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ST 45/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.11.2014

Vedtak

Protokoll møte 7/14 og innkalling møte 8/14 ble godkjent. Enstemmig.

ST 46/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.11.2014



Vedtak

Referatsaker ble tatt til etterretning. Enstemming.

RS 41/14 Slått på Vrangesundsøy 2014 - e-post

RS 42/14 Øvre og Ytre Mevaran - Skjøtsel rapport 2014 - e-post

RS 43/14 Itland og Kjørsfjellet - Plankesti rapport - e-post

ST 47/14 Kristiansand - Skålevi - gnr 2 bnr 313 og 315 - legging av vann og 
avløpsledning til to hytter

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 pkt 1.3 og 5.3 a, tillatelse til nedgraving av vann- og 
avløpsledning til to eksisterende fritidsboliger på gnr 2/313 og 315 og nødvending 
motorferdsel i denne forbindelse. Tillatelsen gis på vilkår av:

1. Det etableres ei slåtteng, som over tid vil utvikle et verdifullt naturmangfold, og at 
tiltakshaver dekker nødvendige kostnader til kompetent fagperson ved etablering av 
slåttenga innen rammen av kr 50 000 i perioden 2015-16 jf naturmangfoldloven §§ 
11-12. Det forutsettes at grunneierne gjennomfører slått i samråd med 
verneområdeforvalter etter nærmere avtale fram til og med 2020.

2. Grunneierne skal rydde slåttenga for stein i overflaten i 2015. Dette gjelder også 
stein som måtte komme opp av frost eller lignende fram til og med 2020.

3. Det skal ikke være vesentlige synlige elementer av ledningsnettet i 
landskapsvernområdet. 

4. Grunneierne etablerer en atkomst til hyttene som også er atkomst til et 
friluftsområde sør for Skålevig, mellom Målen og Stegeheia, som en «kjerrevei» 
basert på standarden på «veien» i kanten av eksisterende slåttelandskap. 
«Kjerreveien» kan ha bredde inntil 1,7 m og maksimum 30 cm over naturlig terreng i 
nedkant jf naturmangfoldloven §§ 11-12. Den skal følge terrenget i kanten inn mot 
fjellet. Dette er i tråd med lokal «byggeskikk» og gir en atkomst som er funksjonell 
som gangvei de fleste dager i året og for nødvendig transport til drift av slåttemarka. 
Det forutsettes at fremmede masser utenfor traséen fjernes, slik at terrenget mellom
veien og takrørsumpen framstår som naturlig og tilnærmet flatt. Tiltaket bør av 
hensyn til naturmiljøet og friluftslivet være gjennomført senest 27. mars 2015.

5. Atkomstveien er primært en gangvei. Den kan benyttes til nødvendig transport i 
forbindelse med slått og drift av kulturlandskapet i tråd med forskriften for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 5.2. Annen kjøring krever særskilt 
tillatelse i tråd med forskriftens § 3 punkt 5.3 a

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.11.2014

Behandling
Styret presiserer at det legger til grunn at søker ville fått samme behandling om de 
hadde søkt på forhånd.



Vedtak

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 pkt 1.3 og 5.3 a, tillatelse til nedgraving av vann- og 
avløpsledning til to eksisterende fritidsboliger på gnr 2/313 og 315 og nødvending 
motorferdsel i denne forbindelse. Tillatelsen gis på vilkår av:

6. Det etableres ei slåtteng, som over tid vil utvikle et verdifullt naturmangfold, og at 
tiltakshaver dekker nødvendige kostnader til kompetent fagperson ved etablering av 
slåttenga innen rammen av kr 50 000 i perioden 2015-16 jf naturmangfoldloven §§ 
11-12. Det forutsettes at grunneierne gjennomfører slått i samråd med 
verneområdeforvalter etter nærmere avtale fram til og med 2020.

7. Grunneierne skal rydde slåttenga for stein i overflaten i 2015. Dette gjelder også 
stein som måtte komme opp av frost eller lignende fram til og med 2020.

8. Det skal ikke være vesentlige synlige elementer av ledningsnettet i 
landskapsvernområdet. 

9. Grunneierne etablerer en atkomst til hyttene som også er atkomst til et 
friluftsområde sør for Skålevig, mellom Målen og Stegeheia, som en «kjerrevei» 
basert på standarden på «veien» i kanten av eksisterende slåttelandskap. 
«Kjerreveien» kan ha bredde inntil 1,7 m og maksimum 30 cm over naturlig terreng i 
nedkant jf naturmangfoldloven §§ 11-12. Den skal følge terrenget i kanten inn mot 
fjellet. Dette er i tråd med lokal «byggeskikk» og gir en atkomst som er funksjonell 
som gangvei de fleste dager i året og for nødvendig transport til drift av slåttemarka. 
Det forutsettes at fremmede masser utenfor traséen fjernes, slik at terrenget mellom 
veien og takrørsumpen framstår som naturlig og tilnærmet flatt. Tiltaket bør av 
hensyn til naturmiljøet og friluftslivet være gjennomført senest 27. mars 2015.

10.Atkomstveien er primært en gangvei. Den kan benyttes til nødvendig transport i 
forbindelse med slått og drift av kulturlandskapet i tråd med forskriften for Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 5.2. Annen kjøring krever særskilt 
tillatelse i tråd med forskriftens § 3 punkt 5.3 a

Enstemmig.

ST 48/14 Kristiansand - Skålevik - Asperøyveien 36 - søknad om midlertidig 
anleggsvei gjennom Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde

1 Asperøyveien 36 - Ønske om å etablere midlertidig anleggsvei - e-post

2 Skålevika - oversendelse av kart over kjerreveg - e-post

Forvalters innstilling

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 5.3 a, tillatelse til nødvending motorferdsel gjennom 
landskapsvernområdet, og utlegging av duk/grus på mindre partier i denne forbindelse, 
knyttet til bygging av hytte utenfor verneområdet. På følgende vilkår: 



1. Kjøringen skjer på eksisterende trase for etablering av vann- og avløpsledning.
2. En atkomst til hyttene som også er atkomst til et friluftsområde sør for Skålevig, 

mellom Målen og Stegeheia, etableres som en «kjerrevei» basert på standarden på 
«veien» i kanten av eksisterende slåttelandskap. «Kjerreveien» kan ha bredde inntil 
1,7 m og maksimum 30 cm over naturlig terreng i nedkant jf naturmangfoldloven §§ 
11-12. Den skal følge terrenget i kanten inn mot fjellet. Dette er i tråd med lokal 
«byggeskikk» og gir en atkomst som er funksjonell som gangvei de fleste dager i 
året og for nødvendig transport til drift av slåttemarka. Det forutsettes at fremmede 
masser utenfor traséen fjernes, slik at terrenget mellom «veien» og takrørsumpen 
framstår som naturlig og tilnærmet flatt. Tiltaket bør av hensyn til naturmiljøet og 
friluftslivet være gjennomført senest 27. mars 2015.

3. «Kjerreveien» er primært en gangvei. Den kan benyttes til nødvendig transport i 
forbindelse med slått og drift av kulturlandskapet og andre tiltak i tråd med 
forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 5.2. Annen kjøring 
krever særskilt tillatelse i tråd med forskriftens § 3 punkt 5.3 a

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.11.2014

Vedtak

Verneområdestyret gir med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde § 3 punkt 5.3 a, tillatelse til nødvending motorferdsel gjennom 
landskapsvernområdet, og utlegging av duk/grus på mindre partier i denne forbindelse, 
knyttet til bygging av hytte utenfor verneområdet. På følgende vilkår: 

4. Kjøringen skjer på eksisterende trase for etablering av vann- og avløpsledning.
5. En atkomst til hyttene som også er atkomst til et friluftsområde sør for Skålevig, 

mellom Målen og Stegeheia, etableres som en «kjerrevei» basert på standarden på 
«veien» i kanten av eksisterende slåttelandskap. «Kjerreveien» kan ha bredde inntil 
1,7 m og maksimum 30 cm over naturlig terreng i nedkant jf naturmangfoldloven §§ 
11-12. Den skal følge terrenget i kanten inn mot fjellet. Dette er i tråd med lokal 
«byggeskikk» og gir en atkomst som er funksjonell som gangvei de fleste dager i 
året og for nødvendig transport til drift av slåttemarka. Det forutsettes at fremmede 
masser utenfor traséen fjernes, slik at terrenget mellom «veien» og takrørsumpen 
framstår som naturlig og tilnærmet flatt. Tiltaket bør av hensyn til naturmiljøet og 
friluftslivet være gjennomført senest 27. mars 2015.

6. «Kjerreveien» er primært en gangvei. Den kan benyttes til nødvendig transport i 
forbindelse med slått og drift av kulturlandskapet og andre tiltak i tråd med 
forskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 5.2. Annen kjøring 
krever særskilt tillatelse i tråd med forskriftens § 3 punkt 5.3 a

Enstemmig.



ST 49/14 Budsjett 2015

Forvalters innstilling

Verneområdestyret søker Miljødirektoratet om kr 307 000 til drift av styret og 
rådgivende utvalg, kr 120 000 til sluttføring av to forvaltningsplaner og 1,149 mill kr til 
tiltak i regi av Verneområdestyret og Statens naturoppsyn for 2015.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.11.2014

Behandling
Styret ønsker en pott til disposisjon for styret og en pott til disposisjon for rådgivende 
utvalg.

Vedtak

Verneområdestyret søker Miljødirektoratet om kr 307 000 til drift av styret og 
rådgivende utvalg, kr 120 000 til sluttføring av to forvaltningsplaner og 1,149 mill kr til 
tiltak i regi av Verneområdestyret og Statens naturoppsyn for 2015.
Enstemmig.

ST 50/14 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 28.11.2014

Behandling

1. Notat om evaluering av studietur Koster var oversendt styret på forhånd. Styret 
supplerte med følgende:

Styret stilte spørsmålet om det hadde vært bra for Koster å bli nasjonalpark og 
vurderer:

a. Nasjonalpark har gitt Koster høyere status og bedre grunnlag for nye 
«investeringer».

b. Naturum Ekenäs (nasjonalparksenteret) er en betydelig satsing som gir 
en mulighet som møteplass.

c. Den svenske staten har satset tungt i form av 6-7 arbeidsplasser.

d. Tiltak i verneområdene er egnet til å styrke primærnæringen på Koster.

2. Status for samarbeidsavtale med Midt-Agder friluftsråd – utstilling i Rådhusgata 
6. Styret har tidligere bedt om at det inngås en avtale for å tydeliggjøre ansvar. 
MAF har utformet et utkast til en femårs avtale som er til drøfting med 
Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Det er også utarbeidet en foreløpig 
prosjektbeskrivelse, Verneområdestyret ønsker en opsjon på videreføring, men 
kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser utover midler som gjøres tilgjengelig 
fra staten.



3. Sak om endringer i organisasjonen – etter evalueringsdiskusjonen på Nordberg 
fort. Verneområdestyret ønsker en sak om framtidig utforming av rådgivende 
utvalg til neste møte.

Vedtak

1. Verneområdestyret tar fremlagt notat med følgende tilføyelser til orientering:

Styret stilte spørsmålet om det hadde vært bra for Koster å bli nasjonalpark og 
vurderer:

a. Nasjonalpark har gitt Koster høyere status og bedre grunnlag for nye 
«investeringer».

b. Naturum Ekenäs (nasjonalparksenteret) er en betydelig satsing som gir 
en mulighet som møteplass.

c. Den svenske staten har satset tungt i form av 6-7 arbeidsplasser.

d. Tiltak i verneområdene er egnet til å styrke primærnæringen på Koster.

2. Vernområdestyret ønsker endelig avtale og prosjektbeskrivelse om utstilling i 
Rådhusgata 6 til orientering.

3. Verneområdestyret ønsker en sak om framtidig utforming av rådgivende utvalg 
til neste møte.

Enstemming.


