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ST 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 24.03.2015

Vedtak

Godkjent. Enstemmig.

ST 2/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 24.03.2015

Sakene ble gjennomgått.
Styret ønsker en sak på tilskudd til informasjonsenteret i Rådhusgata 6 for 2014 og 
søknaden om nye midler til miljødirektoratet av februar 2015 fremlagt i neste møte.

Vedtak

Referatsaker ble tatt til orientering. Enstemmig.



RS 1/15 Orientering om vedtak vindkraft Siragrunnen. NVEs referanse: 200708652-189

RS 2/15 Svar vedrørende spørsmål om nasjonalpark på kysten i Vest-Agder fra KMD

RS 3/15 Brev til KMD med spørsmål knyttet til en mulige rammer for nasjonalpark på 
kysten i Vest-Agder

RS 4/15 Delegasjon av myndighet til å behandle klagesaker etter naturmangfoldloven fra 
Klima- og Miljøverndepartementet til Miljødirektoratet

RS 5/15 Melding om vedtak - Vernestatus Oksøy-Ryvingen

RS 6/15 Invitasjon til Nasjonalparkkonferansen 2015

RS 7/15 Avtale R6 - til arkiv

ST 3/15 Tilbud fra Miljødirektoratet om å overta forvaltningsansvar for 10 
sjøfuglreservater som er omsluttet av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde

1 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder – brev fra 
Miljødirektoratet

2 Tilbud om forvaltning av 10 nye verneområder som er omsluttet av 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområdet – invitasjon til rådgivende 
utvalg til å avgi høringsuttalelse

3 Sjøfuglreservater Overtakelse – uttalelse fra Naturvernforbundet

Grunneierrepresentantenes uttalelse er i sin helhet gjengitt i 
saksframstillingen og derfor ikke vedlagt.

Forvalters innstilling

Verneområdestyret takker ja til tilbudet om å overta forvaltningsansvaret for:

 Skjøringen naturreservat i Mandal kommune
 Slettingen naturreservat i Mandal kommune
 Store Vengelsholmen naturreservat i Mandal kommune
 Søndre Eggvær naturreservat i Mandal kommune
 Kjellingen naturreservat i Mandal kommune
 Valløy naturreservat i Mandal kommune
 Herøya naturreservat i Søgne kommune
 Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat i Søgne kommune
 Store Lyngholmen naturreservat i Søgne kommune
 Oksø naturreservat i Kristiansand kommune

Verneområdeforvalteren bes om å følge opp saken i forhold til Miljødirektoratet og 
Fylkesmannen og informere grunneierne, kommunene og andre berørte parter.



Verneområdestyret er positiv til dialog med Flekkefjord kommune og Fylkesmannen i Vest-
Agder om overtakelse av to sjøfuglreservater Øvre og Nedre Svinholmen og Rødholman som 
ligger nær Flekkefjord landskapsvernområde og i dag forvaltes av Fylkesmannen.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 24.03.2015

Behandling
Styret fremmet ønske om en gjennomgang av hva arbeidet med sjøfuglreservatene innebærer på 
neste styremøte.

Vedtak

Verneområdestyret takker ja til tilbudet om å overta forvaltningsansvaret for:

 Skjøringen naturreservat i Mandal kommune
 Slettingen naturreservat i Mandal kommune
 Store Vengelsholmen naturreservat i Mandal kommune
 Søndre Eggvær naturreservat i Mandal kommune
 Kjellingen naturreservat i Mandal kommune
 Valløy naturreservat i Mandal kommune
 Herøya naturreservat i Søgne kommune
 Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat i Søgne kommune
 Store Lyngholmen naturreservat i Søgne kommune
 Oksø naturreservat i Kristiansand kommune

Verneområdeforvalteren bes om å følge opp saken i forhold til Miljødirektoratet og 
Fylkesmannen og informere grunneierne, kommunene og andre berørte parter.

Verneområdestyret er positiv til dialog med Flekkefjord kommune og Fylkesmannen i Vest-
Agder om overtakelse av to sjøfuglreservater Øvre og Nedre Svinholmen og Rødholman som 
ligger nær Flekkefjord landskapsvernområde og i dag forvaltes av Fylkesmannen.

Enstemmig.



ST 4/15 Uttalelse til utkast til reviderte vedtekter for nasjonalpark-
/verneområdestyrer og utkast til stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-
/verneområdeforvalter

1 Revidering av vedtekter for nasjonalpark- verneområdestyrene, samt 
stillingsinstruks for forvalter – brev fra Miljødirektoratet

2 Utkast til reviderte vedtekter for nasjonalpark- verneområdestyrene

3 Utkast til revidert stillingsbeskrivelse for forvalter

Forvalters innstilling

Verneområdetyret stiller seg bak forvalterens forslag til endringer i utkast til reviderte 
vedtekter for nasjonalpark-/verneområdestyrer og utkast til stillingsbeskrivelse for 
nasjonalpark-/verneområdeforvalter, som beskrevet i saksframstillingen, og anmoder 
Miljødirektoratet om å ta disse inn i endelig versjon.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 24.03.2015

Behandling
Verneområdestyret gikk gjennom saksframstillingen og foreslo følgende vedtak:

Verneområdestyret har ingen merknader til utkast til reviderte vedtekter for 
nasjonalpark-/verneområdestyrer og utkast til stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-
/verneområdeforvalter. Verneområdestyret har ingen forslag til delegering av ytterligere 
oppgaver til forvalter.

Vedtak

Verneområdestyret har ingen merknader til utkast til reviderte vedtekter for 
nasjonalpark-/verneområdestyrer og utkast til stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-
/verneområdeforvalter. Verneområdestyret har ingen forslag til delegering av ytterligere 
oppgaver til forvalter. Enstemmig.

ST 5/15 Regnskap 2014

Forvalters innstilling

Verneområdestyret godkjenner regnskapet for 2014.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 24.03.2015

Behandling



Styret ønsker et oppsett med regnskapstall for året før, budsjett-tall for inneværende år 
og regnskapstall for inneværende år.

Vedtak

Verneområdestyret godkjenner regnskapet for 2014. Enstemmig.

ST 6/15 Budsjett 2015 - iverksetting

1 Drift av verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder 2015

Forvalters innstilling

Verneområdestyret godkjenner budsjettet som foreslått. Verneområdeforvalteren 
anmodes om iverksetting. 

Restaurering og drift av kulturlandskapet og tilhørende viktige naturtyper er en svært 
viktig del av forvaltningen av våre verneområder. Flere ti-talls bønder legger årlig ned 
en betydelig arbeidsmengde i dette arbeidet. Interessen har økt siden vernet ble 
etablert blant annet takket være økonomiske bidrag fra verneområdeforvaltningen. Vi 
finner i årets tildeling kun rom for en begrenset videreføring av pågående prosjekter. 
Verneområdestyret er bekymret for at redusert tildeling i forhold til 2014 vil bremse det 
viktige arbeidet med restaurering og bevaring av truede naturtyper som kystlynghei og 
slåttemark, og tilhørende kulturlandskap i landskapsvernområdene.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 24.03.2015

Behandling
Styret anmoder verneområdeforvalter å informere viktige samarbeidspartnere om at det 
kan forventes lavere aktivitet som følge av reduserte bevilgninger.

Styreleder foreslår: Prosjekt Bergeneset (4) og Asperøya (5) reduseres med kr 20 000 
hver. Prosjekt Åksla (10), Hummerås (11), Herøya (14) og Oksøy-Ryvingen 
avfallsrydding (18) styrkes med kr 10 000 hver.

Vedtak

Verneområdestyret godkjenner budsjettet som foreslått med følgende endringer:
Prosjekt Bergeneset (4) og Asperøya (5) reduseres med kr 20 000 hver. Prosjekt Åksla 
(10), Hummerås (11), Herøya (14) og Oksøy-Ryvingen avfallsrydding (18) styrkes med 
kr 10 000 hver. Verneområdeforvalteren anmodes om iverksetting. 

Restaurering og drift av kulturlandskapet og tilhørende viktige naturtyper er en svært 
viktig del av forvaltningen av våre verneområder. Flere ti-talls bønder legger årlig ned 



en betydelig arbeidsmengde i dette arbeidet. Interessen har økt siden vernet ble 
etablert blant annet takket være økonomiske bidrag fra verneområdeforvaltningen. Vi 
finner i årets tildeling kun rom for en begrenset videreføring av pågående prosjekter. 
Verneområdestyret er bekymret for at redusert tildeling i forhold til 2014 vil bremse det 
viktige arbeidet med restaurering og bevaring av truede naturtyper som kystlynghei og 
slåttemark, og tilhørende kulturlandskap i landskapsvernområdene.

Enstemmig.

ST 7/15 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 24.03.2015

1. Tema på møte/befaring i Søgne 19. juni kl 0900-1500, i tillegg til sannsynlig 
gjennomgang av forvaltningsplaner etter faglig gjennomgang i direktoratet. Styret 
ønsker å befare Songvaar fyr og gå gjennom hva arbeidet med sjøfuglreservatene 
innebærer. Frammøte i Høllen.

2. Work shop verdiskaping – aug./september. Styret ønsker en egen gjennomgang 
av oppnådde resultater.

3. Verneområdestyrets fagseminar – oktober. Styret og forvalter tenker videre på 
hva vi ønsker å ta opp på årets fagseminar.

4. Status og strategiske elementer i forvaltningsplanene – kort innledning ved
forvalter. Styret ønsker at planutkastene skal ha en visjon om bruk og vern, og
overordnede mål knyttet til viktige naturtyper, sjeldne og truede arter, gode 
bestander av sjøfugl, gode mulighet for varierte naturopplevelser og læring i 
naturen, og bevaring av viktige kulturmiljøer. Det er ønskelig at bakgrunnen for 
bevaringsmålene og en definisjon av miljølære presenteres. Styret ønsker at 
planutkastene skal ta inn: 

a. Uttaket av mink må videreføres og helst utvides.

b. Det skal etableres nasjonalt autorisert senter i regionen, for aktiv informasjon 
og dialog med grunneierne og brukerne om verneområdene på kysten 
gjennom utstillinger og internett.

c. Nasjonal skiltstandard skal tas aktivt i bruk.

d. Det skal utarbeides en besøksplan for landskapsvernområdet med fokus på 
innfallsporter, opplevelser, skilting og informasjon. 

e. Ett område i hver kommune, skal så langt mulig universelt tilrettelegges 
innen rammen av verneformålet.

f. Bergeneset (Flekkerøy),  Asperøya,  Kapelløya, Ystevågen (Skjernøy), Li 
(Hidreheia), Laugøy (Hidra) skal kunne utvikles til base for læring i naturen.

g. Eksempler på tiltak som er søknadspliktig i forhold til verneforskriften:

 omfattende ryddetiltak som innebærer en endring av naturtilstanden fra 
slik det var på vernetidspunktet og tiden før dette

 gjenopptakelse av beiting på arealer som ikke er preget av tidligere tiders 
beitebruk eller der det kan være sjeldne arter som bør hensyntas



Ved søknader som innebærer endring av naturtilstanden skal man alltid 
vurdere alternative skjøtselsmetoder som for eksempel kan innebære fravær 
av beiting.

h. Områder som er i en negativ økologisk tilstand eller utvikling skal 
restaureres.

i. Styret er åpen for å vurdere å ta en pådriver rolle i noen prosjekter. Aktuelle 
prosjekter kan være: Asperøya, Bergeneset, Ryvingen, Mønstremyr, 
Kjørsfjellet, Kjellnes 

Styret presiserer at det er viktig at Rådgivende utvalg kommer med innspill til 
utkastene fil forvaltningsplaner i god tid.

Vedtak

Verneområdestyret tar sakene til orientering og anmoder verneområdeforvalteren om å 
følge opp. Enstemmig.


