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Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 04.11.2014

Vedtak

Innkalling og protokoll fra møte 6/14 27. aug ble godkjent. Enstemming.



ST 38/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 04.11.2014

Vedtak

Referatsaker ble tatt til etterretning. Enstemming.

RS 38/14 Bergeneset - Rapport Sviing - e-post

RS 39/14 Varangerhalvøya nasjonalpark - vedtak om oppføring av sauegjerde i 
Komagdalen

RS 40/14 Brattefjell-Vindeggenlandskapsvernområde - Omgjøring av vedtak om bygging 
av tung traktorvei - kopi av brev

ST 39/14 Mulighetstudium forbruk og vern av naturvernede områder på 
Vest-Agder kysten

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir verneområdeforvalter fullmakt til å ta nødvendige initiativ for å få 
gjennomført et lokalt forankret, vitenskapelig fundert mulighetstudium for bruk og vern 
av naturvernområder på Vest-Agder kysten. Studiet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget 
for å vurdere initiativ for verdiskaping i og ved verneområdene. Og om det er 
samfunnsnyttig å foreslå endring av landskapsvernområder på kysten og 
sjøfuglreservater i Vest-Agder til nasjonalpark? Inkludert i dette er å søke finansiering 
fra Miljødirektoratet og Vest-Agder fylkeskommune, næringsavdelingen.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 04.11.2014

Behandling:
Forvalter orienterte om forslaget til mulighetstudium

Det ble opplyst at det foreligger bekymring for at nasjonalpark kan bli strengere enn 
landskapsvern. 

Andresen foreslår: «Verneområdestyret vil ikke ta initiativ til gjennomføring av et 
mulighetstudium slik denne er beskrevet i innstilling og saksfremlegg i sak 39/14»

Flertallet uttrykte ønske om å få en avklaring fra klima- og miljødepartementet på om 
det er mulig at en eventuell nasjonalpark kan få samme restriksjonsnivå som dagens 
landskapsvern.

Gausdal, Skaara, Askildsen og Runden foreslår: «Verneområdestyret vil avvente en 
endelig avklaring fra departementet med hensyn til mulighetene for å endre vernestatus 



fra landskapsvernområde til nasjonalpark uten å endre restriksjonsnivå, før en går 
videre med saken.»

Avstemning: 
1. Forvalters forslag ble nedstemt. Enstemming. 
2. Andresens forslag satt opp mot Gausdal med flere. Gausdal med flere fikk 4 

stemmer. Andresens forslag en stemme.

Vedtak

Verneområdestyret vil avvente en endelig avklaring fra departementet med hensyn til 
mulighetene for å endre vernestatus fra landskapsvernområde til nasjonalpark uten å 
endre restriksjonsnivå, før en går videre med saken. 4 for (Gausdal, Skaara, Askildsen 
og Runden) mot 1 (Andresen)

ST 40/14 Grasåsen søknad om gapahuk og benk i utmarksutforming -
Bergeneset - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde §3 pkt 1.3 i tillatelse til Flekkerøy vel å etablere en laftet 
gapahuk med tretak og en benk i området nær Grasåsen. Gapahuken skal være åpen 
og lett tilgjengelig for allmenheten. Den skal bygges uten nevneverdig inngrep i bakken 
og slik at den lett kan fjernes og området tilbakeføres av tiltakshaver, dersom 
aktiviteten ikke blir som ønsket eller hvis verneområdestyret ønsker det etter fem år. 
Tillatelsen gjelder i fem år og kun i forhold til forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde. Den må i tillegg byggemeldes til Kristiansand kommune.
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Vedtak

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde §3 pkt 1.3 i tillatelse til Flekkerøy vel å etablere en laftet 
gapahuk med tretak og en benk i området nær Grasåsen. Gapahuken skal være åpen 
og lett tilgjengelig for allmenheten. Den skal bygges uten nevneverdig inngrep i bakken 
og slik at den lett kan fjernes og området tilbakeføres av tiltakshaver, dersom 
aktiviteten ikke blir som ønsket eller hvis verneområdestyret ønsker det etter fem år. 
Tillatelsen gjelder i fem år og kun i forhold til forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde. Den må i tillegg byggemeldes til Kristiansand kommune. 
Enstemmig.



ST 41/14 Møteplan Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder - første halvår 2015

Forvalters innstilling

Verneområdestyret avholder følgende møter i kommende halvår:
Tidligere oppsatt møtedag 25. nov erstattes av x nov/des 2014.
Styret avholder møter x april og x juni 2015. Møte i april blir heldagsmøte med 
hovedfokus på utkast til forvaltningsplaner for Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområder gjeldende for 2016-24 sammen med rådgivende utvalg. 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 04.11.2014

Behandling:
Styret foreslår:

«Verneområdestyret avholder følgende møter:

1. Felles møte med rådgivende utvalg med fokus på erfaringer fra prosjektet Sørnorsk 
kystnatur, Naturarven som verdiskaper på Nordberg fort Lista 28. november

2. Ordinært styremøte i Flekkefjord 24. mars.
3. Heldags styremøte med fokus på utkast til forvaltningsplaner for Flekkefjord og 

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder gjeldende for 2016-24, på fylkeshuset 28. 
april. Utkast til forvaltningsplaner sendes ut senest  31. mars.

4. Styremøte i Søgne 16. juni.»

Vedtak

Verneområdestyret avholder følgende møter:

1. Felles møte med rådgivende utvalg med fokus på erfaringer fra prosjektet Sørnorsk 
kystnatur, Naturarven som verdiskaper på Nordberg fort Lista 28. november

2. Styremøte i Flekkefjord 24. mars.
3. Heldags styremøte med fokus på utkast til forvaltningsplaner for Flekkefjord og 

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder gjeldende for 2016-24, på fylkeshuset 28. 
april. Utkast til forvaltningsplaner sendes ut senest  31. mars.

4. Styremøte i Søgne 16. juni.
Enstemmig.

ST 42/14 Evaluering av styrets besøk til Koster

Forvalters innstilling

Verneområdestyret tar med seg følgende momenter i det videre arbeidet:



Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 04.11.2014

Behandling
Verneområdestyret ber forvalter utarbeide et notat som oppsummerer studieturen.

Verneområdestyret noterer seg følgende å ta med videre i eget arbeid:

1. Kostersamfunnet valgte etter mange års drøftinger å gå for nasjonalpark.
2. Vi fikk inntrykk av at det i en periode før etableringen av nasjonalparken hadde vært 

god dialog mellom lokalbefolkning og vernemyndighetene.
3. Naturum Kosterhavet er et attraktivt, statlig finansiert, påkostet og bemannet 

naturinformasjonsenter på Ekenäs brygga på Sydkoster
4. Den økologioske campingplassen «Reservatet Nordkoster» etablert på 1960-tallet, 

inkludert syv økologiske hytter fra 1997, driver med fullt belegg, sesong etter 
sesong.

5. Koster har store gamle verneområder på selve øyene. Nasjonalparken ligger 
fortrinnsvis på sjøen og skjærgården rundt.

6. Koster ligger 45 min rutebåttur fra Strømstad, har 300 helårsinnbyggere og 5000 
beboere sommerstid. Flere tusen turister besøker Koster daglig i sommersesongen.

7. Det er igangsatt flere større tiltak i form av sau- og storfebeiting, hogst og bygging 
av vinterhotell for husdyr. Godt samspill mellom vernemyndighet og landbrukere er 
en utfordring.

Vedtak

Verneområdestyret noterer seg følgende å ta med videre i eget arbeid:

1. Kostersamfunnet valgte etter mange års drøftinger å gå for nasjonalpark.
2. Vi fikk inntrykk av at det i en periode før etableringen av nasjonalparken hadde vært 

god dialog mellom lokalbefolkning og vernemyndighetene.
3. Naturum Kosterhavet er et attraktivt, statlig finansiert, påkostet og bemannet 

naturinformasjonsenter på Ekenäs brygga på Sydkoster
4. Den økologioske campingplassen «Reservatet Nordkoster» etablert på 1960-tallet, 

inkludert syv økologiske hytter fra 1997, driver med fullt belegg, sesong etter 
sesong.

5. Koster har store gamle verneområder på selve øyene. Nasjonalparken ligger 
fortrinnsvis på sjøen og skjærgården rundt.

6. Koster ligger 45 min rutebåttur fra Strømstad, har 300 helårsinnbyggere og 5000 
beboere sommerstid. Flere tusen turister besøker Koster daglig i sommersesongen.

7. Det er igangsatt flere større tiltak i form av sau- og storfebeiting, hogst og bygging 
av vinterhotell for husdyr. Godt samspill mellom vernemyndighet og landbrukere er 
en utfordring.



ST 43/14 Status for arbeidet med Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernområder - revisjon av forvaltningsplaner

Forvalters innstilling

Verneområdestyret er tilfreds med framdriften i arbeidet med reviderte 
forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder for 2016-
24, og opprettholder oppsatt framdriftsplan.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 04.11.2014

Verneområdeforvalter orienterte om møter avholdt i de to arbeidsgruppene der det 
hadde vært fokus på innspill fra grunneiere. I Flekkefjord-gruppen var det drøftinger om 
verdiskaping etter innledning fra næringsjef Rolv Terje Klungland i Flekkefjord 
kommune.

Verneområdeforvalter ba styret om innspill på prosess for behandling av utkast til 
forvaltningsplanene.

Behandling
Verneområdestyret foreslår et tillegg til innstillingen fra verneområdeforvalteren:

«Rådgivende utvalg bør ha et møte om forvaltningsplanene før styret behandler disse 
28. april.» 

Vedtak

Verneområdestyret er tilfreds med framdriften i arbeidet med reviderte 
forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder for 2016-
24, og opprettholder oppsatt framdriftsplan. Rådgivende utvalg bør ha et møte om 
forvaltningsplanene før styret behandler disse 28. april. Enstemming.

ST 44/14 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 04.11.2014

1. Verneområdeforvalter orienterte om drøftinger som pågår om etablering av 
skjøtselsteam i utvalgte deler av verneområdene der det er behov for hogst og 
rydding i lang tid framover.

2. Styret ba med basis i vedtak i sak 39/14, forvalter utforme et brev til Klima- og 
miljødepartementet for å få en avklaring på spørsmålet om mulighetene for å 
endre vernestatus fra landskapsvernområde til nasjonalpark uten å endre 
restriksjonsnivå.




