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ST 22/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og innkalling 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.11.2013  

Vedtak 

Protokoll fra møte 3/13 og innkalling møte 4/13 godkjent uten merknader. Enstemmig. 
 

ST 23/13 Referatsaker 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.11.2013  

Vedtak 

Referatsaker tatt til orientering. 
Verneområdestyret avventer Kristiansand kommunes oppfølging og tilbakemelding i 
sak RS 22/13. 
(Enstemmig) 
 

ST 24/13 Belteviga - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - søknad om 

etablering av ny tursti til badeplass i Belteviga 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret gir Kristiansand kommune med hjemmel i verneforskriften for 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere en tursti 
på ca 70 meter ned til stranda i Beltevigsbukta. Følgende elementer inngår i tillatelsen: 
 
Tillatelsen gis på vilkår av at Kristiansand kommune tar ansvar for at veikantene slås 
etter behov og biomassen fjernes etter 15. september.  
 
Styret legger vekt på at tiltaket vil fremme allment friluftsliv samtidig som det ikke vil 
påvirke landskapets art eller karakter vesentlig. Det er lagt vekt på at friluftsliv er en del 
av formålet med landskapsvernområdet.  
 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.11.2013  

 
Behandling 
Verneområdestyret foreslår å ta inn følgende tillegg i vedtaket:  
 
Det forutsettes at stien legges naturlig i terrenget i forlengelsen av eksisterende vei og 
fylling. Stien kan være på inntil 1,5 m bredde. Sprenging tillates ikke. 

Vedtak 

Verneområdestyret gir Kristiansand kommune med hjemmel i verneforskriften for 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å etablere en tursti 
på inntil 1,5 m bredde og lengde ca 70 meter ned til stranda i Beltevigsbukta. Følgende 
elementer inngår i tillatelsen: 



 
Tillatelsen gis på vilkår av at Kristiansand kommune tar ansvar for at veikantene slås 
etter behov og biomassen fjernes etter 15. september. Det forutsettes at stien legges 
naturlig i terrenget i forlengelsen av eksisterende vei og fylling. Sprenging tillates ikke. 
 
Styret legger vekt på at tiltaket vil fremme allment friluftsliv samtidig som det ikke vil 
påvirke landskapets art eller karakter vesentlig. Det er lagt vekt på at friluftsliv er en del 
av formålet med landskapsvernområdet.  
(Enstemmig.) 
 

ST 25/13 Søknad om bygging av brygge mv på Prestøy i Flekkefjord 

landskapsvernområde 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret gir Flekkefjord kommune med hjemmel i forskriften for Flekkefjord 

landskapsvernområde § 3punkt 1.3 e, tillatelse til å: 

  

- bygge ei steinbrygge med syv meter bryggefront og smale betongfuger, samt å plassere 

ut ett skjærgårdsparkskilt og fem fortøyningsbolter i tilknytning til brygga i Kjerringvika 

på Prestøy, 

- montere to-tre horisontale ubehandlede eikebord i eksisterende steinbryggekant for å 

bedre kunne ligge inntil brygga på Husøy med båt, 

- bygge en natursteinplatting i Napp ca åtte m
2
 i bakkant av eksisterende fjell/steinblokk, 

som er naturlig utformet som en bryggekant, 

- legge ut ei standard akterfortøyningsbøye ved brygga på Mollsand, Dragøy med  

diameter inntil 50 cm. 

 

Tiltakene må prosjekteres og bygges av kvalifisert foretak. Flekkefjord kommune er ansvarlig 

for vedlikehold. Tillatelsen gjelder i tre år og kun i forhold til forskriften for Flekkefjord 

landskapsvernområde. Tiltakene må i tillegg avklares i forhold til kommuneplanen, plan- og 

bygningsloven og havne-/farvannslovgivningen. 

 
Verneområdestyret vil ikke ta stilling til spørsmålet om gapahuk på Husøy. En eventuell bygge-

søknad må begrunnes i et tydelig beskrevet behov og formål. Lokalisering og utforming bør ta 

utgangspunkt i landskapet og byggeskikken på stedet.  

 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.11.2013  

Behandling 
Verneområdestyret foreslår følgende tillegg i siste avsnitt i vedtaket: 
Verneområdestyret er positiv til en gapahuk på Husøy. 

Vedtak 

Verneområdestyret gir Flekkefjord kommune med hjemmel i forskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde § 3punkt 1.3 e, tillatelse til å: 
  

- bygge ei steinbrygge med syv meter bryggefront og smale betongfuger, samt å 
plassere ut ett skjærgårdsparkskilt og fem fortøyningsbolter i tilknytning til 
brygga i Kjerringvika på Prestøy, 



- montere to-tre horisontale ubehandlede eikebord i eksisterende steinbryggekant 
for å bedre kunne ligge inntil brygga på Husøy med båt, 

- bygge en natursteinplatting i Napp ca åtte m2 i bakkant av eksisterende 
fjell/steinblokk, som er naturlig utformet som en bryggekant, 

- legge ut ei standard akterfortøyningsbøye ved brygga på Mollsand, Dragøy med  
diameter inntil 50 cm. 

 
Tiltakene må prosjekteres og bygges av kvalifisert foretak. Flekkefjord kommune er 
ansvarlig for vedlikehold. Tillatelsen gjelder i tre år og kun i forhold til forskriften for 
Flekkefjord landskapsvernområde. Tiltakene må i tillegg avklares i forhold til 
kommuneplanen, plan- og bygningsloven og havne-/farvannslovgivningen. 
 
Verneområdestyret vil ikke ta stilling til spørsmålet om gapahuk på Husøy. 
Verneområdestyret er positiv til en gapahuk på Husøy. En eventuell bygge-søknad må 
begrunnes i et tydelig beskrevet behov og formål. Lokalisering og utforming bør ta 
utgangspunkt i landskapet og byggeskikken på stedet.  
(Enstemmig) 
 

ST 26/13 Indre Hellersøy - søknadn om flytting, utvidelse og senking av hytte 

på gnr 17 bnr 299 - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret avslår søknaden om å flytte og utvide eksisterende hytte på gnr 
17/299, Indre Hellersøy, Søgne kommune. Begrunnelsen for avslaget er at hytta vil 
framstå som ei ny, vesentlig større og annerledes hytte enn eksisterende, og således 
innebære en endring i landskapet i forhold til tilstanden i 2005. Flyttingen og den 
såpass store utvidelsen på 16 m2, 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. - 26.11.2013  

 
Behandling 
Skaara foreslår følgende vedtak: 
Verneområdestyret godkjenner og gir dispensasjon for utvidelse, flytting og senking av 
eksisterende hytte på gnr 17/299 som omsøkt. Det vises til § 48 i naturmangfoldloven. 
Som begrunnelse vises det til at hytta blir mindre eksponert mot sjøen enn i dagens 
situasjon og blir bedre tilpasset landskapet. Hytta vil fortsatt være en liten hytte som 
etter utvidelsen vil være på 57 m2, og ikke til sjenanse for allmenheten. Strukturen i 
eksisterende hytte skal bevares.    

Vedtak 

Verneområdestyret godkjenner og gir dispensasjon for utvidelse, flytting og senking av 
eksisterende hytte på gnr 17/299 som omsøkt. Det vises til § 48 i naturmangfoldloven. 
Som begrunnelse vises det til at hytta blir mindre eksponert mot sjøen enn i dagens 
situasjon og blir bedre tilpasset landskapet. Hytta vil fortsatt være en liten hytte som 
etter utvidelsen vil være på 57 m2, og ikke til sjenanse for allmenheten. Strukturen i 
eksisterende hytte skal bevares.    
(Vedtatt 4 mot 1(Runden)). 



ST 27/13 Søknad om tiltaksmidler 2014 for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 

landskapsvernområder (SNO bestilling) 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret prioriterer følgende tiltak i 2014: 
1. Videreføring av skjøtselsavtaler i Belteviga, Rosnes, Minkprosjektet, Hummerås, 

Vågeøyene, Stykkje og Li 
2. Hidraheia: Bedre atkomst og drift fra Dåtlandstranda til Kleppe og tiltak på/ved 

stien til fra Itland til Kjørsfjellet. Naturtypekartlegging. 
3. Herøya: Rydding til kystlynghei østre del (sone 8) 
4. Brufjellet: Etablere en lokal oppsynsavtale 
5. Bergeneset: Rydding til kystlynghei i området Grasåsen-Kjettevika  
6. Hummerås: Gjerding mot Veisdal/Langeland 
7. Avfallsrydding. 
8. Dragøy: Rydding til kystlynghei 
9. Utover dette prioriteres videreføring av igangsatte tiltak samt tiltaksområdene i 

forvaltningsplanene. 
 
Statens naturoppsyn anmodes om å prioritere dialog med grunneiere, skoler og 
organisasjoner bl a om avfallsryddingsavtaler i samarbeid med skjærgårdstjenesten. 
 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.11.2013  

Behandling 

Styreleder belyste innspill fra en grunneier under punkt 2. Styret ønsket ikke å endre 
formuleringen under punkt 2 i vedtaket. 

Vedtak 

Verneområdestyret prioriterer følgende tiltak i 2014: 
1. Videreføring av skjøtselsavtaler i Belteviga, Rosnes, Minkprosjektet, Hummerås, 

Vågeøyene, Stykkje og Li 
2. Hidraheia: Bedre atkomst og drift fra Dåtlandstranda til Kleppe og tiltak på/ved 

stien til fra Itland til Kjørsfjellet. Naturtypekartlegging. 
3. Herøya: Rydding til kystlynghei østre del (sone 8) 
4. Brufjellet: Etablere en lokal oppsynsavtale 
5. Bergeneset: Rydding til kystlynghei i området Grasåsen-Kjettevika  
6. Hummerås: Gjerding mot Veisdal/Langeland 
7. Avfallsrydding. 
8. Dragøy: Rydding til kystlynghei 
9. Utover dette prioriteres videreføring av igangsatte tiltak samt tiltaksområdene i 

forvaltningsplanene. 
 
Statens naturoppsyn anmodes om å prioritere dialog med grunneiere, skoler og 
organisasjoner bl a om avfallsryddingsavtaler i samarbeid med skjærgårdstjenesten. 
(Enstemmig.) 
 



ST 28/13 Delegering av myndighet til verneområdeforvalteren i saker om 

ferdsel 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret delegerer til verneområdeforvalteren myndighet til å treffe vedtak 
med hjemmel i spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel etter 
verneforskriftene for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. 
Forvalterens vedtak skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, verneforskriften og 
forvaltningsplan. 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.11.2013  

Vedtak 

Verneområdestyret delegerer til verneområdeforvalteren myndighet til å treffe vedtak 
med hjemmel i spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel etter 
verneforskriftene for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. 
Forvalterens vedtak skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, verneforskriften og 
forvaltningsplan. 
(Enstemmig) 
 

ST 29/13 Budsjett for drift av verneområdestyret for 2014 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret ber verneområdeforvalteren om å søke Miljødirektoratet om kr 
275 000 til drift av verneområdestyret i 2014. 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.11.2013  

Behandling 
Som følge av nye retningslinjer for møtegodtgjørelse ble noen poster knyttet til 
møtegodtgjørelse for nasjonalparkkonferanse og studiereise strøket og en post for tapt 
arbeidsfortjeneste (kr 20 000) tatt inn i budsjettet. Nytt søknadsbeløp er da rundet opp 
til 265 000. 

Vedtak 

Verneområdestyret ber verneområdeforvalteren om å søke Miljødirektoratet om kr 
265 000 til drift av verneområdestyret i 2014. 
(Enstemmig) 
 

ST 30/13 Eventuelt 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 
landskapsvernomr. - 26.11.2013  

 
Behandling 
Det ble foreslått nytt møte på Fylkeshuset 14. januar 2014 kl 1000 for å behandle 
følgende saker i tillegg til nye saker som måtte komme inn: 



- Rammer og opplegg for opplæring av styret i februar/mars. 
- Supplerende retningslinjer for fritidshus/hytter 
- Endring av møtedatoer 2014 
- Retningslinjer for møtegodtgjørelse fra Miljødirektoratet 

Vedtak 

Verneområdestyret har neste møte på Fylkeshuset 14. januar 2014 kl 1000. 
(Enstemmig) 
 

 


