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brygger på Nordre og Søndre Vassøy

2012/5103

ST 15/14 Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder - notat til styret om 
retningslinjer for ombygging/mindre tilbygg til 
fritidshus/hytter i landskapsvernområder

2013/4542

ST 16/14 Eventuelt



a. Deltakelse på friluftsrådenes landskonferanse.
b. Invitasjon til utstilling i Midt-Agder friluftsråd nye lokaler sentralt i 

Kristiansand.
c. Oppsummering av Fagsamlingen med fokus på mål, retningslinjer, 

framdrift og organisering av arbeidet med revisjon av 
forvaltningsplanene. 

d. Studietur deltakelse.
e. Styremøte før sommerferien.

ST 8/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Vedtak

Protokoller fra styremøte og møte med rådgivende utvalg 14. januar ble godkjent uten 
merknader.

(Enst.)

ST 9/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Vedtak

Sakene tatt til orientering. 
(Enst.)



RS 7/14 Omgjøring av eksisterende landskapsvernområder på Vest-Agder kysten til 
nasjonalpark? - epost til rådmennene

RS 8/14 Skålevika - melding om mulig ulovlig forhold - kopi av brev

RS 9/14 Utkast til notat om mulige fordeler og ulemper ved omgjøring av eksisterende 
landskapsvernområder på Vest-Agder kysten til nasjonalpark

RS 10/14 Kvittering for levert søknad om tiltaksmidler 2014

RS 11/14 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder -
søknad til Miljødirektoratet om midler til drift og forvaltningsplanlegging i 2014

RS 12/14 Flytting av knutepunkt for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder

ST 10/14 Søgne - Hundsøya - søknad om å erstatte nåværende lavvo med en i 
tre

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde
§3 pkt 1.3 i tillatelse til at Søgne Jeger- og Fiskerforening kan erstatte dagens stoff-lavvo med en 
tilsvarende høy og stor lavvo på 30 m2 i tre. Lavvoen skal være lett tilgjengelig for allmenheten. 
Den skal bygges med umalt naturkledning på eksisterende gulv uten nevneverdig inngrep i 
bakken og slik at den lett kan fjernes og området tilbakeføres av tiltakshaver, dersom aktiviteten 
opphører eller hvis verneområdestyret ønsker det etter fem år.

Tillatelsen gjelder i fem år og kun i forhold til forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde. Det skal ikke legges inn vann i lavvoen. 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Vedtak

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde
§3 pkt 1.3 i tillatelse til at Søgne Jeger- og Fiskerforening kan erstatte dagens stoff-lavvo med en 
tilsvarende høy og stor lavvo på 30 m2 i tre. Lavvoen skal være lett tilgjengelig for allmenheten. 
Den skal bygges med umalt naturkledning på eksisterende gulv uten nevneverdig inngrep i 
bakken og slik at den lett kan fjernes og området tilbakeføres av tiltakshaver, dersom aktiviteten 
opphører eller hvis verneområdestyret ønsker det etter fem år.

Tillatelsen gjelder i fem år og kun i forhold til forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde. Det skal ikke legges inn vann i lavvoen. 

(Enst.)



ST 11/14 Forslag om å prioritere kr 100 000 til prosjektering av atkomst fra 
Fidsel til kleppe

Forvalters innstilling

Verneområdestyret inviterer grunneierne til å delta i ei prosjektgruppe sammen med 
Flekkefjord kommune. Mandatet er å utforme ei skisse til prosess for å definere felles 
mål og tiltak i heiområdet Fidsel-Stø-Dåtlandstranda-Vardefjell.  Verneområdestyret 
avslår samtidig forslaget fra en av grunneierne om å prioritere 100 000 kr til 
prosjektering av bedre atkomst mellom Fidsel og Kleppe fordi det ikke framgår hvordan 
hensynet til verneverdiene, restaurering, drift, skjøtsel og formålstjenlig bruk av 
verneområdet vil bli ivaretatt, og ikke er forankret i et forpliktende samarbeid som 
ivaretar hensynet til verneverdiene og bruk av området.
  

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Behandling:
Verneområdestyret foreslår: 
Verneområdestyret viser til befaring 10. september 2013 og mener terrenget i området er for 
krevende til å fremføre en vei, og at det vil medføre for store terrenginngrep. Et slikt tiltak er 
derfor ikke i tråd med verneformålet. Verneområdestyret avslår derfor søknaden fra grunneier 
Ole Geir Reistad om 100 000 kroner til prosjektering av bedre atkomst mellom Fidsel og 
Kleppe.

Vedtak

Verneområdestyret viser til befaring 10. september 2013 og mener terrenget i området er for 
krevende til å fremføre en vei, og at det vil medføre for store terrenginngrep. Et slikt tiltak er 
derfor ikke i tråd med verneformålet.  Verneområdestyret avslår derfor søknaden fra grunneier 
Ole Geir Reistad om 100 000 kroner til prosjektering av bedre atkomst mellom Fidsel og 
Kleppe.
(Enst.)

ST 12/14 Standard for tilrettelegging av turruter i verneområdene

1 Bilder av skilt

Forvalters innstilling

Verneområdestyret vedtar med hjemmel i verneforskriftene for Oksøy-Ryvingen landskaps-
vernområde §3 punkt 1.2 j og 1.3 i og j, og Flekkefjord landskapsvernområder § 3 punkt 1.2 i og 
1.3 e og f,  at det vil legge til grunn i sin forvaltning standarder for tilrettelegging, merking, 
skilting og gradering av turruter som er utformet av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes 
landsforbund og Innovasjon Norge i «Merkehåndboka – Håndbok for tilrettelegging av turruter i 
fjellet, i skogen og langs kysten» 2013. Omfanget av tilrettelegging, merking og skilting bør 
holdes på et nøkternt nivå i verneområdene. Standardene vil bli tatt inn og vurdert 
utdypet/presisert i forestående revisjon av forvaltningsplanene.

Kommuner, friluftsråd, turistforeninger og organisasjoner anmodes om å ta standarden i bruk 
ved utskifting av eksisterende skilt.



Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Vedtak

Verneområdestyret vedtar med hjemmel i verneforskriftene for Oksøy-Ryvingen landskaps-
vernområde §3 punkt 1.2 j og 1.3 i og j, og Flekkefjord landskapsvernområder § 3 punkt 1.2 i og 
1.3 e og f,  at det vil legge til grunn i sin forvaltning standarder for tilrettelegging, merking, 
skilting og gradering av turruter som er utformet av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes 
landsforbund og Innovasjon Norge i «Merkehåndboka – Håndbok for tilrettelegging av turruter i 
fjellet, i skogen og langs kysten» 2013. Omfanget av tilrettelegging, merking og skilting bør 
holdes på et nøkternt nivå i verneområdene. Standardene vil bli tatt inn og vurdert 
utdypet/presisert i forestående revisjon av forvaltningsplanene.

Kommuner, friluftsråd, turistforeninger og organisasjoner anmodes om å ta standarden i bruk 
ved utskifting av eksisterende skilt.
(Enst.)

ST 13/14 Søgne skjærgårdspark - uttalelse til revidert forvaltningsplan med 
forslag til utvidelser av brygger på Nordre og Søndre Vassøy

1 Mestakopi@sogne.kommune.no_20140116_144934

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 
punkt 1.3 tillatelse til rehabilitering av brygge med bruk av furuplank og skifting av ospetak på 
toalett med plater som ligner eternitt på Nordre og Søndre Vassøy. 

Verneområdestyret vurderer utvidelse av brygge på Nordre og Søndre Vassøy, fjerning av stein i 
innløpet til lagunen ved Nordre Vassøy og tilrettelegging av område inne på Søndre Vassøy som 
å være av et slikt omfang og/eller karakter at det må søkes om særskilt tillatelse etter 
landskapsvernforskriften og at dette søknadskravet tas inn i godkjenningen av 
forvaltningsplanen.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Vedtak

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 
punkt 1.3 tillatelse til rehabilitering av brygge med bruk av furuplank og skifting av ospetak på 
toalett med plater som ligner eternitt på Nordre og Søndre Vassøy. 

Verneområdestyret vurderer utvidelse av brygge på Nordre og Søndre Vassøy, fjerning av stein i 
innløpet til lagunen ved Nordre Vassøy og tilrettelegging av område inne på Søndre Vassøy som 



å være av et slikt omfang og/eller karakter at det må søkes om særskilt tillatelse etter 
landskapsvernforskriften og at dette søknadskravet tas inn i godkjenningen av 
forvaltningsplanen.
(Enst.)

ST 14/14 Søgne - uttalelse til forslag om fredning av Ny Hellesund 
kulturmiljø - forskrift og avgrensing

1 Søgne - fredning av Ny Hellesund kulturmiljø legges ut til offentlig ettersyn - frist for 
uttalelse: 14.04.2014

Forvalters innstilling

Fredningsforslaget har store sammenfall med landskapsvernet i forhold til bevaring av landskapet og 
viktige landskapselementer og skånsom tilrettelegging for friluftsliv. 

For å unngå fare for forvirring og det vi vurderer som uheldig overlapp med landskapsvernområdet,
foreslår verneområdestyret at følgende to teiger som i dag er landskapsvernet, tas ut av 
fredningsforslaget:

- Helgøya: En trekantet teig sørøst i fredningsforslaget på 3,3 dekar på gnr 1/32 
- Kapelløya: En avlang teig på toppen av heia sør for Verftet på 3 dekar (ca 150 * 25 m2)  på gnr 

1/20 og 25.

Verneområdestyret mener disse to teigene er tilstrekkelig ivaretatt med landskapsvern.

Dersom dette ikke hensyntas, anbefaler Verneområdestyret om at forslaget til forskrift justeres slik at 
styving av trær og erstatning av døde trær og busker ikke blir generelt tillatt i utmarksdelen av 
fredningsområdet.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Behandling:
Verneområdeforvalter trekker siste setning i innstillingen.

Forvalters innstilling blir da:
Fredningsforslaget har store sammenfall med landskapsvernet i forhold til bevaring av landskapet og 
viktige landskapselementer og skånsom tilrettelegging for friluftsliv. 

For å unngå fare for forvirring og det vi vurderer som uheldig overlapp med landskapsvernområdet,
foreslår verneområdestyret at følgende to teiger som i dag er landskapsvernet, tas ut av 
fredningsforslaget:

- Helgøya: En trekantet teig sørøst i fredningsforslaget på 3,3 dekar på gnr 1/32 
- Kapelløya: En avlang teig på toppen av heia sør for Verftet på 3 dekar (ca 150 * 25 m2)  på gnr 

1/20 og 25.

Verneområdestyret mener disse to teigene er tilstrekkelig ivaretatt med landskapsvern.



Vedtak

Fredningsforslaget har store sammenfall med landskapsvernet i forhold til bevaring av landskapet og 
viktige landskapselementer og skånsom tilrettelegging for friluftsliv. 

For å unngå fare for forvirring og det vi vurderer som uheldig overlapp med landskapsvernområdet,
foreslår verneområdestyret at følgende to teiger som i dag er landskapsvernet, tas ut av 
fredningsforslaget:

- Helgøya: En trekantet teig sørøst i fredningsforslaget på 3,3 dekar på gnr 1/32 
- Kapelløya: En avlang teig på toppen av heia sør for Verftet på 3 dekar (ca 150 * 25 m2)  på gnr 

1/20 og 25.

Verneområdestyret mener disse to teigene er tilstrekkelig ivaretatt med landskapsvern.
(Enst.)

ST 15/14 Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder - notat til 
styret om retningslinjer for ombygging/mindre tilbygg til fritidshus/hytter i 
landskapsvernområder

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Behandling:
Verneområdestyret foreslår: Verneområdestyret tar saken til orientering og ber om at det 
fremmes en sak med innstilling til neste ordinære styremøte.

Vedtak

Verneområdestyret tar saken til orientering og ber om at det fremmes en sak med innstilling til 
neste ordinære styremøte.
(Enst.)

ST 16/14 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.02.2014

Saker:
a. Deltakelse på friluftsrådenes landskonferanse.
b. Invitasjon til utstilling i Midt-Agder friluftsråd nye lokaler sentralt i Kristiansand.
c. Oppsummering av Fagsamlingen med fokus på mål, retningslinjer, framdrift og 

organisering av arbeidet med revisjon av forvaltningsplanene for Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde.

d. Studietur deltakelse.
e. Styremøte før sommerferien.

Verneområdestyret foreslår:
a. De i styret som ønsker. deltar på friluftsrådenes landskonferanse eksklusiv 

overnatting.



b. Styret ønsker å informere om landskapsvernområdene i Midt-Agder friluftsråds 
nye lokale i Rådhusgata 6, Kr sand (tidligere turistinformasjon).

c. Styret ønsker aktiv oppfølging av arbeidsgruppene i arbeidet med revisjon av 
forvaltningsplanene Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde.

d. Miljøverndirektøren inviteres til å delta på styrets studietur til Koster nasjonalpark 
7.-9. mai.

e. Verneområdestyret avholder bli-kjent befaring i landskapsvernområdet mellom 
Høllen og Tregde, og styremøte på Tregde marina 27. mai.

Vedtak

a. De i styret som ønsker, deltar på friluftsrådenes landskonferanse eksklusiv 
overnatting.

b. Styret ønsker å informere om landskapsvernområdene i Midt-Agder friluftsråds nye 
lokale i Rådhusgata 6, Kr sand (tidligere turistinformasjon).

c. Styret ønsker aktiv oppfølging av arbeidsgruppene i arbeidet med revisjon av 
forvaltningsplanene Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde.

d. Miljøverndirektøren inviteres til å delta på styrets studietur til Koster nasjonalpark 7.-
9. mai.

e. Verneområdestyret avholder bli-kjent befaring i landskapsvernområdet mellom 
Høllen og Tregde, og styremøte på Tregde marina 27. mai.

(Enst.)


