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Utkast til notat til
Rådmennene
ådmennene i Kristiansand, Søgne, Mandal og Flekkefjord kommuner,
kommuner, og Vest
Vest-Agder
fylkeskommune
-

fra verneområdestyret

Omgjøring av eksisterende
sisterende landskapsvernområder på Vest
Vest-Agder
kysten til nasjonalpark??
Hensikten med dette notatet er at kommunestyrene skal være orientert om pågående drøftinger i
Verneområdestyret om å endre vernestatus for eksisterende landskapsvernområder i kystsonen til
nasjonalpark. Tilsvarende arbeid pågår i kystsonen i Aust-Agder,
Agder, Telemark, Vestfold og Østfold.
Verneområdestyret mener Oksøy-Ryvingen
Oksøy Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder har naturverdier
og opplevelseskvaliteter som tilsier at de kan gis status som nasjonalpark. Dette er i tråd med
Fylkesmannens vurderinger. Erfaringer
Erfaring er at nasjonalpark gir områdene en nasjonal status og
dermed bedre synlighet,, attraktivitet og ressurstilgang.. Nasjonalpark er også en sterk merkevare
som gir bedre grunnlag for naturbasert
rbasert reiseliv og verdiskaping. Utgangspunktet ffor å arbeide med
en eventuell endring av status fra landskapsvernområde til nasjonalpark, er at dagens restriksjonsnivå på bruken av områdene bli uendret.
uendret
Dersom Verneområdestyret
erneområdestyret mener det bør arbeides videre med en slik prosess
prosess, vil vi gjerne komme
på besøk for å orientere nærmere om dette
de i et kommunestyremøte denne våren. Deretter vil vi
eventuelt utarbeide en egen sakk om endring av vernestatus,
vernestatus som kan tas opp til behandling i det
enkelte kommunestyre. Gjennom møter med Rådgivende Utvalg har Verneområdestyret en god og
løpende dialog med grunneierne og andre berørte.
Dersom kommunestyrene ønsker kan Verneområdestyret deretter fremme en sak overfor Klima- og
miljødepartementet om endring av vernestatus.
vernestat En eventuell prosess vil skje i tråd med reglene i
naturmangfoldloven jf §§ 41-43.
43. Vernemyndigheten
V
skal kunngjøre
nngjøre et påtenkt verneforslag. G
Grunneierne skal så vidt mulig, underrettes
ettes skriftlig og gis rimelig frist for å komme med merknader. Et
eventuelt forslag skal legges frem til uttalelse for kommunen, fylkeskommunen og berørte statlige
fagorganer. En eventuell endring av vernestatus vedtas
vedta ved kgl.res. i statsråd.
Verneområdestyret
estyret og Fylkesmannen legger til grunn at det enkelte kommunestyret kan trekke seg
fra den eventuelle prosessen fram til forslaget eventuelt sendes sentrale myndigheter for endelig
behandling, etter høring.

POSTADRESSE:
VERNEOMRÅDESTYRET
POSTBOKS 513 LUNDSIDEN
4605 KRISTIANSAND

TELEFON SENTRAL: 38176000
DIREKTENUMMER:+47 414 73 912
BESØKSADRESSE: FYLKESHUSET, TORDENSKJOLDSGT 65
KRISTIANSAND

E-POST: FMVABVI@FYLKESMANNEN.NO
W EB: HTTP://WWW.NASJONALPARKSTYRE.NO/OKSOY-RYVINGEN/
ORG.NR: NO974 762 994

