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- Tillatelse til fangst av prioriterte arter i perioden 20152019
- Tillatelse til fangst og evt. innsamling av
beleggseksemplarer av fredede arter i perioden 2015 2019
Vi viser til søknad av 26.11.2014 og til ettersendt rapport for perioden 2012-2014
den 18.12.14 mhp bruk av tidligere gitt tillatelse til fangst og evt. innsamling av
beleggseksemplarer av virvelløse dyr.
Søknaden gjelder tillatelse til fangst og evt. innsamling av beleggseksemplarer av
virvelløse dyrearter som er fredet i Norge, jf artsliste vedlagt Kongelig Resolusjon
om Forskrift av 21. desember 2001 om fredning av truete arter. I følge forskriften
punkt IV er det Miljøverndirektoratet som er forvaltningsmyndighet for forskriften.
Etter forskriften punkt II er artene fredet mot bl.a. innsamling og annen form for
direkte etterstrebelse. I følge forskriften punkt III så kan ‘forvaltningsmyndigheten
gjøre unntak fra fredningen når formålet med fredningen krever det, samt for
vitenskapelige undersøkelser og arbeider, eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig
betydning, og i andre særlige tilfeller, når det ikke strider mot formålet med
fredningen.’
Søknaden gjelder også fangst og evt. innsamling av prioriterte arter. I Kongelig
Resolusjon av 20. mai 2011 om prioriterte arter, med hjemmel i lov av 19. juni
2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold, har bl.a. artene elvesandjeger
Cicindela maritima, eremitt Osmoderma eremita og klippeblåvinge Scolitandides
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orion blitt prioriterte arter gjennom egne forskrifter. I følge dispensasjonsadgang i
forskriftene er det Miljødirektoratet som kan gi dispensasjon som gjelder hele
landet. For øvrig er det den enkelte fylkesmannen som er forvaltningsmyndighet
etter forskriftene. Etter forskriftene er uttak, skade og ødeleggelse av prioriterte
arter forbudt. Dette omfatter fangst og innsamling av beleggseksemplarer. Det kan
gis dispensasjon fra forskrift om prioriterte arter §3 dersom det ikke forringer
artens bestandssituasjon eller bestandsutvikling, jf naturmangfoldloven §24 femte
ledd.
Direktoratet ser det som ønskelig at bl.a. vitenskapelige institusjoner og andre
kvalifiserte kan samle inn belegg av fredete arter når dette anses som nødvendig.
Dette inngår som en viktig del av kartlegging av truete arter og er viktig for at
stedfestet informasjon skal kunne legges til grunn i bl.a. arealforvaltning. Den
aktivitet som bl.a. ideelle organisasjoner utfører mhp kartlegging av biologisk
mangfold er eksempel på et viktig bidrag til kunnskapen om artenes utbredelse.
De prioriterte artene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge har status som hhv.
EN (sterkt truet), CR (kritisk truet) og CR (kritisk truet) på Norsk rødliste 2010 og
ifølge foreløpige resultater som ligger til grunn for Norsk rødliste 2015. I lys av
disse artenes status som truete, gis det kun tillatelse til fangst av eksemplarer av
disse artene for identifisering og fotografering, ikke avliving. I og med at
enkeltindivider av arten ikke blir avlivet, er det Miljødirektoratets vurdering at
fangsten ikke vil forringe artens bestandssituasjon eller bestandsutvikling. Vilkåret
for å kunne gi dispensasjon etter forskriftene om prioriterte arter, jf
naturmangfoldloven §24, er dermed tilstede i denne saken.
For de fredete artene vurderer Miljødirektoratet at dispensasjonsvilkåret også er
oppfylt, da søknaden gjelder fangst og evt. innsamling som ledd i ‘vitenskapelige
undersøkelser og arbeider’, jf fredningsforskriften punkt III. I og med at den
fredete arten lakrismjeltblåvinge har status som CR (sterkt truet) på Norsk rødliste
2010, gis det for denne arten kun tillatelse til fangst for identifisering og
fotografering, ikke avliving, jf naturmangfoldloven § 5.
Miljødirektoratet gir derfor med dette SABIMA ved kartleggingskoordinator
Kristoffer Bøhn og andre personer som er tilknyttet prosjektet, tillatelse til å fange
inn prioriterte arter og ta evt. beleggseksemplarer av de omsøkte virvelløse dyr
med nedenfor angitte begrensninger.
Tillatelsen er gitt med følgende betingelser:
1. Innsamling kan bare skje fra nye lokaliteter (mao ikke fra kjente
forekomster), eller fra lokaliteter der arten ikke er samlet inn på minst 10
år, jf. bl.a. NorLep-basen og Artsdatabanken. Som nye lokaliteter regnes et
område som ligger minst én kilometer i luftlinje fra nærmeste sted der arten
tidligere er samlet inn.
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2. Fangst av arten lakrismjeltblåvinge og alle prioriterte arter kan bare skje for
sikker identifisering og fotografering. Avlivning er ikke tillatt og
eksemplarene skal kort tid etter innfanging settes ut igjen på samme sted.
3. For arter som det er tillatt å avlive, kan det samles inn inntil 2 eksemplarer
fra hver lokalitet.
4. For eksemplarer som avlives skal minst ett eksemplar innlemmes i en
vitenskapelig institusjons samlinger.
5. Alle registreringer av aktuelle arter skal registreres i Artsdatabankens
artsobservasjonstjeneste, og vi oppfordrer til at det vedlegges bilder som
dokumentasjon.
6. Senest ved årets slutt skal det sendes til direktoratet en rapport med
oversikt over aktiviteten, inkludert informasjon om antall som er avlivet og
samlet inn, fra hvilke lokaliteter og ved hvilken institusjon beleggene
oppbevares.
7. Denne tillatelsen (evt kopi av denne) skal medbringes og forevises grunneier,
oppsynspersonell eller lignende ved forespørsel.
Vi gjør oppmerksom på at innsamling i vernete områder kan kreve egen tillatelse
etter verneforskriften (kontakt fylkesmannens miljøvernavdeling for informasjon).

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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seniorrådgiver
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