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Innledning
To arbeidsgrupper med representanter for Flekkefjord, Mandal, Søgne og Kristiansand
kommuner, berørte grunneiere og Fylkesmannen fikk utarbeidet Forvaltningsplaner for
Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder i perioden 2006-08. Direktoratet for
naturforvaltning (Miljødirektoratet fra 2013) godkjente planene i 2010.
Planene fastsatte mål for brukerinteresser, mål for forvaltningsoppgaver, samt bevaringsmål1
og forvaltningsmål2 for 18 tiltak.
Denne rapporten gir status for måloppnåelse per oktober 2013.

1

Bevaringsmål definerer den tilstanden en ønsker en naturkvalitet i verneområdet skal ha.
Bevaringsmål skal være målbare. Det vil si at de skal presiseres gjennom mål for areal,
nødvendige strukturer/prosesser og/eller forekomst av bestemte arter, naturtyper eller
geologiske forekomster.
2

Forvaltningsmål er et samlebegrep for alle målsettinger knyttet til et verneområde. Dette kan for
eksempel være verdier/kvaliteter knyttet til areal, biologisk mangfold og naturtyper eller interesser
knyttet til friluftsliv, brukerinteresser og næringsinteresser. Bevaringsmål er en presisering av
forvaltningsmål knyttet til naturkvaliteter.
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Flekkefjord landskapsvernområde
Brukerinteresser
Jordbruk
Mål i forvaltningsplanen: Opprettholde et åpent landskap med kystlynghei, slåtteenger,
tilhørende naturtyper og naturlig biologisk mangfold. Restaurere utvalgte områder med
gjengrodd kystlynghei. Gjenoppta slått på utvalgte slåtteenger. Stimulere til
husdyrbeiting, skånsom sviing og slått ved aktiv bruk av offentlige tilskuddsordninger.
Status: Det pågår beiting med sau inkludert lyngsviing i anslagsvis 70 % av
landskapsvernområdets landareal. Triviell trevegetasjon er ryddet i prioriterte områder i
kystlynghei: Kalven, Dragøy, Hidraheia (Ytre Kleppe, Litle Håland), Brufjellet/Østebøheia.
Slått er gjenopptatt i prioriterte områder: Husøy, Vrangesundøy og Hummerøy, Hidraheia (Li,
Stykkje).
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Ønskelig med
en effektvurdering. Dragøy og Hidraheia bør prioriteres for restaurering av kystlynghei/
naturbeitemark. Kalven (Kalveeidet) og Hidraheia (Kleppe, Mønstremyr, Dåtland) bør
prioriteres for restaurering av slåttemark.

Skogbruk
Mål i forvaltningsplanen: Bidra til å opprettholde et åpent landskap med kystlynghei,
slåtteenger, tilhørende naturtyper og naturlig biologisk mangfold. Bidra til å restaurere
utvalgte områder med gjengrodd kystlynghei. Bevare gammel skog, rik skog og annen skog
med høy verdi for biologisk mangfold. Avvikle fremmede treslag.
Status: Det pågår lite skogsdrift i landskapsvernområdet. Grunneier/bønder har hogd
gran/sitkagran i prioriterte områder: Hummerås fellesmark og Hidraheia (Li). Som
skjøtselstiltak i samarbeid med grunneier er det hogd gran/sitkagran i Kalven på Dragøy.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.

Bygging på gamle tufter
Mål i forvaltningsplanen: Gamle tufter skal framstå som et aktivum i kulturlandskapet
Status: Gamle tufter ryddes fram gjennom rydde og skjøtselstiltak. Et godt eksempel på dette
er Kalven. Våningshuset og løa i Li er reparert. Hytta på Stykkje er totalrenovert utvendig,
samt nytt redskaphus/fjøs er satt opp på gammel mur.
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Det er gitt disp til gjenreising av ei kopi av sjøbu i Dåtlandstronda med formål toalett for
allmenheten (samarbeid med skjærgårdsparken). Det gamle skolehuset og en privat låve på
Kleppe er helt/delvist sammenrast i perioden.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.

Fritidsbebyggelse
Mål i forvaltningsplanen: Fritidsbebyggelse skal framstå så nøytrale som mulig i
landskapet. Eiere av fritidsbebyggelse skal oppleve forutsigbarhet og likebehandling i
forhold til søknader om ombygging og tilbygg. Gamle våningshus skal framstå i tråd med
tradisjonell byggestil på stedet.
Status: Lav aktivitet.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Bør
verneforvaltningen være aktiv for å bevare historisk interessante bygninger?

Friluftsliv og undervisning
Mål i forvaltningsplanen: Landskapsvernområdet skal være godt tilrettelagt for et
naturvennlig friluftsliv. God informasjon skal plasseres på viktige innfallsporter og utvalgte
lokaliteter. Det skal legges til rette for verdiskaping innen rammen av prosjektet Sørnorsk
kystnatur, Naturarven som verdiskaper. Li skal kunne utvikles til base for miljølære.
Besøkende, både i grupper og enkeltvis, skal føle seg velkommen til Flekkefjord
landskapsvernområde.
Status: Det er bygd brygger på Husøy, Dragøy (Mollsand og Steglet) og i Dåtlandstronda.
Det er bygd toalett på Husøy og Laugøy (Kirkehamn). Det er gitt tillatelse til to brygger i
Berefjord. De viktigste stiene på Hidraheia holdes åpne av Flekkefjord turistforening og
grunneiere. Flekkefjord turistforening har ryddet vegetasjon langs den gamle veien mellom Li
og Dåtlandstronda. Grunneier har bygd bro ved Kvednhylen. Flekkefjord kommune har laget
turvei til Hågåsen. Flekkefjord turistforening har tilrettelagt for klatring i Dåtlandstronda. Det
er satt opp informasjonstavler på turistkontoret i Flekkefjord, butikken på Andabeløy,
Hummerås, Øvre Veisdal (Rasvåg), Husøy, Hågåsen, butikken i Kirkehamn, Kvellandstrand,
Hidraferja, Itland, Fidsel og Roligheden (Åna-Sira).
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Det bør lages en
besøkstrategi. Dette kan tas inn som en del av revidert forvaltningsplan.
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Reiseliv
Mål i forvaltningsplanen: Landskapsvernområdet skal kunne brukes til naturbasert
næringsutvikling innen rammen av vern. Utvalgte besøksmål kan tilrettelegges etter
prinsippene for naturvennlig tilrettelegging. God informasjon utplasseres på utvalgte
besøksmål. Informasjonsenter for landskapsvernområdet skal etableres. Det skal legges til
rette for verdiskaping jf prosjektet Sørnorsk kystnatur. Forslag til utvalgte reiselivsmål
framgår av temakartet og tabell i vedlegg 4 og 6.
Status: Liten aktivitet fra næringsaktører. Et mulighetsstudium for fastlandsdelen av
landskapsvernområdet foreligger i utkast. Det er ikke arbeidet med informasjonsenter og lokal
tilrettelegging av besøksmål (utover plakatene nevnt ovenfor).
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Arbeidet med
informasjonsenter og lokal tilrettelegging bør tas inn i en besøkstrategi.

Fiskeoppdrett
Mål i forvaltningsplanen: Fiskeoppdrettsanlegg skal framstå så nøytrale som mulig i
landskapet. Havbruksnæringen kan videreføres. Driften skal så langt mulig tilpasses
verneformålet.
Status: Liten aktivitet fra næringsaktører.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.

Kulturminner
Mål i forvaltningsplanen: Områder med fornminner og kulturminner skal bevares.
Status: Liten aktivitet fra grunneiere og kulturminneforvltningen. Gravhaugen kongen på
Kongsfjellet, Kleppe er ryddet fram som en del av et større ryddeprosjekt. Gamleveien fra
Kleppe til Dåtlandstrand er ryddet fram. Tiltaksplan for restaurering av denne veien
foreligger.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.

Kystfiske
Mål i forvaltningsplanen: Kystfisket skal videreføres.
Status: Som før.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.
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Forvaltningsoppgaver
Skjøtsel
Mål i forvaltningsplanen: Et overordnet mål for skjøtselen av Flekkefjord
landskapsvernområde er å oppfylle formålet med vernet jf verneforskriften § 2:
Formålet med Flekkefjord landskapsvernområde er å ta vare på et representativt og
særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å
sikre områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og
dyrearter, og et variert kulturlandskap med fornminner og nyere tids kulturminner.
Områder som er i god hevd skal sikres videre drift. Viktige områder som er truet av
gjengroing skal restaureres og være i god drift innen 2015. Brukere skal synes det er
attraktivt å utføre tiltak og drift i landskapsvernområdet. Prioriterte tiltak presenteres i
kapittel 5 og tiltakskart vedlegg 5. Det skal ansettes en person med hovedoppgave å legge til
rette for god drift og gjennomføre skjøtsel og tiltak i Flekkefjord landskapsvernområde.

Status: Langsiktige skjøtselsavtaler er inngått for Hummerås, Husøy/Vrangesundøy/
Hummerøy, Li og Stykkje på Hidraheia. Av de åtte tiltaksområdene er fem områder i sin
helhet i god drift (Hummerås, Husøy/Vrangesundøy/Hummerøy, Dragøy, Prestøy,
Østebøheia/Brufjell,). Kalven beites, men Kalveeidet blir ikke slått. Kjellnes er i god drift,
men Lindåsen er ikke i drift. Hidraheia beites, men man er ikke i tilfredstillende drift på
Kleppe og Dåtland. Det er store arealer som burde vært ryddet til kystlynghei på Hidraheia og
Dragøy. Det er aktive beitebrukere i alle tiltaksområdene (med unntak av Lindåsen-delen av
Kjellnes). Det er ansatt en person i Statens naturoppsyn som har ansvar for tiltak i
verneområder i Listerregionen i tillegg til andre oppsynsoppgaver.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Det bør
prioriteres tiltak i Kalven, på Hidraheia og Hummerås felleseie. Langsiktig skjøtselsavtale i
Kalven (Kalveeidet) og på Hidraheia (Kleppe, Dåtland og Mønstremyr) bør prioriteres.

Informasjon
Mål i forvaltningsplanen: Grunneiere, brukere, besøkende og forvaltningen skal kjenne til
verneområdet og formålet for vernet. Informasjonsbrosjyren ”Flekkefjord
landskapsvernområde – vern og bruk” skal være godt kjent blant Flekkefjords innbyggere
og besøkende. En generell informasjonsplansje om landskapsvernområde skal plasseres ved
offentlig parkeringsplasser på Itland, Fidsel, Åna-Sira, Kirkehamn, Rasvåg og Andabeløy.
Spesiell informasjonsplansje skal utarbeides for Kjørsfjellet og Li jf tiltak H i kapittel 5.
Planlagte informasjonstiltak framgår av tiltakskart vedlegg 5.
Status: Oppfylt med unntak av spesielle plansjer for Kjørsfjellet og Li.
Verneområdeforvalterens vurdering: Plansjer bør lages for Kjellnes, Kjørsfjell, Li og
Brufjellet. Det bør formuleres nytt mål i revidert forvaltningsplan.
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Bevaringsmål og overvåking
Mål i forvaltningsplanen: Flekkefjord landskapsvernområde skal overvåkes for å
fremskaffe systematisk kunnskap om utviklingen i området og effekter av eventuelle tiltak.
Det skal gjennomføres effektkontroll av skjøtselstiltak.
Status: Li var del av et overvåkingsprogram Målstyrt forvaltning 2010-12.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet bør videreføres. Overvåking i Li bør videreføres
av naturoppsynet. Overvåking i prioriterte kystlyngheier (Dragøy, Prestøy, Dåtlandsheia) bør
iverksettes.

Oppsyn
Mål i forvaltningsplanen: Oppsynet skal bidra til å ivareta verneverdiene og forhindre
ulovligheter. Det skal bidra til å fremme kunnskap og forståelse for Flekkefjord
landskapsvernområde, og bidra til at all aktivitet i området er i tråd med verneformålet.
Status: Det er tilsatt naturoppsyn med ansvar for vestre del av Vest-Agder.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Overvåking bør
tas inn i målet.

Tiltak
Kalven
Status
Gjennomført

Kommentar

Ikke prioritert
Ikke prioritert
Ingen aktivitet
Gjennomført

Bør slås årlig
Bør slås årlig

F2

Mål
Opprettholde og réetablere kystlynghei
med innslag av beiteskog.
Opprettholde strandeng.
Opprettholde strandsump.
Opprettholde rik edellauvskog.
Etablere et hensiktsmessig beitetrykk
gjennom året.
Opprettholde sti til Kalven.

F3

Etablere info-opplegg om skjøtselen.

Ikke gjennomført

B1
B2
B3
B4
F1

Ingen tiltak

Må videreføres.
Er det tilstrekkelig?
Stiene er for dårlige
(gjengrodd og
hogstavfall) og dårlig
merket. Tiltak
ønskelig.
Lav prioritet.

Verneområdeforvalterens vurdering: Enga i Kalveeidet bør gjerdes inn og slås. Stien til
Kalven bør friskes opp.
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Hummerås fellesmark
Skjøtselsavtale 2013-20 omfatter også Husøy, Hummerøy og Vrangesundøy
Mål
B1 Réetablere, restaurere og opprettholde
kystlynghei.
B2 Réetablere, restaurere og opprettholde
naturbeitemark.
F1 Legge til rette for å opprettholde et
hensiktsmessig beitetrykk gjennom året.
F2 Opprettholde sti til Langelandsfjellet.
F3 Etablere parkeringsplass på Hummerås.

Status
Påbegynt

Kommentar
Bør prioriteres

Påbegynt

Bør prioriteres

Gjennomført

Bør følges opp.

Ingen tiltak
Gjennomført

Tilfredstillende
Bør merkes med
Parkering for besøk
til/i verneområdet

Husøy, Vrangesundøy og Hummerøy
Skjøtselsavtaler: Husøy, Hummerøy, Vrangesundøy (høst-vinterbeiting) 2013-20 omfatter
også Hummerås felleseie. Egen slåtteavtale for Vrangesundøy 2013-20.
Mål
B1 Restaurere og opprettholde slåtteeng på
Husøy, Vrangesundøy og Hummerøy.
B2 Opprettholde kystlynghei.
F1 Legge til rette for et hensiktsmessig
beitetrykk gjennom året.
F2 Etablere god atkomst på Husøy.
F3 Opprettholde og etablere gode arealer for
opphold på Husøy.

Status
Pågår

Kommentar
Må videreføres

Pågår
Pågår

Må videreføres
Bør følges opp.

Gjennomført
Pågår

Skjærgårdstjenesten

Kjellnes-Lindåsen
Mål
B1 Opprettholde naturbeitemark på Kjellnes.
B2 Bevare kystlynghei på Lindåsen.
F1 Legge til rette for opprettholdelse av et
hensiktsmessig beitetrykk gjennom året.
F2 Opprettholde og restaurere stier.
F3 Tilrettelegge besøksmål på Lindåsen.

Status
Gjennomført
Ikke prioritert
Gjennomført på
Kjellnes
Ingen tiltak
Ikke gjennomført

Kommentar

Lindåsen er ikke
beitet
Er det stilstrekkelig?
Bør dette også gjelde
Kjellnes?

Verneområdeforvalterens vurdering: Lindåsen bør gjerdes inn, ryddes og beites. Egen
informasjonsplansje for Kjellnes bør utarbeides.

Dragøy
Mål

Status
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Kommentar

B1 Opprettholde og restaurere kystlynghei
på deler av øya.
B2 Restaurere slåttemark på Steglet.

B3 Opprettholde gammel blåbærfuruskog.
B4 Opprettholde beiteskog på deler av øya.
F1 Legge til rette for opprettholdelse av et
hensiktsmessig beitetrykk gjennom året
F2 Opprettholde sti fra Mollsand til Håvågen
og fra Steglet til Lianstjønn.
F3 Etablere god atkomst til Steglet og
Mollsand

Delvis gjennomført

Bør videreføres

Skjøttes som
naturbeitemark med
Gammel norsk sau
Pågår
Pågår
Gjennomført

Steinsatt grøft er
restaurert

Ingen tiltak

For svkt på deler av
øya.
Ønskelig med
rydding og merking.

Gjennomført

Verneområdeforvalterens vurdering: Rydding til kystlynghei bør videreføres.

Prestøy
Mål
B1 Opprettholde kystlyngheia.
B2 Opprettholde bestand av jåblom.
F1 Legge til rette for opprettholdelse av
hensiktsmessig beitetrykk gjennom
sommerhalvåret.
F2 Legge til rette for god atkomst.

Status
Pågår
Pågår
Pågår

Kommentar

Under planlegging

Realiseres 2014?

Status
Delvis gjennomført

Kommentar
Bør fortsette.

Pågår

Bør overvåkes

Bør overvåkes

Hidraheia
Skjøtselsavtaler: Li 2012-20, Stykkje 2013-20
B1
B2
B3

B4
B5

Mål
Restaurere, réetablere og opprettholde
kystlynghei.
Opprettholde klokkesøtebestanden på
Dåtlandsheia.
Restaurere og opprettholde slåtteeng på
Li (8 daa), Stykkje, Kvednhylen, Kleppe
og Dåtland.
Réetablere solblom og dvergsmyle4 på Li.
Restaurere og opprettholde naturbeite på
Kleppe, Dåtland og Stykkje.

3

Li, Stykkje og
Kvednhylen pågår.

Må videreføres.
Kleppe og Dåtland
bør komme i gang.3
Innplanting forsøkt.
Nytt forsøk i 2014
Stykkje er i gang
Kleppe og Dåtland
med storfe. Godkjent bør komme i gang.1
skjøtselsplan Stykkje
08-15.

Foreslår at det sammen med grunneierne og Flekkefjord kommune utarbeides en helhetlig plan for området
Kleppe, Li, Mønstremyr og evt Dåtland. Aktuelle temaer fra vår side er restaurering av veien fra Dåtlandstronda
til Kleppe og Dåtland. Restaurering og drift av slåtte- og beitemark på Kleppe og Dåtland. Restaurering og drift
av Mønstremyr.
4
Ny art fra målstyrt forvaltning.
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Nytt Frisk eng i Li skal ha spredte forekomster
av prestekrage, engsoleie, ryllik og
blåklokke. Tørrbakkeeng skal ha spredte
forekomster av blåmunke, kystgriseøre og
tjæreblom. Enga skal ha redusert antall
myrtistel, lyssiv, eik og andre treslag i
forhold til 2009. Den friske enga kan ha
innslag av mjødurt (sjelden), men skal
ikke øke.
B6

Bevare edellauvskogen mellom Li og
Kjørsfjellet.

Pågår.

Denne søkes
skjermet for sau om
våren av hensyn til
vårblomstring.

Delvis gjennomført

Er det tilstrekkelig?
Bør overvåkes
Plan for Strondeveien utarbeidet.
Behov for tiltak v L
Håland, på Kleppe,
Dåtland og i Li.
Bør prioriteres i
forvaltningplan.
Tas inn i helhetlig
plan hvis grunneier
ønsker.

Nytt Restaurere og opprettholde slåttemark,
naturbeitemark og våtmark på
Mønstremyr.
F1
F2

F3
F4

Legge til rette for et hensiktsmessig
beitetrykk gjennom året.
Opprettholde et godt og helhetlig stinett
til Kjørsfjellet og Li.

Bro v/Kvednhylen
bygd. Stier fra Fidsel
til Li utbedret.
Ryddet langs
Strondeveien i Li.
Ikke gjennomført

Etablere et helhetlig info-opplegg med
tilrettelagt besøksmål.
Legge til rette for utvikling av Indre
Kleppe til et godt bevart tun med
reiselivspotensiale.

Ikke gjennomført

Verneområdeforvalterens vurdering: Langsiktige skjøtselsavtaler for Kleppe, Dåtland og
Mønstremyr bør prioriteres. Atkomst til Kjørsfjellet bør forbedres. Egen informasjonsplansje
for Kjørsfjellet bør utarbeides.

Østebø/Brufjellet
B
F

Mål
Bevare kystlynghei med klokkesøte
Etabler et hensiktsmessig beitetrykk
gjennom året.

Status
Pågår
Pågår

Kommentar
Viktig å holde
beitetrykket høyt nok

Verneområdeforvalterens vurdering: Atkomst bør forbedres. Egen informasjonsplansje bør
utarbeides.
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Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde
Brukerinteresser
Landbruk
Mål i forvaltningsplanen: Det åpne landskapet med kystlynghei skal opprettholdes. Der
gjengroing truer, er målet å restaurere til åpent landskap.
Slått skal utføres på utvalgte områder for å ivareta kulturlandskapet og det biologiske
mangfoldet.
Viktige områder med eksempelvis kystlynghei står i fare for å forsvinne. Hogst vil i en rekke
områder være et sentralt tiltak, sammen med beiting og sviing. Med unntak av sårbare
skogsbiotoper, vil derfor hogst være ønskelig i hele verneområdet. Mest mulig av fremmede
treslag som for eksempel sitkagran og bergfuru skal tas ut.

Status: Det pågår beiting med sau inkludert lyngsviing i anslagsvis 70 % av
landskapsvernområdets landareal. Triviell trevegetasjon/einer er ryddet i prioriterte områder i
kystlynghei (Asperøya, Bergeneset, Herøya, Indre Hellersøya, Helgøya, Trysnes-Hellersøy,
Indre Udvår, Rosnes/Åksla). Kristiansand kommune slår veikanter mellom Mæbø og Murane
og enger ved Murane og Okslehavn. Zoologisk forening slår syv enger og en del veikanter
langs Beltevigveien. Ingen slåtteprosjekter er gjenopptatt i landskapsvernområdet i Søgne
eller Mandal. Det pågår privat tynning i skogen nord på Bergeneset i regi av Kristiansand
kommunes skogbruksjef.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Ønskelig med en
effektvurdering i kystlynghei. Slått bør vurderes igangsatt på Herøya (i kanten av
verneområdet), Kubbøya (reservat) og Ryvingen. Bergeneset bør prioriteres for restaurering
av kystlynghei/naturbeitemark. Privat hogst på Miljødirektoratets eiendom må forankres
bedre i avtale med Kristiansand kommune.

Friluftsliv
Mål i forvaltningsplanen: Besøkende skal føle seg velkommen til Oksøy- Ryvingen
landskapsvernområde. Området skal være godt tilrettelagt for et naturvennlig friluftsliv
innen rammen av vern. Det er derfor behov for informasjonstiltak, samt tilretteleggingstiltak.
Status: Det er laget turvei og tilrettelagt i Sudredalen, parkeringsplass i Risleviga, ryddet stier
fra Risleviga mot Bergeneset, ryddet sti på Herøya og Indre Hellersøy, laget turvei på
Helgøya, og sti på Kapelløya, satt opp teltlavvo på Hundsøya, utvidet brygga med gapahuk i
Ystevågen, utvidet brygge på Ryvingen og Stusøy. Bygd toalett i Skylleviga, på Helgøya,
Kapelløya, Sandøy, Ystevågen og Ryvingen. Det er satt opp informasjonstavler i Sudredalen,
ved Høyfjellet, Risleviga, Høllen, Helgøya og Ryvingen.
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Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Det bør lages en
besøkstrategi. Dette kan tas inn som en del av revidert forvaltningsplan.

Havbruk
Mål i forvaltningsplanen: Eksisterende havbruksnæring kan videreføres.
Anleggsutformingen og driften skal så langt mulig tilpasses formålet med vernet. Nye
havbruksanlegg kan etableres etter nærmere vurdering fra forvaltningsmyndigheten.
Status: Liten aktivitet fra næringsaktører.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.

Reiseliv
Mål i forvaltningsplanen: Vi ønsker å stimulere til en positiv utvikling for naturbasert
reiseliv innenfor Oksøy Ryvingen landskapsvernområde innen rammen av vern.
Status: Liten aktivitet fra næringsaktører.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Temaet bør tas
inn i en besøkstrategi.

Bygninger og tekniske inngrep
Mål i forvaltningsplanen: Eiere av fritidsbebyggelse skal oppleve forutsigbarhet og
likebehandling i forhold til forvaltningen av landskapsvernområdet.
Status: Lav aktivitet.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.

Kulturminner
Mål i forvaltningsplanen: Områder med fornminner og kulturminner skal bevares.
Status: Liten aktivitet fra grunneiere og kulturminneforvaltningen. To gravhauger og en flortuft på Herøya er ryddet fram som en del av et større ryddeprosjekt.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.
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Forskning og undervisning
Mål i forvaltningsplanen: Verneområdet skal i stor grad kunne benyttes til forskning og
undervisning. Aktiviteten må ikke komme i konflikt med verneverdiene.
Status: Undervisningsaktivitet på Flekkerøy, Indre Hellersøy, Hundsøy, Skjernøy, Ryvingen.
Forskning pågår på Flekkerøy.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres.

Forvaltningsoppgaver
Skjøtsel
Mål i forvaltningsplanen: Den overordnete målsettingen med skjøtselsarbeidet er å
oppfylle formålet med vernet, jf § 2 i verneforskriften for Oksøy- Ryvingen:
Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å ta vare på et
sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av tekniske inngrep,
og som er representativt for sørlandskysten. Dette skjærgårdslandskapet
karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave, avslepne øyer,
holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og
kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene.
Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av tradisjonelt
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
De tiltakene som er beskrevet i kapittel 6 skal være gjennomført eller i god drift innen 2015.

Status: Langsiktige skjøtselsavtaler er inngått for Beltevika og Rosnes. Langsiktige
beiteavtaler gjelder for Asperøya og Bergeneset. Av de 10 tiltaksområdene er syv områder i
sin helhet i god drift: Belteviga, Bergeneset, Tjamsøya, Herøya, Helgøya, Ystevågen/Rosnes.
Asperøya, Udvår og Ryvingen beites, men det er ikke i tilfredstillende drift på Asperøy-eidet,
del av Udvår og gale enger på Ryvingen. Udøy er ikke i drift. Det er store arealer under
gjengroing på Bergeneset og Herøya. Det er aktive beitebrukere i alle tiltaksområdene (med
unntak av Belteviga som er referanseområde for fravær av husdyrbeiting og Udøy.). Det er
ansatt en person i Statens naturoppsyn som har ansvar for tiltak i verneområder på
Skagerakkysten i Vest-Agder (Lindesnes-Kristiansand) i tillegg til andre oppsynsoppgaver.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet og virksomheten bør videreføres. Det bør
prioriteres tiltak på Bergeneset og Herøya. Langsiktig slåttmarksavtale bør prioriteres på
Herøya.

14

Informasjon
Mål i forvaltningsplanen: Overordnet mål er at grunneiere, brukere, besøkende og
forvaltningen kjenner til verneområdet og formålet for vernet. Informasjonsplansjene skal
plasseres ut i henhold til temakartet. Informasjonsbrosjyren skal gjøres godt kjent.
Status: Oppfylt
Verneområdeforvalterens vurdering: Det bør formuleres nytt mål i revidert forvaltningsplan.

Overvåking
Mål i forvaltningsplanen: Oksøy- Ryvingen landskapsvernområde skal overvåkes for å
fremskaffe systematisk kunnskap om utviklingen i området og effekter av eventuelle tiltak.
Det skal gjennomføres effektkontroll av skjøtselstiltak.
Status: Bergeneset var del av et overvåkingsprogram Målstyrt forvaltning 2010-12. Dette bør
videreføres av naturoppsynet.
Verneområdeforvalterens vurdering: Målet bør videreføres. Overvåking i prioriterte områder
(Bergeneset, Udvår, Åksla og Ryvingen) bør iverksettes.

Tiltak
Asperøya
Beiteavtale.
B1
B2
F

Mål
Opprettholde og réetablere kystlynghei
Opprettholde strandeng

Status
Delvis gjennomført
Pågår

Restaurere og merke sti, sette opp
fortøyningsbolter og restaurere brygge

Ikke gjennomført

Kommentar
Bør fortsette.
Bør opptrappes med
slått/storfebeiting
Planlegges av
kommunen

Verneområdeforvalterens vurdering: Standenga bør restaureres og skjøttes som slåttemark.

Belteviga
Skjøtselsavtale Zoologisk forening 2009-16.
B1
B2

Mål
Referanseområde for overvåkning.
Sette opp fortøyningsbolter og tildekke
steinfylling.

Status
Delvis gjennomført
Pågår
15

Kommentar
Bør fortsette.
Bør overvåkes

Nytt Restaurere og opprettholde 8-10
slåttemarker/artsrike veikanter.
F

Igangsatt

Sette opp fortøyningsbolter og tildekke
steinfylling

Bør videreføres,
utvides.

Ikke gjennomført

Bergeneset
Skjøtselsplan for 2008-15. Beiteavtale.
B1
B2

Mål
Opprettholde og réetablere kystlynghei
Opprettholde partier med rik
edellauvskog og kystfuruskog.

Status
Delvis gjennomført.
Pågår

Nytt Opprettholde naturbeitemark på Myrane.
Restaurere og vedlikeholde sti, sette opp
F1
fortøyningsbolter
Nytt Skjerme Uggelen for sommerbeiting.

Kommentar
Bør fortsette
Bør overvåkes.
Skjerme Krossodden
for sommerbeiting.

Stier, delvis
gjennomført.

Tjamsøya
B1
B2

Mål
Retablere og vedlikeholde kystlyngheia
Opprettholde strandeng

Status
Pågår
Pågår

Kommentar
Bør fortsette
Bør undersøkes

Herøya
Utkast til skjøtselsplan på høring 2013.
Mål
Status
B1
Retablere og vedlikeholde kystlyngheia Delvis gjennomført
Nytt 200 daa kystlynghei i
landskapsvernområdet innen 2015.
N
Arealet at strandeng skal opprettholdes i
forhold til 2010.
Bestandene av dverggylden og
N
strandrødtopp skal styrkes (ca 140
dverggylden og 150 strandrødtopp på
største strandeng i 2010) innen 2015.
Barlindskogen skal bevares og få utvikle
N
seg fritt
Svartorskogen skal bevares og få utvikle
N
seg fritt
F
Fredete kulturminner skal være godt
Nytt synlige i terrenget innen 2015
N
Havsivaks og takrør i strandenga skal
ha en redusert bestand i 2015 enn i
2010.
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Kommentar
Bør fortsette

N
N
N

N

All gran skal fjernes fra øya innen 2015.
Villmink skal holdes nede for å bedre
hekkesuksessen for sjøfugl
Einstape skal ha en lavere bestand i
2015 enn i 2010 i nordre halvdel av
Nøddeskogen.
Bestanden av bjørk, einer og furu skal
holdes lavt i prioriterte kystlyngheiområder jf sone 8 og 9

Helgøya
B1
B2
F1

Mål
Reetablere kystlynghei på ytre
områdene
Opprettholde partier med rik
edellauvskog og kystfuruskog på midtre
deler av øya
Restaurere og merke sti, fjerning av
piggtråd, rydding av vegetasjon rundt
krigsminner og etablere teltplasser.

Status
Delvis gjennomført

Kommentar
Bør fortsette.

Pågår

Bør overvåkes

For en stor del
gjennomført

Noe fjerning av
piggtråd gjenstår,
Behov for å rydde
vegetasjon rundt
krigsminner med
noen års mellomrom.

Mål
Reetablere og holde kystlyngheia i god
hevd.

Status
Delvis gjennomført

Kommentar
Bør fortsette.

Mål
Reetablere, restaurere og opprettholde
kystlynghei og naturbeitemark

Status
Ikke gjennomført

Kommentar

Status
Delvis gjennomført

Kommentar
Bør fortsette.

Status

Kommentar

Udvår
B

Udøy
B

Åksla-Ryvingsåsen-Rosnes
Skjøtselsavtale Rosnes 2012-20.
B

Mål
Reetablere, restaurere og opprettholde
kystlynghei og naturbeitemark

Ryvingen
Mål
17

B
Holde naturbeitemarka i god hevd
Nytt Etablere slåttemark i del av Dallen.

Pågår

Bør fortsette

Verneområdeforvalterens vurdering: en del av enga i Dallen bør av pedagogiske hensyn
gjerdes inn og skjøttes som slåttemark.
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