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Tillatelse til å samle inn apollosommerfugl (Parnassius
apollo)
Vi viser til søknaden datert 07. januar 2022.

Vedtak
Miljødirektoratet gir Magnus Jakobsen tillatelse til å samle inn tre hunner av apollosommerfugl
(Parnassius apollo) fra to lokaliteter i Vestfold og Telemark fylke. Lokalitetene ligger ved Rui i
Tokke kommune og ved Seljordsvatn i Seljord kommune.
Vedtaket er fattet etter forskrift om fredning av truede arter kapittel III.

Bakgrunn for saken
Du har søkt om unntak fra fredningen av apollosommerfugl. Søknaden gjelder innsamling av tre
hunner med sphagis fra lokaliteter i Telemark.
Innsamlingen er i forbindelse med avlsprosjekt. Prosjektet vil kunne samkjøres med det
pågående avlsprosjektet for klippeblåvinge, hvor både utstyr og fasiliteter er godt egnet for
begge arter. De ulike flyvetidspunktene muliggjør bruken av anlegget også for apollosommerfugl.
Tanken er å tilbakeføre dyr til opprinnelsesstedet hvert år, med unntak av andre året, da er
ønsket å benytte samtlige individer til å bygge opp avlspopulasjonen. De påfølgende årene vil
deler av bestanden beholdes for videre avl.

Miljødirektoratets vurderinger
Apollosommerfugl 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.
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Er vilkårene for å gjøre unntak fra fredningen oppfylt?
Vi kan gjøre unntak fra fredningen av apollosommerfugl i særlige tilfeller så lenge det ikke strider
mot formålet med fredningen.
Miljødirektoratet har etter at søknaden ble mottatt, fått opplyst fra søker hvilke lokaliteter det
skal samles apollosommerfugl fra. Lokalitetene ligger ved Rui i Tokke kommune og ved
Seljordsvatn i Seljord kommune. Registreringer av apollosommerfugl på de aktuelle lokalitetene
indikerer at arten her har relativt gode bestander. Miljødirektoratet vurderer det slik at
kunnskapsgrunnlaget tilsier at omsøkte innsamling av tre voksne individer av apollosommerfugl
for senere tilbakeføring av individer, vil kunne styrke artens mulighet til å overleve på sikt.
Tiltaket vil dermed bidra til å oppfylle formålet med fredningen.
Vilkåret for å gi tillatelse er dermed oppfylt.
Hvorfor mener Miljødirektoratet det er riktig å gjøre unntak i denne saken?
Miljødirektoratet oppfatter ikke søknaden slik at den omfatter utsetting i lokaliteter som ikke har
apollosommerfugl i dag, men i og med at søknaden nevner at nasjonalparkforvalter i Raet
nasjonalpark er positiv til prosjektet, vil vi likevel presisere at vi denne vurderingen ikke tar stilling
til slik utsetting.
Selv om minimumsvilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, gir loven deg ikke krav på å få en
tillatelse. Om du skal få tillatelse, beror derfor på en avveiing av om fordelene ved innsamlingen
oppveier mulige skadevirkninger.
Apollosommerfugl er vurdert til nær truet NT i Norsk rødliste for arter 2021.
Erfaringene med avl av klippeblåvinge i det aktuelle avlsanlegget er positive, og Miljødirektoratet
ser at det derfor er gode muligheter for at dette vil kunne fungere også for apollosommerfugl.
Ettersom tiltaket vurderes å være et ledd i arbeidet med å styrke bestandene og dermed
forventes ha positive virkninger, vurderes ikke de øvrige miljørettslige prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9-12. Vi kan heller ikke se at andre hensyn taler mot å gi dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene.
Vi gir derfor tillatelse.
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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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STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
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