
VERNEOMRÅDESTYRET FOR

OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD 

LANDSKAPSVERNOMRÅDER    

Møtested: Søgne
Dato: 14.02.2012
Tid: 16:30

Faste medlemmer som møtte:
Reidar Gausdal fung leder valgt til leder under møtet
Grete Kvelland Skaara valgt til nestlederunder møtet
Helge Andresen medlem
Tore Askildsen medlem

Forfall faste medlemmer:
Toril Runden
Varamedlemmer som møtte:
Ingen

Fra administrasjonen møtte:
Bjørn Vikøyr Verneområdeforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt i møtet.

Helge Andresen Tore Askildsen
Medlem medlem

Saksnr Innhold U.off.

PS 1/12 Godkjenning av protokoll
PS 2/12 Referatsaker
RS 1/12 Møteprotokoll / referat fra rådgivende utvalg 06.12.2011
RS 2/12 Underskrevet langsiktig skjøtselsavtale om Rosnes med Ytre

Berge Sauelag
PS 3/12 Flytting av forvaltningsknutepunkt for Verneområdestyret

Oksøy-Ryvingen og Flekkkefjord landskapsvernområder til
Mandal

PS 4/12 Konstituering av Verneområdestyret 2012-15
PS 5/12 Utvidelse av Rådgivende utvalg for Verneområdestyret Oksøy-

Ryvingen og Flekkkefjord landskapsvernområder
PS 6/12 Støtte fra Direktoratet for naturforvaltning til prøveprosjekt med

møtegodtgjørelse for Rådgivende utvalg



PS 7/12 Forstudie Åna Sira - søknad til Verneområdestyret
PS 8/12 Godkjenning av Verneområdestyrets årsmelding for 2011
PS 9/12 Eventuelt

Sak 3 og 4 ble bestemt byttet om ved behandlingen.

Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:
- Fullmakt til å søke støtte for en naturveileder i knutepunktet.
- Styredeltakelse på nasjonalparkkonferansen på Otta 31.aug - 2. sept.
- Fylkeskonservatoren støtter utredning for opprustning av Strondeveien
- Status for styreprioriterte tiltak/foreløpig tildeling av tiltaksmidler
- Prosjektet ”Ung i natur”

PS 1/12 Godkjenning av protokoll

VERNEOMRÅDESTYRET FOR

OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD 

LANDSKAPSVERNOMRÅDER    

PS 1/12 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder - 14.2.2012

Behandling:
Verneområdestyret hadde påpekte en teknisk feil i protokollen fra 14.12.2011. Utskrift ble 
utsatt. Ingen merknader til innholdet i protokollen.

Vedtak/innstilling:
Godkjenning av protokollen ble utsatt.

PS 2/12 Referatsaker

VERNEOMRÅDESTYRET FOR

OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD 

LANDSKAPSVERNOMRÅDER    

PS 2/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord

landskapsvernområder - 14.2.2012

Behandling:



Enstemmig vedtak.

Vedtak/innstilling:

Sakene ble tatt til etterretning.

RS 1/12 Møteprotokoll / referat fra rådgivende utvalg 06.12.2011 2011/1902

RS 2/12 Underskrevet langsiktig skjøtselsavtale om Rosnes med Ytre Berge Sauelag 2011/3286

PS 3/12 Flytting av forvaltningsknutepunkt til for Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkkefjord 

landskapsvernområder til Mandal

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:
Verneområdestyret anmoder Verneområdeforvalteren å søke Miljøverndepartementet om å flytte

forvaltningsknutepunktet for Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 

landskapsvernområder til Mandal, og søke Direktoratet for naturforvaltning om at navnet på styret 

endres til Verneområdestyret sør.

VERNEOMRÅDESTYRET 
OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD 
LANDSKAPSVERNOMRÅDER

Arkiv: K12
Saksmappe: 2011/145 -3299/2012
Saksbehandler: Bjørn Vikøyr
Dato:                   27.01.2012

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder - 14.2.2012

Flytting av forvaltningsknutepunkt til for Verneområdestyret 
Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder til 
Mandal

Utv.saksnr Utvalg Møtedato

3/12 Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:

Verneområdestyret anmoder Verneområdeforvalteren å søke Miljøverndepartementet om å 
flytte forvaltningsknutepunktet for Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder til Mandal, og søke Direktoratet for naturforvaltning om at navnet på 
styret endres til Verneområdestyret sør.

Behandling:



Helge Andresen argumenterte for at knutepunktet skulle forbli i Søgne. 
Verneområdeforvalterens innstilling vedrørende flytting vedtatt mot en stemme (HA). 
Verneområdeforvalterens innstilling vedrørende nytt navn enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Verneområdestyret anmoder Verneområdeforvalteren å søke Miljøverndepartementet om å 
flytte forvaltningsknutepunktet for Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder til Mandal, og søke Direktoratet for naturforvaltning om at navnet på 
styret endres til Verneområdestyret sør.

PS 4/12 Konstituering av Verneområdestyret 2012-15

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:
Verneområdestyret velger …… til styreleder for 2012-15.

Verneområdestyret velger …… til nestleder for 2012-15.

Verneområdestyret velger …… og …… til å skrive under protokollen for 2012-15.

Verneområdestyret Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

Arkiv: K12
Saksmappe: 2010/4527 -4287/2012
Saksbehandler: Bjørn Vikøyr
Dato:                   07.02.2012

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder - 14.2.2012

Konstituering av Verneområdestyret 2012-15

Utv.saksnr Utvalg Møtedato

PS 4/12 Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:

Verneområdestyret velger …… til styreleder for 2012-15.



Verneområdestyret velger …… til nestleder for 2012-15.

Verneområdestyret velger …… og …… til å skrive under protokollen for 2012-15.

Behandling:
Tore Askildsen foreslår Reidar Gausdal som leder og Grete Kvelland Skaara som nestleder. 
Helge Andresen og Tore Askildsen forslås som underskrivere. Forslagene ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:
Verneområdestyret velger Reidar Gausdal til styreleder for 2012-15.
Verneområdestyret velger Grete Kvelland Skaara til nestleder for 2012-15.
Verneområdestyret velger Helge Andresen og Tore Askildsen til å skrive under protokollen 
for 2012-15.

PS 5/12 Utvidelse av Rådgivende utvalg for Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkkefjord 

landskapsvernområder

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:
Verneområdestyret ber verneområdeforvalteren iverksette en brei høringsprosess med sikte på å 

avklare om det er ønskelig å etablere et Rådgivende utvalg for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 

landskapsvernområder, skjærgårdsparkområder og sjøfuglreservatene i Vest-Agder. En skisse til 

vedtekter datert 14. februar 2012, skal legges til grunn for prosessen. Saken ønskes prioritert, med 

sikte på en beslutning på Verneområdestyremøtet 23. april 2012.

Verneområdestyret Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

Arkiv: K12
Saksmappe: 2011/145 -3302/2012
Saksbehandler: Bjørn Vikøyr
Dato:                   27.01.2012

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder - 14.2.2012

Forslag til utvidelse av Rådgivende utvalg for Verneområdestyret 
for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

Utv.saksnr Utvalg Møtedato

5/12 Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder



Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:
Verneområdestyret ber verneområdeforvalteren iverksette en brei høringsprosess med sikte på 
å avklare om det er ønskelig å etablere et Rådgivende utvalg for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder, skjærgårdsparkområder og sjøfuglreservatene i Vest-
Agder. En skisse til vedtekter datert 14. februar 2012, skal legges til grunn for prosessen. 
Saken ønskes prioritert, med sikte på en beslutning på Verneområdestyremøtet 23. april 2012.

Behandling:
Møtet ble lukket. Saken ble foreslått utsatt i påvente av arbeidet med en Handlingsplan for 
verneområdestyret mot år 2015. Utsettingsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Behandling av forslaget om utvidelse av rådgivende utvalg utsettes i påvente av 

Handlingsplanen for verneområdestyret 2015.

PS 6/12 Støtte fra Direktoratet for natuurforvaltning til prøveprosjekt med møtegodtgjørelse for 

Rådgivende utvalg

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:
Verneområdestyret åpner for en prøveordning ved at medlemmene i rådgivende utvalg kan søke 

møtegodtgjørelse for inntil 7,5 timer, knyttet til to planlagte hovedmøter, i 2012. Ordningen 

administreres av verneområdeforvalteren.

Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen 
og Flekkefjord landskapsvernområder 

Arkiv: K12
Saksmappe: 2011/145 -3303/2012
Saksbehandler: Bjørn Vikøyr
Dato:                   27.01.2012

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder - 14.2.2012

Støtte fra Direktoratet for naturforvaltning til prøveprosjekt med 
møtegodtgjørelse for Rådgivende utvalg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato

6/12 Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:
Verneområdestyret åpner for en prøveordning ved at medlemmene i rådgivende utvalg kan 
søke møtegodtgjørelse for inntil 7,5 timer, knyttet til to planlagte hovedmøter, i 2012. 
Ordningen administreres av verneområdeforvalteren.

Behandling:



Forslag til tillegg i vedtaket: En eventuell forlenging av ordningen utover 2012 forutsetter at 
Direktoratet dekker kostnadene, og nytt vedtak i verneområdestyret.  Forslaget med ovennevte 
tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: 
Verneområdestyret åpner for en prøveordning ved at medlemmene i rådgivende utvalg kan 
søke møtegodtgjørelse for inntil 7,5 timer, knyttet til to planlagte hovedmøter, i 2012. 
Ordningen administreres av verneområdeforvalteren. En eventuell forlenging av ordningen 
utover 2012 forutsetter at Direktoratet dekker kostnadene, og nytt vedtak i verneområdestyret.

PS 7/12 Forstudie Åna Sira - søknad til Verneområdestyret

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:
Verneområdestyret ser positivt på å få gjennomført en forstudie som har som mål å legge grunnlag 

for lokalt forankret samarbeid om samfunnsmessig verdiskapning med basis i de unike natur- og 

kulturkvalitetene i Åna-Sira. Vi ønsker å støtte tiltaket med 25 % av eksterne kostnader innen en 

maksimal total ramme på kr 80 000,- pluss mva. Vi legger til grunn at forstudien vil belyse muligheter 

og rammer i forhold til verneformålet for Flekkefjord landskapsvernområde. Verneområdestyret vil la 

seg representere i arbeidet ved verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr. 

Verneområdestyret Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder 

Arkiv: K12
Saksmappe: 2012/336 -3347/2012
Saksbehandler: Bjørn Vikøyr
Dato:                   30.01.2012

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder - 14.2.2012

Forstudie Åna Sira - søknad til Verneområdestyret

Utv.saksnr Utvalg Møtedato

7/12 Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:
Verneområdestyret ser positivt på å få gjennomført en forstudie som har som mål å legge 
grunnlag for lokalt forankret samarbeid om samfunnsmessig verdiskapning med basis i de 
unike natur- og kulturkvalitetene i Åna-Sira. Vi ønsker å støtte tiltaket med 25 % av eksterne 
kostnader innen en maksimal total ramme på kr 80 000,- pluss mva. Vi legger til grunn at 
forstudien vil belyse muligheter og rammer i forhold til verneformålet for Flekkefjord 
landskapsvernområde. Verneområdestyret vil la seg representere i arbeidet ved 
verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr. 



Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Verneområdestyret ser positivt på å få gjennomført en forstudie som har som mål å legge 
grunnlag for lokalt forankret samarbeid om samfunnsmessig verdiskapning med basis i de 
unike natur- og kulturkvalitetene i Åna-Sira. Vi ønsker å støtte tiltaket med 25 % av eksterne 
kostnader innen en maksimal total ramme på kr 80 000,- pluss mva. Vi legger til grunn at 
forstudien vil belyse muligheter og rammer i forhold til verneformålet for Flekkefjord 
landskapsvernområde. Verneområdestyret vil la seg representere i arbeidet ved 
verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr. 

PS 8/12 Godkjenning av Verneområdestyrets årsmelding for 2011

Verneområdeforvaltens forslag til vedtak:
Verneområdestyret godkjenner Årsmeldingen som fremlagt med følgende anbefalinger:

1. Det er ønskelig med økt fokus på kvalitetsikring av skjøtsel, overvåking og effektkontroll, samt at 
gammel og ny kunnskap blir gjort tilgjengelig, og gjenstand for drøftinger i og mellom 
Verneområdestyret, Rådgivende utvalg og andre interesserte. Oppsynets kapasitet, med kun to 
månedsverk totalt i våre populære og mye brukte skjærgårdsområder, er for lav. Vi mener hver 
av våre to naturoppsyn i kystsonen bør kunne bruke en tredjedel av sitt fulle årsverk, knyttet til 
oppsyn, formidling og prosjektledelse med videre, i våre områder. På det grunnlaget har vi som 
mål, at naturoppsynet totalt i våre områder, inkludert prosjektledelse av minkprosjektet, bør 
økes til minimum syv månedsverk pr år innen 2014.

2. Det bør arbeides videre for å få etablert et nasjonalt naturinformasjonsenter knyttet til Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde.

3. Vi har syv tillitsvalgte i Rådgivende utvalg. Antall organisasjoner det er aktuelt å samarbeide 
aktivt med, bør utvides fra tre i 2011 til opp mot 20, eventuelt 25, innen 2015. Vi har i dag 
samarbeid med fem skoler som bruker landskapsvernområdene. Dette bør utvides til opp mot 
15, eventuelt 25, innen 2015. For å håndtere dette bør knutepunktet styrkes med en 
naturveileder i full stilling, som kan:

- Gå aktivt inn og delta i «klasserommene» og «møteplassene» for å bidra i utvikling av gode 
praktiske tiltak i skolenes og organisasjonenes nærområde, og gi dem aktiv støtte i å ta i bruk og 
gjerne «adoptere» deler av landskapsvernområdet på en god måte.

- Bidra til gode læringsopplegg og – aktiviteter,
- Være en menneskelig kunnskapsbase, som kan fungere sammen med en



- Elektronisk kunnskapsbase/nattverksplattform for naturkunnskap og metodeutvikling, knyttet til 
opplevelse, aktivitet, læring og kunnskapsutveksling skolenes nærområde og 
landskapsvernområdene.

4. I første omgang bør naturveilederen ha fokus på de mange elevene og 
organisasjonsmedlemmene som allerede bruker landskapsvernområdene.

5. Det bør etableres ordninger for rydding av avfall i de prioriterte tiltaksområdene og 
skjærgårdsparkdelen av landskapsvernområdet innen 2015.

6. Verneområdestyret bør lage en handlingsplan som definerer mål og strategier for arbeidet og 
organisasjonen fram til 2015. Her bør man ta stilling til hvordan man ønsker å samarbeide og 
kommunisere med Rådgivende utvalg, grunneiere, bønder, kommunepolitikere, 
kommuneansatte, organisasjonsmedlemmer, skoleelever og andre interesserte.

7. Det er nødvendig med vesentlig økte bevilgninger til tiltak i 2012, i forhold til 2011, for at vi skal 
nå målene i de to godkjente forvaltningsplanene for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder innen 2015.

8. For å sikre god restaurering av kystlynghei, naturbeitemark og slåttemark er det en stor fordel 
med langsiktighet. Vi anbefaler mangeårige avtaler som gjelder fram til 2020. Det er et mål å 
inngå fem slike avtaler i løpet av 2012.

9. Ovennevnte anbefalinger bør tas inn i en handlingsplan for Verneområdestyret for 2012-15.

Verneområdestyret Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

Arkiv: K12
Saksmappe: 2011/145 -4362/2012
Saksbehandler: Bjørn Vikøyr
Dato:                   07.02.2012

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder - 14.2.2012

Godkjenning av Verneområdestyrets årsmelding for 2011

Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder



Verneområdeforvaltens forslag til vedtak:

Verneområdestyret godkjenner Årsmeldingen som fremlagt med følgende anbefalinger:

10. Det er ønskelig med økt fokus på kvalitetsikring av skjøtsel, overvåking og 
effektkontroll, samt at gammel og ny kunnskap blir gjort tilgjengelig, og gjenstand for 
drøftinger i og mellom Verneområdestyret, Rådgivende utvalg og andre interesserte. 
Oppsynets kapasitet, med kun to månedsverk totalt i våre populære og mye brukte 
skjærgårdsområder, er for lav. Vi mener hver av våre to naturoppsyn i kystsonen bør kunne 
bruke en tredjedel av sitt fulle årsverk, knyttet til oppsyn, formidling og prosjektledelse 
med videre, i våre områder. På det grunnlaget har vi som mål, at naturoppsynet totalt i våre 
områder, inkludert prosjektledelse av minkprosjektet, bør økes til minimum syv 
månedsverk pr år innen 2014.

11. Det bør arbeides videre for å få etablert et nasjonalt naturinformasjonsenter knyttet til 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.

12. Vi har syv tillitsvalgte i Rådgivende utvalg. Antall organisasjoner det er aktuelt å 
samarbeide aktivt med, bør utvides fra tre i 2011 til opp mot 20, eventuelt 25, innen 2015. 
Vi har i dag samarbeid med fem skoler som bruker landskapsvernområdene. Dette bør 
utvides til opp mot 15, eventuelt 25, innen 2015. For å håndtere dette bør knutepunktet 
styrkes med en naturveileder i full stilling, som kan:

- Gå aktivt inn og delta i «klasserommene» og «møteplassene» for å bidra i utvikling av 
gode praktiske tiltak i skolenes og organisasjonenes nærområde, og gi dem aktiv støtte i 
å ta i bruk og gjerne «adoptere» deler av landskapsvernområdet på en god måte.

- Bidra til gode læringsopplegg og – aktiviteter,
- Være en menneskelig kunnskapsbase, som kan fungere sammen med en
- Elektronisk kunnskapsbase/nattverksplattform for naturkunnskap og metodeutvikling, 

knyttet til opplevelse, aktivitet, læring og kunnskapsutveksling skolenes nærområde og 
landskapsvernområdene.

13. I første omgang bør naturveilederen ha fokus på de mange elevene og 
organisasjonsmedlemmene som allerede bruker landskapsvernområdene.

14. Det bør etableres ordninger for rydding av avfall i de prioriterte tiltaksområdene og 
skjærgårdsparkdelen av landskapsvernområdet innen 2015.

15. Verneområdestyret bør lage en handlingsplan som definerer mål og strategier for 
arbeidet og organisasjonen fram til 2015. Her bør man ta stilling til hvordan man ønsker å 
samarbeide og kommunisere med Rådgivende utvalg, grunneiere, bønder, 
kommunepolitikere, kommuneansatte, organisasjonsmedlemmer, skoleelever og andre 
interesserte.



16. Det er nødvendig med vesentlig økte bevilgninger til tiltak i 2012, i forhold til 2011, 
for at vi skal nå målene i de to godkjente forvaltningsplanene for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder innen 2015.

17. For å sikre god restaurering av kystlynghei, naturbeitemark og slåttemark er det en stor 
fordel med langsiktighet. Vi anbefaler mangeårige avtaler som gjelder fram til 2020. Det er 
et mål å inngå fem slike avtaler i løpet av 2012.

18. Ovennevnte anbefalinger bør tas inn i en handlingsplan for Verneområdestyret for 
2012-15.

Behandling:

Forslag til tillegg etter andre setning i vedtakets punkt 3: 

Dette påvirker ikke sammensetningen av rådgivende utvalg. 

Innstillingen med ovennevnte tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verneområdestyret godkjenner Årsmeldingen som fremlagt med følgende anbefalinger:

1. Det er ønskelig med økt fokus på kvalitetsikring av skjøtsel, overvåking og effektkontroll, 
samt at gammel og ny kunnskap blir gjort tilgjengelig, og gjenstand for drøftinger i og 
mellom Verneområdestyret, Rådgivende utvalg og andre interesserte. Oppsynets kapasitet, 
med kun to månedsverk totalt i våre populære og mye brukte skjærgårdsområder, er for 
lav. Vi mener hver av våre to naturoppsyn i kystsonen bør kunne bruke en tredjedel av sitt 
fulle årsverk, knyttet til oppsyn, formidling og prosjektledelse med videre, i våre områder. 
På det grunnlaget har vi som mål, at naturoppsynet totalt i våre områder, inkludert
prosjektledelse av minkprosjektet, bør økes til minimum syv månedsverk pr år innen 2014.

2. Det bør arbeides videre for å få etablert et nasjonalt naturinformasjonsenter knyttet til 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.

3. Vi har syv tillitsvalgte i Rådgivende utvalg. Antall organisasjoner det er aktuelt å 
samarbeide aktivt med, bør utvides fra tre i 2011 til opp mot 20, eventuelt 25, innen 2015. 
Dette påvirker ikke sammensetningen av rådgivende utvalg. Vi har i dag samarbeid med 
fem skoler som bruker landskapsvernområdene. Dette bør utvides til opp mot 15, eventuelt 
25, innen 2015. For å håndtere dette bør knutepunktet styrkes med en naturveileder i full 
stilling, som kan:

- Gå aktivt inn og delta i «klasserommene» og «møteplassene» for å bidra i utvikling av 
gode praktiske tiltak i skolenes og organisasjonenes nærområde, og gi dem aktiv støtte 
i å ta i bruk og gjerne «adoptere» deler av landskapsvernområdet på en god måte.

- Bidra til gode læringsopplegg og – aktiviteter,
- Være en menneskelig kunnskapsbase, som kan fungere sammen med en
- Elektronisk kunnskapsbase/nattverksplattform for naturkunnskap og metodeutvikling, 

knyttet til opplevelse, aktivitet, læring og kunnskapsutveksling skolenes nærområde 
og landskapsvernområdene.



4. I første omgang bør naturveilederen ha fokus på de mange elevene og 
organisasjonsmedlemmene som allerede bruker landskapsvernområdene.

5. Det bør etableres ordninger for rydding av avfall i de prioriterte tiltaksområdene og 
skjærgårdsparkdelen av landskapsvernområdet innen 2015.

6. Verneområdestyret bør lage en handlingsplan som definerer mål og strategier for arbeidet 
og organisasjonen fram til 2015. Her bør man ta stilling til hvordan man ønsker å 
samarbeide og kommunisere med Rådgivende utvalg, grunneiere, bønder, 
kommunepolitikere, kommuneansatte, organisasjonsmedlemmer, skoleelever og andre 
interesserte.

7. Det er nødvendig med vesentlig økte bevilgninger til tiltak i 2012, i forhold til 2011, for at 
vi skal nå målene i de to godkjente forvaltningsplanene for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder innen 2015.

8. For å sikre god restaurering av kystlynghei, naturbeitemark og slåttemark er det en stor 
fordel med langsiktighet. Vi anbefaler mangeårige avtaler som gjelder fram til 2020. Det er 
et mål å inngå fem slike avtaler i løpet av 2012.

9. Ovennevnte anbefalinger bør tas inn i en handlingsplan for Verneområdestyret for 2012-
15.

PS 9/12 Eventuelt

Verneområdestyret Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

Arkiv: K12
Saksmappe: 2011/145 -4362/2012
Saksbehandler: Bjørn Vikøyr
Dato:                   07.02.2012

Saksprotokoll i Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder - 14.2.2012

Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:
- Fullmakt til å søke støtte for en naturveileder i knutepunktet.
- Styredeltakelse på nasjonalparkkonferansen på Otta 31.aug - 2. sept.
- Fylkeskonservatoren støtter utredning for opprustning av Strondeveien
- Status for styreprioriterte tiltak/foreløpig tildeling av tiltaksmidler
- Prosjektet ”Ung i natur”

Verneområdeforvalterens forslag til vedtak:



- Verneområdeforvalteren gis fullmakt til å søke Direktoratet for naturforvaltning/Statens 
naturoppsyn om en naturveilederstilling.

- Verneområdestyret deltar på nasjonalparkkonferansen på Otta 31.aug - 2. sept.
- Verneområdestyret tar Fylkeskonservatorens støtte til etterretning.
- Verneområdestyret tar status for de styreprioriterte tiltakene til etterretning.
- Verneområdestyret tar status i prosjektet «Ung i natur» til etterretning.

Behandling:

Alle saker enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Verneområdeforvalteren gis fullmakt til å søke Direktoratet for naturforvaltning/Statens 
naturoppsyn om en naturveilederstilling.

- Verneområdestyret deltar på nasjonalparkkonferansen på Otta 31.aug - 2. sept.
- Verneområdestyret tar Fylkeskonservatorens støtte til etterretning.
- Verneområdestyret tar status for de styreprioriterte tiltakene til etterretning.
- Verneområdestyret tar status i prosjektet «Ung i natur» til etterretning.


