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Tillatelse til å samle bladmateriale fra søstermarihand
(Dactylorhiza sambucina
Vi viser til søknaden datert 04. februar 2022.

Vedtak
Miljødirektoratet gir Nina Sletvold tillatelse til å samle bladmateriale fra søstermarihand
(Dactylorhiza sambucina).
Tillatelsen er basert på søknad av 10. februar 2020, og på tillatelse gitt av Miljødirektoratet 03.
april 2020 for denne søknaden.
Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:
1.
Innsamling av bladbiter skjer så skånsomt som mulig og skal skje på en måte som ikke reduserer
individenes overlevelse.
2.
Det samles maksimalt inn 2-3 cm2 bladprøver fra hvert individ
3.
Det samles maksimalt prøver fra 10 individer fra hver lokalitet og fra maksimalt 10 lokaliteter
4.
Det samles bare inn prøver fra bestander med minst 20 blomstrende eksemplarer.
5.
Det skal etter endt innsamling sendes en kort rapport til Miljødirektoratet om hvor innsamling
har skjedd og antall prøver som ble tatt fra hver lokalitet.
Vedtaket er fattet etter forskrift om fredning av truede arter kapittel III.

Bakgrunn for saken
Det vises i epost av 04. februar 2022 til tillatelse som ble gitt i 2020 om innsamlinger av orkidéen
søstermarihand i Norge, men at det pga av grensestenging ifb med covid ikke ble mulig å
gjennomføre feltarbeidet. Det søkes derfor om at tillatelsen oppdateres/fornyes til år 2022-2023.
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Miljødirektoratets vurderinger
Søstermarihand er fredet etter forskrift om fredning av truede arter. Fredninga innebærer et
forbud mot direkte skade og ødeleggelse, innsamling og annen form for direkte etterstrebelse av
individer av arten.
Vi viser til vurderingene som ble gjort i vår tillatelse fra 30. april 2020. Miljødirektoratet la da til
grunn gjeldende rødliste for arter fra 2015 som kunnskapsgrunnlag. Rødlista er oppdatert med
ny utgave fra 2021, men det er ikke gjort endringer i rødlistevurderingen siden 2015 som gir
grunnlag for å endre våre vurderinger.
Jf. disse vurderingene er vilkåret for å gi tillatelse oppfylt, og vi gir derfor tillatelse.

Klagerett
Du og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra
du har mottatt dette brevet. Klagen sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Aina Holst
seksjonsleder

Per Johan Salberg
seniorrådgiver
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