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Protokoll - Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 

Flekkefjord landskapsvernområder 

 

 

Dato:  23. april 2012 

Sted:  Skipperhuset, Rasvåg 

Behandlede saker:  11 

Møtets varighet:  10:00 – 1400 

Møteleder: Reidar Gausdal, Flekkefjord kommunestyre 

 

 

Til stede:       Forfall: 

Grete Kvelland Skaara, Kristiansand kommunestyre 

Helge Andresen, Søgne kommunestyre 

Tore Askildsen, Mandal kommunestyre 

Toril Runden, Vest-Agder fylkesting 

 

 

Til stede fra administrasjonen: 

Verneområdeforvalteren 

 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble 

bestemt i møtet. 

 

 

 

 

Helge Andresen       Tore Askildsen 
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PS 10/12 Godkjenning av protokoller 14. des 2011 og 14. feb 2012 

Verneområdeforvalterens innstilling av 2.12.11 og 8.2.11 

 

Behandling: Det framkom forslag om at Grete Kvelland Skaara og Bjørn Vikøyr 

samarbeider for å forenkle protokolloppsettet. 

Vedtak:  Verneområdestyret godkjenner protokollene fra verneområdestyret 

14.12.11 og 14.2.12. Grete Kvelland Skaara og Bjørn Vikøyr 

samarbeider for å forenkle protokolloppsettet (enstemmig).   
 

RS 03/12 Søknader til MD og DN vedrørende knutepunktet 

   

 Vedtak:  Verneområdestyret tar saken til orientering (enstemmig). 

 

RS 04/12 Søknad til DN vedrørende deltakelse i Nordisk naturveilednings-

prosjekt 

 

Vedtak:   Verneområdestyret tar saken til orientering (enstemmig). 

 

PS 11/12  Søknad om utbedring av deler av sti Mæbøtjønna-Belteviga – jf tidligere 

avslag om turvei 

 Verneområdeforvalterens innstilling av 8.2.12 

 

Vedtak: 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir 

Flekkerøy vel med hjemmel i forskriften for Oksøy-Ryvingen 

landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 i, tillatelse til å utbedre eksisterende sti 

mellom Mæbø og Beltevika som omsøkt 21. februar i år. Tillatelsen innebærer 

skånsomme inngrep i hovedsakelig tre partier for å skille bekken og stien, samt 

grusing av et fuktig område for å forbedre atkomsten og redusere 

fuktighetsproblematikk på tilkomsten over myr i østenden mot Kjærlighetstien 

(område 1). Stien går gjennom frodig skog. Det skal ikke felles noen trær for å 

gjennomføre tiltaket. Det skal ikke nydreneres noen arealer som følge av tiltaket. 

Det legges til grunn at tiltaket skal utformes i nært samarbeid med naturoppsyn 

Lars Arne Bay. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år og kun i forhold til forskriften for Oksøy-Ryvingen 

landskapsvernområde og under forbehold av at det foreligger tilfredstillende avtale 

med grunneier som er Direktoratet for naturforvaltning (enstemmig). 

 

PS 12/12  Søknad om bro over Hålandsbekken 

Verneområdeforvalterens innstilling av 8.2.12. 

 

Vedtak: 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir Roar 

Svindland med hjemmel i forskriften for Flekkefjord landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 

e, tillatelse til å plassere ut ei enkel eikebro på 9 m lengde 1,2 m bredde uten rekkverk, 

som omsøkt 6. mars i år. Verneområdestyret prioriterer tiltak på Hidraheia i 2012 og 

vurderer tiltaket som positivt for Flekkefjord landskapsvernområde, og støtter det med 

inntil kr 10 000,-. 
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Tillatelsen gjelder i tre år og kun i forhold til forskriften for Flekkefjord 

landskapsvernområde og under forbehold av at det foreligger tilfredstillende avtale med 

grunneier og avklaringer i forhold til plan- og bygningsmyndigheten (enstemmig). 

 

PS 13/12 Flekkefjord kommunedelplan idrett, friluftsliv og folkehelse – høringsuttalelse 

rammeplan  

Verneområdeforvalterens innstilling av 8.2.12. 

 

Vedtak: 

Verneområdestyret deltar gjerne i utviklingen av et planprogram for Flekkefjord 

kommune, kommunedelplan for idrett, friluftsliv og folkehelse, med sikte på et 

samarbeid med Flekkefjord kommune, Velforeninger, Vest-Agder fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Vest-Agder, grunneiere, Flekkefjord og Oplands Turistforening og 

Magma geopark for utvikling av naturvennlige skjøtsels-, tilretteleggings- og 

stimuleringstiltak for friluftsliv, naturopplevelser, miljølære og lokal verdiskaping 

med basis i landskapsvernområdet.  

 

Vi legger vekt på at aktiviteten skal føre til økt naturglede, bedre kunnskap om 

naturmangfoldet og forståelse for naturvern. Vi mener tilretteleggingen for 

friluftsliv bør fokusere på landskapets innhold og kvalitet. Dette er bra for 

friluftslivopplevelsen og den mentale folkehelsen. Gode friluftslivstiltak bør derfor 

inkludere skjøtsel av den kulturbetingede delen av naturmangfoldet og informasjon 

om naturmangfoldet og landskapshistorien. 

 

Vi mener følgende områder og tiltak bør prioriteres i første del av planperioden 

(2013-15): 

A. Generelt 

1. Sette opp informasjonstavle om landskapsvernområde i Flekkefjord by. 

2. Opprette et lite informasjonsrom i Smaabyen om Flekkefjord 

landskapsvernområde i samarbeid med Vestagdermuseet, avdeling Flekkefjord. 

3. Delta i utviklingen av samfunnsmessige verdiskapningsprosjekter på 

Hidraheia, Rasvåg, Kirkehamn og Åna-Sira. 

B. Hidraheia 

1. Reparasjon av brygge i Dåtlandstronda 

2. Restaurering av og informasjon om Strondeveien, Hidraheia 

3. Skjøtsel av og informasjon om skjærgårdsparken i Li  

4. Kvalitetsforbedring
1
 av stien Itland-Kjørsfjellet-Kleppe, skjøtsel Kleppe 

5. Kvalitetsforbedring av stien Fidsel-Kleppe 

6. Informasjon om Hidraheia 

7. Kvalitetsforbedring av stien Fidsel-Dåtland, skjøtsel Dåtland 

8. Skjøtsel og tilrettelegging av kommunens eiendom Mønstremyr 

9. Kvalitetsforbedring av del av stien Kvellandstrand-Itland 

                                                 
1
 Med kvalitetsforbedring tenker vi spesielt på at deler av stiene preges av økende trafikk hele året. De fuktige partiene 

er særlig utsatt. For å minimere ulemper og forenkle drifta bør en vurdere å legge om fuktige stipartier og evt bygge en 

enkel bro der man må ha sti over fuktige områder. Ved tilføring av masse i stivedlikehold, ønskes det primært brukt 

stedegne masser eventuelt masser som raskt integreres i naturlandskapet. 
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C. Rasvågøyene 

1. Sluttføring av brygge, toalett og atkomst på Husøy (2012) 

2. Skjøtsel av og informasjon om kommunens friluftslivseiendom Husøy 

3. Skjøtsel av Vrangesundøy og Hummerøy 

4. Årlig avfallsrydding 

D. Hummerås-Kalven 

1. Kvalitetsforbedring av stiene 

2. Informasjon om området 

3. Restaurering og skjøtsel av slåttemarker, naturbeitemark og kulturminner i 

Hummerås og på eidet mellom indre og ytre Kalven. 

4. Årlig avfallsrydding. 

5. Uttak av fremmede treslag. 

E. Dragøy-Prestøy 

1. Sluttføre skjærgårdsparkbrygge i Mollsand og enkel ilandstigningsbrygge ved Steglet 

(2012) 

2. Enkel skjærgårdsparkbrygge på Prestøy 

3. Restaurere og skjøtte kystlynghei på Dragøy 

4. Restaurere lida løe på Dragøy. 

5. Informasjon om Dragøy og Prestøy. 

F. Østebøheia-Brufjell 

1. Restaurere stien fra Parkeringsplassen til Brufjellet 

2. Gjerding for å få kontroll på beitedyr i nordøst. 

3. Restaurere gjengrodd kulturlandskap, inkludert Klikten 

4. Støtte lokalt forankret mulighetsstudium. 

5. Følge opp mulighetstudiet. 

G. Kjellnes-Lindåsen 

1. Restaurere stien fra fotballbanen til Lindåsen, og til Kjellnes. 

2. Informasjon om Kjellnes. 

3. Etablere en sti mellom Lindåsen og Kjellnes. 

4. Årlig avfallsrydding. 

 

Vi mener følgende områder og tiltak bør prioriteres og tiltak i perioden (2016-23): 

 

H. Videreføre tiltak A-G. 

I. Andabeløy – tilrettelegging, skjøtsel, informasjon 

J. Langelandsfjellet – tilrettlegging, skjøtsel, informasjon 

K. Skinan-Skadeknuten – tilrettelegging, skjøtsel og informasjon på kommunens 

eiendom 

 

Verneområdestyret vil la seg representere av verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr i 

utformingen av kommunedelplanen (enstemmig). 
 

 

PS 14/12  Søknad om utplassering av fem informasjonselementer som ledd i EU-prosjektet 

"Framtidskyster" på Ryvingen.  

Verneområdeforvalterens innstilling av 8.2.12. 
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Vedtak: 

Verneområdestyret gir Kystverket sørøst med hjemmel i forskriften for Oksøy-

Ryvingen landskapsvernområde §3 pkt 1.3 j tillatelse til utplassering av fem 

informasjonselementer i betong/aluminium i tilknytning til brygga og bebyggelsen 

på Ryvingen fyr. Utplasseringen må skje innen tre år. Dersom det viser seg at 

tiltaket får utilsiktede negative effekter, forbeholder verneområdestyret seg retten til 

å kreve elementer fjernet på tiltakshavers bekostning jf naturmangfoldloven § 11 

(enstemmig). 
 

PS 15/12  Godkjenning av iverksetting av verneområdestyrets skjøtselstiltak. 

Verneområdeforvalterens innstilling av 8.2.12. 

 

Vedtak: 

Verneområdestyret tar tildelingen fra Direktoratet for naturforvaltning, og 

informasjon om iverksettingen av tildelingen og tilsettingen av naturoppsynsvikar 

til orientering (enstemmig). 

 

PS 16/12  Godkjenning av initiativ til evaluering av forvaltningen av Oksøy-Ryvingen 

landskapsvernområde. 

Verneområdeforvalterens innstilling av 8.2.12. 

 

Vedtak: 

Verneområdestyret støtter initiativet (enstemmig). 

  
PS 17/12  Godkjenning av opplegg for verneområdestyrets handlingsplan "Veien videre 

mot 2015" 

Verneområdeforvalterens innstilling av 8.2.12. 

 

Vedtak: 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder vil legge 

til grunn følgende prinsipper for en handlingsplan mot 2015: 

A. Verneområdestyret er styre for forvaltningsknutepunktet. 

B. Verneområdesatyret ønsker et aktivt, utadvendt og inkluderende knutepunkt med 

fokus på barn og unge, og deres organisasjoner, samt samarbeid med skoler og andre 

berørte organisasjoner. 

C. Sekretariatet bør styrkes til å omfatte to fulle årsverk. 

D. Verneområdestyret ønsker å ekspendere i tilstedeværende kommuner i takt med 

tilgjengelige ressurser. 

E. Verneområdestyret ønsker å være en pådriver i satsing på naturinformasjon- og 

informasjonsenteretablering i kystsonen i Vest-Agder. 

F. Verneområdestyret ønsker å involvere Direktoratet for naturforvaltning, 

naturoppsynet, fylkesmannen, naturorganisasjoner, bønder og grunneiere med flere i 

utviklingen av en nettside og et visningsrom i Mandal. 

G. Verneområdestyret ønsker å være en pådriver for nettverksbygging innen skjøtsel og 

samfunnsmessig naturbasert verdiskaping i Vest-Agder. 
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H. Verneområdestyret ønsker å utvikle verneområdene som en arena for gode 

opplevelser, god læring og inkluderende arbeidsliv. 

I. Verneområdestyret ønsker å utvikle organisasjonen til å være vertskap for frivillighet 

på praktisk og akademisk nivå. 

J. Verneområdestyret vil arbeide videre for et nasjonalt autorisert 

kystnaturinformasjonsenter i Vest-Agder bestående av en del knyttet til Oksøy-

Ryvingen landskapsvernområde (i Mandal-Kristiansand-regionen) og et vårmarksenter 

på Lista. 

K. Verneområdestyret ønsker å få utredet fordeler og ulemper med en eventuell 

nasjonalpark i deler av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 

L. Verneområdestyret mener Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landkapsvernområder må 

tildeles i størrelsesorden 1,0 mill kr pr år i 2013-15 for å nå målene i de to 

direktoratsgodkjente forvaltningsplanen fra 2010 innen 2015. 

Verneområdestyret støtter forslaget til disposisjon. 

 

Forslag: 

Verneområdeforvalteren fremmet et forslag til innstilling som er i tråd med vedtaket med 

unntak av følgende: 

D. Verneområdestyret ønsker å ekspendere i tilstedeværende kommuner i takt med 

tilgjengelige ressurser. Dernest i nye kystkommuner. 

F. Verneområdestyret ønsker å involvere Direktoratet for naturforvaltning, 

naturoppsynet, fylkesmannen, naturorganisasjoner, bønder, naturfotografer, barn og 

unge i utviklingen av en nettside og et visningsrom i Mandal. 

 

Styret fremmet følgende forslag: 

D. Verneområdestyret ønsker å ekspendere i tilstedeværende kommuner i takt med 

tilgjengelige ressurser.  

Helge Andresen fremmet følgende forslag:  

F. Verneområdestyret ønsker å involvere Direktoratet for naturforvaltning, 

naturoppsynet, fylkesmannen, naturorganisasjoner, bønder og grunneiere med flere i 

utviklingen av en nettside og et visningsrom i Mandal. 

Punkt K tas ut. 

 

Voteringer: 

Verneforvalterens innstilling ble enstemmig vedtatt med unntak av punkt D, F og K. 

Styrets forslage til punkt D ble enstemmig vedtatt. 

Helge Andresens forslag til punkt F ble enstemmig vedtatt. 

Verneforvalterens innstilling til punkt K ble vedtatt mot en stemme (HA). 

 

PS 18/12  Eventuelt  
 

Behandling: Sak 1-3 ble luftet i styret uten innstilling. Sak 4-8 var seint ankomne saker 

uten skriftlig innstilling: 
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Vedtak: 

1. Verneområdestyret ber verneområdeforvalteren fremmer en sak vedrørende navn på 

lokalet i Bryggegata 10, Mandal, til neste styremøte. 

2. Verneområdestyret er tilfreds med framdriften i de seks styreprioriterte tiltakene: 

Berge, Herøya, Åksla-Rosnes, Bedre sjøfuglbestand i Oksøy-Ryvingen skjærgården, 

Rasvågøyene og  Hidraheia. Verneområdeforvalteren bes ta kontakt med byggherren 

for å få sluttført brygge og toalet på Husøy innen 23. juni 2012. 

3. Verneområdestyret ønsker en båtbefaring fra Flekkerøy til Ryvingen med start fra 

Flekkerøy 12. juni kl 0900. 

4. Godkjenning av skjøtselsplanen for Li ble utsatt. 

5. Søknad om sti mellom Verftet og Olavsundet, Kapelløya, Søgne ønskes befart og ble 

utsatt. Saken bør avklares i forhold til Søgne kommune og berørte parter. 

6. Anbefaling til samarbeidstiltak Bergesneset - Stiplan m/fremdriftsplan, søknad om 

midler til gjennomføring, samt skiltplan av 12. april 2012 ble tatt til orientering og 

administrativ oppfølging. 

7. Ønske om bruk av sykkel på del av Berge, Flekkerøy av 12. april 2012, ble utsatt. 

8. Søknad om broer mv til Daumannsholmen, Flekkerøy, jf søknad av 12. april 2012, ble 

utsatt (enstemmig). 


