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1. Status for skjøtselstiltak som basis for revisjon av forvaltningsplanene for OksøyRyvingen og Flekkefjord landskapsvernområder.
Bjørn Vikøyr presenterte status med fokus på fem styreprioriterte tiltaksområder, basert på et
notat for alle de 18 tiltaksområdene i forvaltningsplanene for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernområder. Det ble reist spørsmål om strategien for bevaring av sjeldne planter jf
relativt omfattende sauebeiting. Det ble vist til at vernet ikke er til hinder for husdyrbeiting og
at referanseområder uten husdyrbeiting er foreslått som tema i forvaltningsplanrevisjonen (jf sak
2).
2. Forslag til prosess for revisjon av forvaltningsplanene
Bjørn Vikøyr presenterte et notat om revisjon av forvaltningsplanene som skal skje i 2014. Det
kom fram et ønske om at Rådgivende utvalg ønsker orientering om arbeidet underveis.
Rammene for arbeidet blir da:
Arbeidet styres av verneområdestyret. Rådgivende utvalg skal ha planarbeidet på dagsorden
under veis og utkast til plan til behandling. Det opprettes en arbeidsgruppe for
hver av de to verneområdene der kommunene og grunneierne inviteres til å
stille med en representant fra hver kommune.
Framdriftsplan: Oppstartdrøfting på felles møte med Verneområdestyret og Rådgivende utvalg
26. nov 2013. Høringsutkast skal behandles av Rådgivende utvalg og
Verneområdestyret i april 2015.
Temaer:
Informasjon, tilrettelegging for friluftsliv, husdyrbeiting, slått, referanseområder
(uten husdyrbeiting), avfallsrydding, overvåking.

Grunneierlaget sa seg villig til å skaffe grunneierrepresentanter til arbeidsgruppene.
3. Status og utfordringer for prosjektet Bedring av sjøfuglbestanden i Oksøy-Ryvingen
(minkprosjektet)
Jon Erling Skåtan orienterte. Det er tatt ut 135 vintermink i prosjektet de tre første årene. Ni
sjøfuglreservater var minkfrie ved hekketidens start i 2013. Det er i dag fire ekvipasjer som har
spesialkompetanse på uttak av mink i Vest-Agder. Prosjektet får støtte fra verneområdestyret i
2014. Det ble kommentert at det er viktig å forankre virksomheten lokalt.
4. Arbeidet med Raet nasjonalpark v/Jan Atle Knutsen, Fylkesmannen i Aust-Agder
Jan Atle Knutsen orienterte om et tre årig planarbeid med sikte på nasjonalpark i Arendal,
Tvedestrand og Grimstad kommuner som startet opp i 2013. Arbeidet baserer seg på ideen om
konsensus1 nasjonalpark, og tar utgangspunkt i Raet landskapsvernområde i Arendal. Det er
kommet ca 100 innpill til oppstartmeldingen. De fleste er positive. Oppstartmeldingen fikk
enstemmig støtte i Arendal bystyre.
Det ble etterspurt en presentasjon av fordeler og ulemper ved nasjonalpark.
Styreleder oppsummerte med et spørsmål om noen hadde noe imot at vi jobbet videre med å få
fram fordeler og ulemper med å endre status fra verneområde til nasjonalpark. Det kom ingen
utsagn mot dette.
I ettertid har to utvalgsrepresentanter (Try og Pettersen) bedt om følgende protokolltilførsel:
Formuleringen er klart i strid med det vi tidligere har gitt uttrykk for, også på ovennevnte møte.
Vi ønsker ikke at det skal iverksettes en prosess med sikte på å opprette en nasjonalpark.

1

Med konsensus menes kompromiss mellom ulike interesser.

5. Opplegg for opplæringsmøte i februar 2014. Et hovedfokus bør være på
forvaltningsplanrelaterte tema
Utsatt til verneområdestyrets møte 14. januar 2014. Innspill til temaer kan sendes til
verneområdeforvalter innen 15. desember.
6. Eventuelt – ingen saker
Møte slutt 1440.
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