur 11 

Studiereise 11 

4.4  Skolene 11 

Elever i natur 11 

4.5  Arbeid i natur 11 

4.6  Samordnet forvaltning 11 

Kommunene 11 

Vest-Agder fylkeskommune 11 

Fylkesmannen i Vest-Agder 11 

Direktoratet for naturforvaltning 11 

Andre 11 

5. Tiltak for å fremme verneformålet 12 

A. Asperøya (Flekkerøy, Kristiansand) 12 

B. Beltevika (Flekkerøy, Kristiansand) 12 

C. Bergeneset (Flekkerøy, Kristiansand) 12 

D. Tjamsøya (Søgne) 13 

E. Herøya (Søgne) 13 

F. Helgøya (Søgne) 14 

G. Udvår (Søgne) 14 

H. Udøy (Mandal) 14 

I. Åksla-Ryvingsåsen, utvidet med Rosnes (Skjernøy, Mandal) 15 

J. Ryvingen (Mandal) 15 

K. Bedre sjøfuglbestand i Oksøy-Ryvingen skjærgården 15 

L. Kalven (Hidra, Flekkefjord) 16 

M. Hummerås (Hidra, Flekkefjord) 17 

N. Husøy m fl (Rasvåg, Flekkefjord) 17 

O. Kjellnes-Lindåsen (Hidra, Flekkefjord) 18 

P. Dragøy (Kirkehamn, Flekkefjord) 18 

Q. Prestøy (Kirkehamn, Flekkefjord) 19 

R. Hidraheia (Flekkefjord) 19 

S. Østebøheia, utvidet med Brufjellet (Åna-Sira, Flekkefjord) 20 

6. Naturinformasjonsenter 21 

7. Nasjonalpark i Oksøy-Ryvingen 22 

8. Økonomi 23 

Vedlegg 1 Utdrag av tiltakstabell 2012-15 24 

Vedlegg 2 Forvaltningsmyndighetens oppgaver 25 

Myndighetsutøvelse 25 

Skjøtselstiltak i regi av verneområdeforvaltningen 25 

Tilrettelegging for friluftsliv 25 

Informasjon 25 

Overvåking/effektkontroll 25 

Forvaltningsplaner 25 
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Vedlegg: Fire eposter fra Jørund Try, Lilly Marie Kongevold, Laila Håkonsen og Anita Andreassen 

knyttet til  saken vedlegges. Etter drøftinger i Rådgivende utvalg er min innstilling i punkt K endret. 

Forslaget lød opprinnelig på: «Verneområdestyret ønsker å igangsette en prosess med sikte på å 

utarbeide et forslag til nasjonalpark i deler av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.». 
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PS 18/12  Eventuelt  

 
1. Status knutepunktetablering i Mandal. Ønsker innspill på en prosedyre for å finne navn til 

lokalet? 

2. Status styreprioriterte tiltak 

a. Berge – positiv virksomhet på skjøtsel, men lav økonomi på friluftstiltak Lars Arne Bay vil 

følge opp stidelen av prosjektet pva styret. 

b. Herøya – positiv aktivitet og tildeling på skjøtsel, Lars Arne Bay, vil følge opp stidelen av 

prosjektet pva styret og fylkesmannen i sjøfuglreservatet 

c. Åksla-Rosnes – positiv aktivitet og tildeling, Lars Arne Bay vil følge opp tiltaket pva styret 

d. Bedre sjøfuglbestand i Oksøy-Ryvingen skjærgården, positiv tildeling og aktivitet, 

midlertidig «minkfredning» på Valløy pga drektige sauer 

e. Rasvågøyene positiv tildeling, dialog om skjøtsel, mulig befaring 23. april, Olaf vil følge 

opp tiltaket pva styret 

f. Hidraheia jf skjøtselsavtale 2020 og Strondeveien utredning, mye positiv aktivitet og 

tildeling 

3. Plan for befaring og møte 12. juni: Båttur fra Flekkerøy kl 0900 (samkjøring fra Kleven om 

morraen) 

Seint ankomne saker uten skriftlig innstilling: 

 

4. Godkjenning av skjøtselsplanen for Li (vedlegg) – forslås utsatt til neste 

møte 12. juni. 

5. Søknad om sti mellom Verftet og Olavsundet, Kapelløya, Søgne av 12. april 

2012 (3 vedlegg)- anbefales innvilget 

6. Anbefaling til samarbeidstiltak Bergesneset - Stiplan m/fremdriftsplan, 

søknad om midler til gjennomføring, skiltplan og punktvis utbedringsplan 

for sti Mæbøstjønna-Belteviga.(se vedl.1) av 12. april 2012 foreslås tatt t o. 

7. Avklare bruk av sykkel i verneområdet. (se vedl.2) av 12. april 2012 – foreslås utsatt 

8. Prosjekt Daumannsholmen (Se vedl.3) 12. april 2012 foreslås utsatt 


