
Møteinnkalling

Utvalg: Verneområdesty ret for Oksøy -Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

Møtested:

Sjøbua, Ryvingen, Mandal

Befaring først fra Flekkerøy kirke kl 0900, Reidar, Tore og Bjørn møter i
Bryggegata 10, Mandal kl 0750.

Dato: 12.06.2012

Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 414 73 912. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed fra representanten
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3205-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 30.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

28/12 12.06.2012

Navn på verneområdest yrets forvaltningsknutepunkt i Bry ggegata 10,
Mandal

Vedlegg

1 Godkjenning av forvaltningsknutepunkt for Flekkefjord og Osøy-
Ryvingen landskapsvernområder og endring av navn på
verneområdestyret - e-post

Verneområdeforvalterens innstilling

Verneområdestyrets forvaltningsknutepunkt i Bryggegata 10 i Mandal skal hete
Sørlandet forNatur. Det kan også benevnes som Sorlandet@forNatur.no

Saksopply sninger

Saken fremmes etter at styret ønsket en sak dette i vedtak under eventuelt på
styremøtet 14. februar 2012.

Forvaltningsknutepunktet for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder har etter at Miljøverndepartementet godtok flytting til Mandal
27. april i år, flyttet inn i Bryggegata 10, i Mandal onsdag 16. mai 2012! Her er fire
kontorer, et intimt tilbaketrukket møterom for 10-12 personer, og et visningsrom på 65
m2.

Lokalet (166 m2) har vært turistinformasjon i Region Mandal i 20 år, samt kontor for
Mandalsregionens friluftsråd og Skalldyrfestivalen. Det er lyst og innbydende, og svært
synlig på bakkeplanet i bybildet. Her er mange spennende institusjoner i nabolaget.
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Verneområdeforvalteren for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder, er
kjernen i det som tegner til å bli et mangfoldig hus, med Sørlandsk natur i fokus, men
med vyer langt utover dette. Vi er så heldige å ha med oss:

1. Prosjektleder Guro Wendelbo jf www.unginatur.no.
2. Viltekspert og forfatter Kurt Jerstad.
3. Turgrunder Siren Salthaug som avslutter sin BA i Outdoor Activity Management, ved
Southampton

Solent University i juni 2012.

Verneområdestyrets mål for huset er under utforming som en del av
Verneområdestyrets handlingsplan for 2012-15. Viktig er at huset skal bidra til god
dialog om forvaltning, skjøtsel og bruk av verneområdene. Det skal arrangeres et møte
i lokalet for å diskutere utforming av informasjonen i visningsrommet 11. juni 2012.

Så langt er målet å lage en moderne, levende utstilling om våre to store verneområder,
menneskene som lever der, sårbarheten og mulighetene.

Verneområdestyre har som mål å utvikle forvaltningsknutepunktet til å få høy skjøtsels-
og veiledningskompetanse, bidra til utvikling av bærekraftige opplevelsestilbud, og til
økt naturkunnskap forankret i gammel og ny erfaring og
kunnskap.Verneområdeforvalteren er i forståelse med styret, involvert i Sørnorsk
kystnatur sin verdiskaping i Lister.

Vi ønsker å utvikle et hus med høy estetisk profil og fokus på en høykvalitets pirrende
utstilling med virtuelle bilder videoer og modeller, fortellinger fra bønder, fiskere og
feltøkologer, samt stemningsskapende musikk som fremmer følelser innen dramatikk,
skjørhet og nytelse. Det er mulighet for 12 m utstillingsvegg/lerret for klassisk/digital
kunstutstilling sentralt i lokalet.

Husnavn
Direktoratet for naturforvaltning arbeider med en nasjonal strategi for alle typer
natursentra i Norge. Sekretariatets prioriterte forslag er luftet i Direktoratet for
naturforvaltning via Kirsten Thyrum.

Det er valgt to innfallsvinkler til navneforslaget:
1. Geografisk tilknytning/ambisjonsnivå
2. Tematisk tilknytning/assosiasjonseffekt

Ad 1: Geografisk tilknytning/ambisjonsnivå
Vi er det eneste forvaltningsknutepunktet på Agderkysten. Vi har flere nærliggende
samarbeidspartnere som opererer med Sørlandet eller del av Sørlandet som geografisk
basis slik som: Agder naturmuseum og botaniske hage, Kystgrunneierlaget sør, DNT
sør, Destinasjon Sørlandet, Universitetet i Agder, Midt-Agder friluftsråd og Sørlandets
vitensenter. Knutepunktet bør ha et ambisjonsnivå som omfatter Sørlandets kystsone.

Ad 2: Tematisk tilknytning/assosiasjonseffekt
Temadelen av navnet bør inneholde ordet natur. Det bør være positivt ladet,
kommunisere med ungdom og fungere på internett. Navnet bør være samlende og gi
positive assosiasjoner. Det er en fordel om det fungerer på engelsk.

To forslag er vurdert:
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1. "Sørlandet forNatur"
2. «Sørlandets naturhus»

Vurdering

Begrunnelse for "Sørlandet":

1. Sørlandet er veldefinert, kjent og kjært begrep - ikke for stort og ikke for lite for folk
flest.
2. Mennesker: Sørlandet gir de fleste en assosiasjon til mennesker (oss som bor her og
et godt sted å besøke). Det spiller på det menneskelige. Det er strategisk viktig. Vi
forvalter den folkekjære og -nære utmarka. Det er mange som ser ho fra stua si!
4. Vi står godt i diskusjonen om å delta i en nasjonal naturhusstrategi hvis vi velger
Sørlandet/Agder som en geografisk tilnærming.

Vurdering av "forNatur":
1. Det er enkelt.
2. Det er forstålig.
3. Det er positivt.
4. Det fungerer på engelsk, svensk og dansk (og er temmelig nær på tysk, fransk,

italiensk, flamsk, islandsk, portugisisk og spansk).
5. Det kommuniserer med ungdom og er litt moderne. Det spiller litt på web-

sjargongen uten å være "vulgært" jf Sorlandet@forNatur.no
6. Det virker motiverende.
7. forNatur vil fungere godt som portal på verdensveven om det ønskes.
8. Det har en stigende, åpnende og positiv klang.
9. Det er pedagogisk: Si det høyt: Sørlandet forNatur!
10.Mennesker & Mangfold: for-begrepet setter fokus på et mål som er lett å samles

om: For natur!

Vurdering av «naturhus».
1. Det er enkelt.
2. Det er litt misvisende: Naturen er ute ikke inne!
3. Det er nøkternt beskrivende, men kan oppfattes som litt kjedelig. Det kan oppfattes

som en parallell til kulturhus. Og det kan i seg selv være misvisende.
4. Det fungerer mindre godt på engelsk og andre språk enn «forNatur»
5. Det kommuniserer ikke spesielt mot ungdom og vil kunne oppfattes som

gammeldags.
6. Det har ingen spesiell motiverende effekt.
7. Naturhus kan fungere på verdensveven.
8. Det har en relativt nøytral klang, men synker og parkerer mot slutten, på våre lokale

dialekter.
9. Det har ingen spesiell pedagogisk effekt.
10.Mennesker & Mangfold: Det fokuserer på to hverdagslige uttrykk som ikke

signaliserer noe mål.
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Fra: Bjørn Vikøyr[Bjorn.Vikoyr@sogne.kommune.no]
Dato: 22.05.2012 19:23:57
Til: Verneområdestyret Oksø-Ryvingen
Tittel: Godkjenning av forvaltningsknutepunkt for Flekkefjord og Osøy-Ryvingen landskapsvernområder og
endring av navn på verneområdestyret

Besarkivertsomny sakpåverneområdestyret

Vh BjørnVikøyr

Side1 av 1

23.05.2012file://\\fmvapdf01\PDFDocProc$\EPHORTE\414083.HTML
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3053-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 30.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

29/12 12.06.2012

Godkjenning av skjøtselsplan for Flekkefjord og Oplands
Turistforening sin eiendom i Li og Dåtland

Vedlegg
1 Flekkefjord landskapsvernområde - kommentarer til forvaltningsplan for

Li

Verneområdeforvalterens innstilling

Verneområdestyret godkjenner Skjøtselsplanen for Li.

Saksopply sninger

Agder naturmuseum og botaniske hage har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vest-
Agder, miljøvernavdelingen utarbeidet et forslag til Skjøtselsplan for gården Li i
Flekkefjord landskapsvernområde. Gården Li ble kjøpt av Flekkefjord og Oplands
Turistforening i 2007.

Skjøtselsplanen legger hovedvekt på bruken av innmarka rundt småbruket. En stor del
av gården Li er med i den nye skjærgårdsparken som omfatter kommunene i vestre del
av Vest-Agder.

Konsulent Asbjørn Lie har skrevet utkastet til skjøtselsplanen i samråd med Bjørn
Vikøyr.

Skjøtselsplanen var på lokal høring i 2008. Det framkom blant annet ønsker om
utdyping av innholdet omkring bruken av bygningene på eiendommen. Dette gjorde at
planen ikke ble godkjent umiddelbart. Omtrent samtidig ble slåttemarka i Li i tatt inn i et
nasjonalt prosjekt for Målstyrt forvaltning i 2009. Prosjektet var initiert av

Side 10



Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Dette åpnet for ny
kunnskap som vi ønsket å få inn i planen.

Forvaltningen av Flekkefjord landskapsvernområde ble delegert til et nyopprettet
verneom-rådestyre bestående fem politikere fra Flekkefjord, Mandal, Søgne og
Kristiansand kom-muner og Vest-Agder fylkesting 15. november 2010. Rammene for
forvaltningen er:

- Formålet for naturmangfoldloven jf lovens § 1
- Verneformålet for Flekkefjord landskapsvernområde.
- Regjeringens mål for verneområdereformen blant annet knyttet til ønske om å

bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, og at forvaltningen skal
være lokalt forankret og helhetlig.

- Forvaltningsplanen for Flekkefjord landskapsvernområder som gjelder for
perioden 2008-15.1

Målstyrt forvaltning ble under veis rapportert i en brosjyre «Målstyrt forvaltning i Li»
våren 2011.

Vi er glad for å kunne legge fram en oppdatert plan som vi håper og tror lar seg
realisere. Flekkefjord og Oplands Turistforening er godt gang med rydding av einer og
bekjemping av einstape. De har gjenopptatt lauving av flere flott gamle lindetrær.
Skjøtselen er forankret i en avtale mellom FOT og Staten ved verneområdeforvalteren
for 2012-2020.

En faglig oppdatering av skjøtselsplanen er utført av Asbjørn Lie etter innspill fra Johan
Sunde, Katrine Skajaa Gunnarsli og Bjørn Vikøyr høsten 2011. Planen har vært til
faglig gjennomgang i Direktoratet for naturforvaltning vinteren 2012. Bjørn Vikøyr har
gjort mindre administrative endringer i planen etter dette.

Vi takker Agder naturmuseum for en god plan og Asbjørn Lie for gode bidrag i arbeidet
med å målstyre skjøtselen i Li. Vi takker også Johan Sunde, sauebøndene Roar
Svindland og Anne Willoch, og naturoppsyn Olaf Landsverk for gode bidrag i å skape
nytt og godt liv i naturmangfoldet i Li og på Dåtland. Og sist men ikke minst, takker vi
Fylkesmannen ved Katrine Skajaa Gunnarsli for gode bidrag og et grundig
rapportarbeid som inspirerer til samarbeid om god skjøtsel for å fremme et stort
naturmang-fold i våre gjengroingstruede naturperler på Sørlandet. Vi ser fram til videre
samarbeid. Planen er godkjent av Verneområdestyret for Flekkefjord
landskapsvernområde 12. juni 2012.

1 Forvaltningsplanen for Flekkefjord landskapsvernområde ble utarbeidet av
Fylkesmannen i Vest-Agder i samarbeid med representanter for grunneierne, Hidra
velforeninger og Flekkefjord kommune, og ble godkjent av Direktoratet for
naturforvaltning i oktober 2010
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Vurdering

Skjøtselsplanen er innenfor nasjonal standard og i tråd med faglige rammer. Den er et
godt redskap for god skjøtsel i Li og på Dåtland.

Frittstående vedlegg: Skjøtselsplan for Li
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Besøksadresse:
Tungasletta 2
Postadresse:
Postboks 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim

Telefon:
73 58 05 00
Telefaks:
73 58 05 01

Videokonf:
73 90 51 40

Internett:
www.dirnat.no
E-post:
Postmottak@dirnat.no

Saksbehandler:
Morten Ingebrigtsen
Wedege
Telefon:
73 58 06 41

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:

Arkivkode:

Deres ref.:

Verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr …
bvi@fmva.no …

…
…

2008/11089 NAT-NP-MIW 13.04.2012

422.2/10

Flekkefjord landskapsvernområde – kommentarer til
forvaltningsplan for Li

Direktoratetfor naturforvaltningvisertil tilsendtforvaltningsplanfor eiendommenLi i Flekkefjord
landskapsvernområde.Planenbleoversendtdirektoratetfra verneområdestyretfor Oksøy-Ryvingenog
Flekkefjordvede-postdatert23.11.2011.Vedlagtfulgte ogsåhøringsbrevetfra Fylkesmanneni Vest-
Agderdatert2.9.2008.Etterat direktoratetmottokplanenhardetkommetinn enhøringsuttalelsefra
IndreKleppevedOle Geir Reistad.

Innledningsvisvil direktoratetbemerkeat vi ikke harhattforvaltningsplaneninnetil faglig
gjennomgangfør høringeni 2008.Direktoratetmottok ogsåkunoversendelsesbrevetsomkopi i
forbindelsemedhøringen,og hardermedikke tidligerevurdertplanen.Vi menerat planenfremstår
somgodtgjennomarbeidet,og vil utgjøreet megetnyttig verktøyi skjøtselenav Li. Særligmenervi
deterpositivt atdeterutarbeidetentiltaksplani tabellformmedprioriteringer. Direktoratetharlikevel
noenmerknadertil planensomvi berom atblir innarbeidetfør denegengodkjennesav
forvaltningsmyndigheten.

Direktoratetmeneratplanenmårendyrkessomenskjøtselsplan for Li, ogomtalessomdette.Øvrige
tema(utoverdetsomerå regnesomskjøtsel)børtasut av planen, eller detmåhenvisestil
retningslinjeri forvaltningsplanenfor Flekkefjord landskapsvernområde. Viderebørplanen
innledningsvishenvisetil forvaltningsplanenfor landskapsvernområdetpået genereltgrunnlag.Her
børdetogsåkort gjøresredefor hvemsomer forvaltningsmyndighet,og følgelig stårbakplanen.

Vi berogsåomat dettidlig i planenhenvisestil naturmangfoldloven§ 47 (skjøtselav verneområder)
derrammenefor hvasomregnessomskjøtseler satt.Dettebørdiskuteresi planen,slik atdet
fremkommerhvaforvaltningsmyndighetenmenererå betraktesomskjøtsel.Tiltak somikke faller inn
underskjøtselshjemmelen,mensomavulike årsakerlikevel erønskeligågjennomføre,måavklares
særskiltmedgrunneier.

Underfølgerenliste overandrepunkterdirektoratetønskerå knyttekommentarertil, medhenvisning
til kapittelogsidetall.

� Forside:Her børverneområdestyretsnavnog landskapsvernlogoensettesinn
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� Kap.1.2s.6: BeskrivelsenavFlekkefjordogOpplandsønskerfor brukenav områdetbør
settesinn i etegetkapittelmedtittelen”brukerinteresser”

� Kap.2.2s.8: Henvisningenetil Rødlista(2010)fra Artsdatabanken gjøresmerpresise,og
rødlistearteri områdetbørfremgåi enegentabell;øvrigeartersomersjeldneeller
interessantekannevnesi tekstenfor øvrig

� Kap.2.2s.9: Detbørhenvisestil Naturbasei tekstentil kart1, dersomopplysningeneer
hentetderfra

� Kap.3.2s.11-12: Beiting omfattesikke avskjøtselshjemmeleni naturmangfoldloven,ogdet
måhenvisestil inngåttbeiteavtalemedgrunneier

� Kap.3.2s.12-13: Forskriftenåpnerkun for plukkhogstav vedtil grunneiersegetbruksamt
hogstav gran.Punktene1-3 faller inn underskjøtselshjemmelenog kanutføresi regi av
forvaltningsmyndigheten(selvom andrekanutføreskjøtselenpåvegneav denne).Punktene4
og5 kankun gjennomføresmeddispensasjonetternaturmangfoldloven§ 48,ogmåderfortas
ut av skjøtselsplanen

� Kap.3.5s.13: Her børdetangismerpresisthvasommenesmed”områdenenær
bygningene”;gjernevist pået detaljkart.Videreerdetnoeuklart hvasommenesmedat
frivillig vernavskogenkanværeaktuelt,daforskriftenalleredeslårfastat plantelivetskal
beskyttesmot skadeogødeleggelse,ogathogstkun er tillatt somplukkhogstav vedtil
grunneiersegetbruk,samthogstav gran.

� Kap.3.6s.13: Her mådetfremgåhvasomer hjemmelenfor atveienfra Dåtlandsstrandaeret
”automatiskfredetveianlegg”.Dersomdeter snakkometkulturminnesomikke er formelt
fredet,menlikevel avkulturminnefagligemyndighetervurdertsomverneverdig,kandetsieså
omfattesav verneforskriftenskulturminnebegrep.Eventuellskjøtselav fredetekulturminner
måhatillatelsefra ansvarligkulturminnemyndighet,og kanikke utføresav
forvaltningsmyndighetenfor verneområdetpåegetinitiativ.

� Kap.3.6s 13 (forts.):Ryddingav trærav hensyntil utsikt er ikke skjøtseletter
naturmangfoldloven § 47.Hermådeteventueltgis entillatelseetter§ 48.

� Kap.3.7s.14:Det måkonkretiseresnærmerehvasommenesmedforstyrrelseav fuglelivet,
setthentil verneforskriftensbestemmelserognaturmangfoldlovensaktsomhetsplikt.Uansett
erdetteforhold somhørermerhjemmei enforvaltningsplan,ennenskjøtselsplan.

� Kap.3.7s.14-15: I avsnittetom fjellklatring mådettydeliggjøresom dethermenesat detteer
entypeferdselsom”kan skadenaturmiljøet”jf. § 3, pkt. 4.2,og følgelig krevettillatelsefra
forvaltningsmyndigheten.Direktoratetanbefalerat dettepunktettasut avskjøtselsplanen,da
deter noesomermernaturligå taoppi enforvaltningsplan.Imidlertid kan
forvaltningsmyndighetengjernetaoppslike forholdmedgrunneieref.eks.gjennometeget
brev.Eksempelviskanverneområdestyretta oppmedgrunneierat deønskerendialogom
hvor fjellklatring børskje,slik at detikke oppstårskade.Dettebørdarelaterestil
verneforskriftens§ 3 pkt. 4 (om hensynsfullferdsel),samtnaturmangfoldloven§ 6(om
generellaktsomhetsplikt).

� Kap.3.7s.15: Avsnitteneom bygningenepågårdenbørflyttes til etegetkapittelom
brukerinteresser,jf. kulepunktover.Setningenom høyeretoleransefor utvikling av
bygningsmassemåtasut, dadenneikkeer forankreti forvaltningsplanenfor Flekkefjord
landskapsvernområde,ogheller ikke passeri enskjøtselsplan.Detstemmerheller ikke med
kap.2 i denneskjøtselsplanen,derdetslåsfast(s.7) at ”Denne planentar ikkefor seg
forvaltningenavbebyggelsenpåsmåbruket.”

� Kap.37 s. 15 (forts.):Avsnittetom næringsutviklingbørhenvisekonkrettil
forvaltningsplanenfor Flekkefjordlandskapsvernområde,derdetteer omtalt.
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� Kap.4.1s.16: Det måfremgåav tiltaksplanenhvilke konkreteskjøtselstiltakgrunneierer
mentå gjennomførepåforvaltningsmyndighetensvegne.Grunneierkanikke påegetinitiativ
foretaskjøtselutenat detteeravklartmedforvaltningsmyndigheten,f.eks.gjennomenslik
tiltaksplan.

� Kap.4.3s.16: De tiltakenesomskisseresher måogsåinn i tiltaksplanen(tabellen).
� Kap.5 s.18 (tiltaksplan):Hermådetsettesinn enkolonnemedhvemsomeransvarligfor

gjennomføringav detenkeltetiltaket.Dettevil typisk væreforvaltningsmyndigheten, mens
detkanangisi enegenkolonnehvemsomfaktisk skalutføreskjøtselen.Dettekan
eksempelvisværegrunneier,SNOeller frivillige organisasjoner.Det børogsåestimeres
kostnadfor deulike tiltakenesålangtdet lar seggjøre.

Direktoratetberom at planenendresi trådmedkommentareneovenfor. Skjøtselsplanertrengerikke
direktoratetsgodkjenning,sålengedefølgerretningslinjeri enalleredegodkjentforvaltningsplan.
Ved fremtidig revisjonav forvaltningsplanenfor Flekkefjordlandskapsvernområde,børdetfremgå
hvilke delområdersomhareller skal få egneskjøtselsplaner.Ta gjernekontaktdersomdeterønskelig
medbistandfra vår side.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Elektroniskdokumentertgodkjenning,utenunderskrift
IngerAnneRyene.f. MortenIngebrigtsenWedege
Fung.seksjonssjef
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/3204-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 30.05.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

30/12 12.06.2012

Handlingsplan for Verneområdesty ret 2012-15 - godkjenning av
høringsutkast

Forvalters innstilling

Handlingsplanen i utkast av 28. mai 2012 godkjennes for utsending på høring til
kommunene, grunneierne og organisasjoner med følgende endringer: …

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, Verneområdestyret og
Direktoratet for naturforvaltning for faglig gjennomgang i Direktoratet for
naturforvaltning 28. mai.

Kapittel 4 i planen bør rulleres årlig. Øvrige deler rulleres etter behov. Handlingsplanen
bør revideres i 2016, på basis av reviderte forvaltningsplaner.
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Vurdering

Handlingsplanen bør sendes på høring i perioden 1. august til 1. oktober. Kapittel 2, 5
og 6, samt tekstene i kapittel 3, ønskes godkjent av styret 12. juni. Kapittel 1, 3 og 4 vil
bli skrevet ferdig før utsending.

Frittstående vedlegg: Handlingsplan – utkast pr 28. mai 2012.
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