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Dato: 19.06.2015
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Tore Askildsen MEDL
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Merknader
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Ad ST 15 og 16: Vedlegg: Brev fra Miljødirektoratatet ettersendes. Plan med spor 
endringer sendes i egen epost. 

ST 12/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 19.06.2015

Vedtak

Godkjent. Enstemming.

ST 13/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 19.06.2015

Behandling



RS 11/15: Styret ønsker en konsekvensbelysning fra sekretariatet i avslagsaker som 
refereres og orientering fra Marita G Cappelen på neste møte.
RS 12/15: Styret tar supplerende tildeling til etterretning og ber tildeling innpasses i 
budsjettet.
RS 15/15: Styremedlemmer bør informeres om administrative vedtak i egen kommune.

Vedtak

RS 11/15: Styret ønsker en konsekvensbelysning fra sekretariatet i avslagsaker som 
refereres og orientering fra Marita G Cappelen på neste møte.
RS 12/15: Styret tar supplerende tildeling til etterretning og ber tildeling innpasses i 
budsjettet.
RS 15/15: Styremedlemmer bør informeres om administrative vedtak i egen kommune.
Enstemmig.

RS 11/15 VOS knutepunkt informasjonssenter Kristiansand - avslag på søknad om 
tilskudd

RS 12/15 Supplerende tildeling av midler til tiltak epost

RS 13/15 Fidsel - endelig avgjørelse i klagesak - kopi av brev - e-post

RS 14/15 Søknad om plassering av kunstverk i landskapsvernområde på Kapelløya

RS 15/15 Søknad om plassering av kunstverk på Kapelløya

ST 14/15 Møteplan høsten 2015

Forvalters innstilling

Verneområdestyret avholder følgende møter andre halvår 2015:

Flekkefjord rådhus 22. september kl 0900-1400
Fylkeshuset 1. desember kl 0900-1400. 

I tillegg arrangerer verneområdestyret et fagseminar fra lunsj til lunsj 27.-28. oktober. 
Fokus på seminaret er beiting og besøksplanlegging.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 19.06.2015

Vedtak

Verneområdestyret avholder følgende møter andre halvår 2015:

Midt-Agder friluftsråd 17. september kl 0900-1400
Flekkefjord rådhus 1. desember kl 0900-1400. 

I tillegg arrangerer verneområdestyret et fagseminar fra lunsj til lunsj i 
Søgne/Kristiansand 27.-28. oktober. Fokus på seminaret er beiting og 
besøksplanlegging.



ST 15/15 Godkjenning av høringsutkast forvaltningsplan Oksøy-Ryvingen 
landskapsvernområde 2016-25

Forvalters innstilling

Verneområdestyret godkjenner høringsutkastet av 3. mai med følgende 
endringer/presiseringer: 

A. Endringer av faglig/administrativ karakter i tråd med innspill fra miljødirektoratet
B. Ta inn en definisjon av hva som er større arrangementer i retningslinjer for 

friluftsliv basert på Færder nasjonalpark.
C. Omformulere avsnitt og utarbeide trasékart i dialog med Flekkerøy vel og 

Kristiansand kommune om at riding og sykling er tillatt på grusede veier og 
utvalgte stier i landskapsvernområdet på Flekkerøy. 

D. Ta inn i planen en frivillig prosess for kvalitetsikring av husdyrbeiting basert på 
kartlegging av husdyrbeitevirksomhet, ønsker fra grunneierne og naturtilstand

E. Omformulere punkt 4 i «retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til 
ombygging og mindre tilbygg» i dialog med kulturavdelingen (VAF).

F. Omskrive kapittel om kulturminner i dialog med kulturavdelingen (VAF) og 
presisere kulturminner som kan vedlikeholdes og restaureres uten søknad

G. Ta inn tolkinger fra kapittel 6 i eget vedlegg.

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 19.06.2015

Behandling
Etter innspill fra grunneierrepresentant i Flekkefjord foreslår styret som retningslinje: 
«Normalt vil det bli gitt tillatelse til gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved 
brann eller naturskade.» Formuleringen er luftet med jurist i miljødirektoratet.

Vedtak

Verneområdestyret godkjenner høringsutkastet av 3. mai med følgende 
endringer/presiseringer: 

H. Endringer av faglig/administrativ karakter i tråd med innspill fra miljødirektoratet
I. Ta inn en definisjon av hva som er større arrangementer i retningslinjer for 

friluftsliv basert på Færder nasjonalpark.
J. Omformulere avsnitt og utarbeide trasékart i dialog med Flekkerøy vel og 

Kristiansand kommune om at riding og sykling er tillatt på grusede veier og 
utvalgte stier i landskapsvernområdet på Flekkerøy. 

K. Ta inn i planen en frivillig prosess for kvalitetsikring av husdyrbeiting basert på 
kartlegging av husdyrbeitevirksomhet, ønsker fra grunneierne og naturtilstand

L. Omformulere punkt 4 i «retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til 
ombygging og mindre tilbygg» i dialog med kulturavdelingen (VAF).

M. Omskrive kapittel om kulturminner i dialog med kulturavdelingen (VAF) og 
presisere kulturminner som kan vedlikeholdes og restaureres uten søknad

N. Ta inn tolkinger fra kapittel 6 i eget vedlegg.
O. Ta inn følgende retningslinje i planen: Normalt vil det bli gitt tillatelse til 

gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.



ST 16/15 Godkjenning av høringsutkast forvaltningplan Flekkefjord 
landskapsvernområde 2016-25

Forvalters innstilling

Verneområdestyret godkjenner høringsutkastet av 5. mai med følgende 
endringer/presiseringer: 

P. Endringer av faglig/administrativ karakter i tråd med innspill fra miljødirektoratet
Q. Omformulere kap 5.3.7 «Områder uten tiltak» som en anmodning om ikke 

beiting i den gamle skogen på Andabeløy og ved Kjørsfjellet.
R. Ta inn en definisjon av hva som er større arrangementer i retningslinjer for 

friluftsliv basert på Færder nasjonalpark.
S. Ta inn retningslinjer under husdyrbeiting om motorferdsel på innmark og 

traktorveier/kjørespor. Jeg foreslår også å ta inn en formulering i retningslinjene 
om at nødfôring og næringstilskudd er tillatt, men ikke tilleggsfôring fordi det kan 
gi uønsket gjødslingseffekt.

T. Omformulere punkt 4 i «retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til 
ombygging og mindre tilbygg» i dialog med kulturavdelingen (VAF).

U. Omskrive kapittel om kulturminner i dialog med kulturavdelingen (VAF) og 
presisere kulturminner som kan vedlikeholdes og restaureres uten søknad

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 19.06.2015

Behandling
Styret foreslår som retningslinje etter innspill fra grunneierrepresentant i Flekkefjord 
som er luftet med jurist i miljødirektoratet: «Normalt vil det bli gitt tillatelse til 
gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.»

Vedtak

Verneområdestyret godkjenner høringsutkastet av 5. mai med følgende 
endringer/presiseringer: 

V. Endringer av faglig/administrativ karakter i tråd med innspill fra miljødirektoratet
W. Omformulere kap 5.3.7 «Områder uten tiltak» som en anmodning om ikke 

beiting i den gamle skogen på Andabeløy og ved Kjørsfjellet.
X. Ta inn en definisjon av hva som er større arrangementer i retningslinjer for 

friluftsliv basert på Færder nasjonalpark.
Y. Ta inn retningslinjer under husdyrbeiting om motorferdsel på innmark og 

traktorveier/kjørespor. Jeg foreslår også å ta inn en formulering i retningslinjene 
om at nødfôring og næringstilskudd er tillatt, men ikke tilleggsfôring fordi det kan 
gi uønsket gjødslingseffekt.

Z. Omformulere punkt 4 i «retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til 
ombygging og mindre tilbygg» i dialog med kulturavdelingen (VAF).

Æ. Omskrive kapittel om kulturminner i dialog med kulturavdelingen (VAF) og 
presisere kulturminner som kan vedlikeholdes og restaureres uten søknad

Ø. Ta inn følgende retningslinje i planen: Normalt vil det bli gitt tillatelse til 
gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.



ST 17/15 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 19.06.2015

Behandling
Styret ble orientert om at det er på vei en søknad vedørende klatring ved Verftet i 
Søgne og at sekretariatet ønsker en utredning om beiteregime på 
Bergeneset/Flekkerøy og Herøya i Søgne med mulig kostnadsbilde over 100 000 kr.  
Styret mener begge disse sakene må opp som styresak.

Vedtak

Verneområdestyret tar sakene til orientering og anmoder sekretariatet om oppfølging i 
tråd med behandlingen.


