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ST 24/14 Eventuelt

ST 17/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 22.04.2014

Vedtak

Protokoll fra styremøte 2/14, 25. februar og innkalling til styremøte 3/14 godkjent uten 
merknader (enstemming).

ST 18/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 22.04.2014

Behandling

Sakene ble utdypet av forvalter, etter ønske fra styret.

Vedtak

Verneområdestyret tar referatsakene til orientering.
Styret ønsker så langt mulig å prioritere fjerning av sitka på Rosnes i 2014 jf RS 15/14.
Verneområdestyret 



RS 13/14 Sæsøy - uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl § 1-8 for 
fradeling av bebygd parsell fra gnr. 20 bnr. 4

RS 14/14 Nytt rundskriv om forvaltning av verneforskrifter - e-post

RS 15/14 Rosnes - rydding i landskapsvernområdet - rapport fra grunneier - e-post

RS 16/14 Li - svar på henvendelse om forvaltning - kopi av brev

RS 17/14 Bergeneset - bestilling av utførelse av gjerdeforsterking

RS 18/14 Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder - e-post

RS 19/14 Østhus - ad mulig ulovlig anlagt brygge

RS 20/14 Østhus - Avslutning av sak - mulig ulovlig brygge - e-post

RS 21/14 Miljøvedtaksregisteret - registrering av vedtak etter verneforskrifter og 
naturmangfoldloven § 48

RS 22/14 Flekkefjord - kommentarer til saken

RS 23/14 Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar

ST 19/14 Kristiansand - Krossholmen - gnr 3 bnr 187 - søknad om riving av 
eksisterende og oppføring av ny hytte - søker: Tove Torjussen

1 Søknad om rivning og oppføring av ny hytte

2 Gammel hytte - Bilder og lengder

3 503

4 501

5 502

Forvalters innstilling

Verneområdestyret avslår med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 søknaden om å rive 
og bygge ny hytte på gnr 3/187, Krossholmen, Kristiansand kommune. Begrunnelsen 
for avslaget er at opprinnelig hytte vurderes til å ha historisk og arkitektonisk verdi. Ei 
ny og vesentlig høyere hytte på 1,5 etasjer vil framstå som en vesentlig endring i 
landskapet i forhold til tilstanden i 2005. Rivingen og bygging av ny vesentlig høyere 
hytte vil i tillegg kunne danne presedens i forhold til lignende saker, og kan således 
være uheldig for verneområdet. 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 22.04.2014

Behandling



Fungerende styreleder gikk gjennom epost fra søker mottatt i sekretariatet 18. april. 

Styret foreslår følgende vedtak:
Styret ønsker å befare søknaden og foreslår utsettelse av behandling til neste møte.

Det ble stemt over styrets forslag.

Vedtak

Styret ønsker å befare søknaden og foreslår utsettelse av behandling til neste møte 
(enstemmig).

ST 20/14 Flekkefjord - Fidsel - behandling av klage på avslag om å prioritere 
kr 100 000 til atkomst fra Fidsel til Kleppe

1 2014.03.17_KlageFidselavslag_s

Forvalters innstilling

Verneområdestyret ser det ikke som tjenelig å bruke 100 000 kr av begrensede tiltaksmidler for 
å prosjektere bedre atkomst i form av tiltak langs stien fra Fidsel til Kleppe. Verneområdestyret 
er positiv til på grunnlag av søknad å tillate punktutbedringer langs dagens sti for å bedre 
framkommeligheten. Verneområdestyret opphever med hjemmel i forvaltningsloven § 33 2. 
ledd sitt vedtak i sak 11/14 med begrunnelse at grunnlaget for behandlingen var feil. Det vises til 
klage i saken av 17. mars 2013, med opplysninger at det ikke var ment å prosjektere vei. Dette 
er et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 22.04.2014

Behandling
Fungerende styreleder gikk gjennom relevant informasjon i epost fra søker mottatt i 
sekretariatet 11. april. 

Styret drøftet anmerkninger i klagen. Styret kom fram til at det står på sitt vedtak i sak 
11/14. 

Styret foreslår følgende vedtak:
Verneområdestyret opprettholder sitt vedtak i sak 11/14.

Det ble stemt over styrets forslag.

Vedtak

Verneområdestyret opprettholder sitt vedtak i sak 11/14 (enstemmig).



ST 21/14 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder budsjett etter tildeling fra Miljødirektoratet 2014

1 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 
budsjett etter tildeling fra Miljødirektoratet 2014

2 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 
budsjett etter tildeling fra Miljødirektoratet 2014

3 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 
budsjett etter tildeling fra Miljødirektoratet 2014

4 Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder

Forvalters innstilling

Verneområdestyret tar vedlagte budsjetter for drift av verneområdestyret, tiltak i 
verneområdene og revisjon av forvaltningsplanen til orientering. 
Verneområdeforvalteren bes om å ta nødvendige initiativ for gjennomføring.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 22.04.2014

Behandling
Styret foreslår følgende vedtak:
Verneområdestyret godkjenner i tråd med tildeling fra Miljødirektoratet, vedlagte 
budsjetter for drift av verneområdestyret, tiltak i verneområdene og revisjon av 
forvaltningsplanen til orientering, med følgende endringer: «Driftsutgifter styremøter 
(leie av båt mv) og «Diverse» styrkes med kr 10 000 hver. Kr 20 000 til «Rådgivende 
utvalg deltakelse på studietur strykes. 

Verneområdeforvalteren bes om å ta nødvendige initiativ for gjennomføring.

Det ble stemt over styrets forslag.

Vedtak

Verneområdestyret godkjenner i tråd med tildeling fra Miljødirektoratet, fremlagte 
budsjetter for drift av verneområdestyret, tiltak i verneområdene og revisjon av 
forvaltningsplanen, med følgende endringer: «Driftsutgifter styremøter (leie av båt mv) 
og «Diverse» styrkes med kr 10 000 hver. Kr 20 000 til «Rådgivende utvalg deltakelse 
på studietur strykes. 

Verneområdeforvalteren bes om å ta nødvendige initiativ for gjennomføring 
(enstemmig).



ST 22/14 Strategi for bærekraftig bruk og vern av store 
landskapsvernområde på Vest-Agder kysten

Forvalters innstilling

Verneområdestyret ønsker å arbeide videre med en strategi for bærekraftig bruk og vern av store 
landskapsvernområder på Vest-Agder kysten med basis i følgende delstrategier:

A. Avklare mål, innhold og rammer for en eventuell prosess for endring av 

landskapsvernområdene på kysten av Vest-Agder til nasjonalpark.

B. Aktiv dialog med grunneierlaget omkring bærekraftig bruk, samfunnsmessig 

verdiskaping og en eventuell prosess for endring av landskapsvernområdene på kysten 

av Vest-Agder til nasjonalpark. 

C. Aktiv informasjon til publikum om målet om bærekraftig bruk, samfunnsmessig

verdiskaping og hensikten med å ta opp spørsmålet om nasjonalpark.

D. Aktiv dialog med kommunestyrene om målet om bærekraftig bruk, samfunnsmessig 

verdiskaping og hensikten med å ta opp spørsmålet om nasjonalpark.

Strategiene kobles så langt det passer, til arbeidet med revisjon av forvaltningsplanene for 
Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder som skjer i 2014-15.

Verneområdestyret ser ikke behov for sterkere vern i landskapsvernområdene. Dagens 
bestemmelser foreslås derfor videreført uansett framtidig vernestatus. Verneområdestyret ser 
heller ikke at det foreligger registreringer eller andre kunnskaper som tilsier at det er grunnlag 
for å foreslå marint vern i Oksøy-Ryvingen eller Flekkefjord landskapsvernområder. 
Verneområdestyret vil derfor ikke foreslå vern av vannmassene eller sjøbunnen.

Verneområdestyret mener en eventuell prosess for endring av vernestatus fra landskapsvern til 
nasjonalpark kun bør igangsettes hvis det er flertall for dette i berørte kommunestyrer. 

Verneområdeforvalteren bes om å ta initiativ til et møte mellom klima- og miljøministeren og 
verneområdestyret snarest mulig for avklare mål, innhold og rammer for styrking av arbeidet 
med bærekraftig bruk og vern, og en eventuell prosess for endring av landskapsvernområdene 
på kysten av Vest-Agder til nasjonalpark. I forespørselen bør det framgå at verneområdestyret 
ønsker en avklaring på om regjeringen er interessert i at det blir startet en prosess for å endre 
landskapsvernområder på Vest-Agder kysten til nasjonalpark. Det er også ønskelig å få belyst 
viktige spørsmål om konsekvenser og muligheter for grunneierne og lokalmiljøet.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 22.04.2014

Behandling

Verneområdestyret var via epost 16.4 og 21.4 kjent med grunneierrepresentantenes syn jf 
leserinnlegg i fedrelandsvennen 15. april.

Verneområdeforvalteren foredro noen perspektiver på en strategi for bærekraftig bruk og vern 
av Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. Det ble blant annet påpekt at det er 
behov for positiv innstilling fra grunneiere for å få til god restaurering av gjengrodd 
kulturlandskap, bærekraftig bruk av verneområdene og samfunnsmessig verdiskaping. Erfaring 



tilsier at økonomiske ressurser er en stor fordel for å få til aktivt målrettet samarbeid med 
grunneierne for å fremme verneformålet, bærekraftig bruk og verdiskaping.

Styret debatterte forholdet til kommunestyrene, grunneierinteressene, sentrale myndigheter, 
økonomi og media. Styret ønsker mer kunnskap. Styret ønsker at kommunestyrene skal ha en 
viktig rolle i å definere rammer for arbeidet for bærekraftig bruk og vern av landskapsvern-
områdene. Styret legger vekt på at grunneierinteressene skal ivaretas på en god måte. Styret er
kjent med grunneiernes bekymring for at restriksjonsnivået gjennom sentrale beslutninger i en 
mulig nasjonalpark kan bli strengere på kort eller lang sikt. Styret mener denne usikkerheten 
gjelder uansett vernestatus.

Styret foreslo å endre første setning i siste avsnitt i innstillingen til: 
Verneområdeforvalteren bes om å ta initiativ overfor sentrale myndigheter for avklare mål, 
innhold og rammer for styrking av arbeidet med bærekraftig bruk og vern, og en eventuell 
prosess for endring av landskapsvernområdene på kysten av Vest-Agder til nasjonalpark.

Det ble stemt over styrets forslag til vedtak.

Vedtak

Verneområdestyret ønsker å arbeide videre med en strategi for bærekraftig bruk og vern av store 
landskapsvernområder på Vest-Agder kysten med basis i følgende delstrategier:

E. Avklare mål, innhold og rammer for en eventuell prosess for endring av 

landskapsvernområdene på kysten av Vest-Agder til nasjonalpark.

F. Aktiv dialog med grunneierlaget omkring bærekraftig bruk, samfunnsmessig 

verdiskaping og en eventuell prosess for endring av landskapsvernområdene på kysten 

av Vest-Agder til nasjonalpark. 

G. Aktiv informasjon til publikum om målet om bærekraftig bruk, samfunnsmessig 

verdiskaping og hensikten med å ta opp spørsmålet om nasjonalpark.

H. Aktiv dialog med kommunestyrene om målet om bærekraftig bruk, samfunnsmessig 

verdiskaping og hensikten med å ta opp spørsmålet om nasjonalpark.

Strategiene kobles så langt det passer, til arbeidet med revisjon av forvaltningsplanene for 
Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder som skjer i 2014-15.

Verneområdestyret ser ikke behov for sterkere vern i landskapsvernområdene. Dagens 
bestemmelser foreslås derfor videreført uansett framtidig vernestatus. Verneområdestyret ser 
heller ikke at det foreligger registreringer eller andre kunnskaper som tilsier at det er grunnlag 
for å foreslå marint vern i Oksøy-Ryvingen eller Flekkefjord landskapsvernområder. 
Verneområdestyret vil derfor ikke foreslå vern av vannmassene eller sjøbunnen.

Verneområdestyret mener en eventuell prosess for endring av vernestatus fra landskapsvern til 
nasjonalpark kun bør igangsettes hvis det er flertall for dette i berørte kommunestyrer. 

Verneområdeforvalteren bes om å ta initiativ overfor sentrale myndigheter for avklare mål, 
innhold og rammer for styrking av arbeidet med bærekraftig bruk og vern, og en eventuell 
prosess for endring av landskapsvernområdene på kysten av Vest-Agder til nasjonalpark. I 
forespørselen bør det framgå at verneområdestyret ønsker en avklaring på om regjeringen er 
interessert i at det blir startet en prosess for å endre landskapsvernområder på Vest-Agder kysten 
til nasjonalpark. Det er også ønskelig å få belyst viktige spørsmål om konsekvenser og 
muligheter for grunneierne og lokalmiljøet.



(De tre første avsnitt ble vedtatt mot en stemme (HA). De to siste avsnitt ble vedtatt enstemmig.)

ST 23/14 Mandal - Ytre Farestad - søknad om oppsetting av gjerde for 
helårsbeite med utegangsau / gammel norsk sau i Ryvingsåsen

Settesaksbehandlers innstilling
Tiltaket er ikke søknadspliktig, jf forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 1.2 
punkt b og c. Verneområdestyret anbefaler at forvaltningsplanens retningslinjer for 
husdyrbeiting legges til grunn for driften. Det må tas tilstrekkelig hensyn til allmenn ferdsel da 
området er et offentlig friluftsområde, jf tilretteleggingstiltak i søknad.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 22.04.2014

Behandling
Forvalter fratrådte fordi han er inhabil som part i saken. Tilstedeværende observatør 
naturoppsyn Olaf Landsverk tiltrådte som fungerende protokollfører.

Vedtak

Tiltaket er ikke søknadspliktig, jf forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 1.2 
punkt b og c. Verneområdestyret anbefaler at forvaltningsplanens retningslinjer for 
husdyrbeiting legges til grunn for driften. Det må tas tilstrekkelig hensyn til allmenn ferdsel da 
området er et offentlig friluftsområde, jf tilretteleggingstiltak i søknad (enstemmig).

ST 24/14 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 22.04.2014

Eventuelt saker
1. Styremøte 27. mai – mulig flytting til juni og nytt opplegg i Åna-Sira
2. Ny dato for styrets studietur til Koster
3. Forvalters faglige profilering

Behandling
1. Styret foreslår: Neste styremøte avholdes 27. mai med oppstart på Flekkerøy kl 

0900. Styret ønsker å befare søknad om riving og bygging av ny hytte på  
Krossholmen jf utsatt styresak 19/14 og gjøre seg bedre kjent i skjærgården mellom 
Flekkerøy og Skjernøy og Tregde.

2. Styret ønsker å få økt kunnskap og ideer til forvaltningen av 
landskapsvernområdene spesielt knyttet til revisjon av forvaltningsplanene. Styret 
foreslår: Verneområdestyret avholder studietur til Koster 27.-29. august 2014.

3. Styret ble forespurt om det har synspunkter på at verneområdeforvalteren 
engasjerer seg faglig i media, spesielt knyttet til et ønske om å delta i en kronikk om 



oter. Styret ble forelagt et utkast til en kronikk. Styret foreslår: Verneområdestyret 
vurderer det som positivt at verneområdeforvalteren profilerer seg faglig i media.

Vedtak

1. Neste styremøte avholdes 27. mai med oppstart på Flekkerøy kl 0900. Styret 
ønsker å befare søknad om riving og bygging av ny hytte på  Krossholmen jf utsatt 
styresak 19/14 og gjøre seg bedre kjent i skjærgården mellom Flekkerøy og 
Skjernøy og Tregde.

2. Verneområdestyret avholder studietur til Koster 27.-29. august 2014.
3. Verneområdestyret vurderer det som positivt at verneområdeforvalteren profilerer 

seg faglig i media.


