JAKOBSEN BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING
c/o Magnus Jakobsen Kjelkeveien 5
4848 ARENDAL
Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/6130

Trondheim, 16.05.2022
Saksbehandler:
Per Johan Salberg

Tillatelse til innsamling av klippeblåvinge (Scolitantides
orion) i 2022
Vi viser til søknaden datert 06. januar 2022 om dispensasjon fra forskrift om klippeblåvinge som
prioritert art.

Vedtak
Miljødirektoratet gir Magnus Jakobsen tillatelse til å samle inn inntil 10 egg av klippeblåvinge fra
Halden kommune i 2021. Eggene skal nyttes i avlsprosjektet for klippeblåvinge.
Vi stiller følgende vilkår:
Vilkår 1
Det lages en kort rapport om innsamlingen med bl.a. dato, besøkte lokaliteter,
funn og erfaringer. Rapporten sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken med kopi til
Miljødirektoratet.

Vilkår 2

For å redusere risikoen for innavl er det er viktig at en har oversikt over opphav
(dellokalitet) når individer i avlsprosjektet krysses med hverandre. Dette gjøres
rede for (f.eks. i form av stamtavler) i rapporten som oppsummerer resultater fra
avlsprosjektet.

Vilkår 3

Innsamlingen fordeles på flere planter

Vedtaket er fattet etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art § 8 og naturmangfoldloven §
24 femte ledd.

Bakgrunn for saken
Det er søkt om dispensasjon fra forbudet mot uttak av klippeblåvinge (Scolitantides orion) som
følger av § 3 i Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art.
Søknaden gjelder dispensasjon til innsamling av klippeblåvinge i forbindelse med avlsprosjekt for
å styrke bestandssituasjonen for denne arten.
Søknaden gjelder fylkene Agder og Oslo og Viken, samt eventuelle lokaliteter i andre fylker som
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måtte bli oppdaget i 2022. Det søkes om å samle inntil 20 egg enten på utsatt vertsplante eller
uten vertsplante.

Miljødirektoratets vurderinger
Klippeblåvingen ble etablert som prioritert art med egen forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon
20. mai 2011. Ifølge forskriftens § 3 er det forbud mot uttak, skade og ødeleggelse. Dette
inkluderer fangst og innsamling. Etter § 8 kan det gis dispensasjon fra forbudene i forskriften
dersom det ikke forringer artens bestandssituasjon eller bestandsutvikling, jf.
naturmangfoldloven §24 femte ledd. Når et av vilkårene i § 24 femte ledd er oppfylt, avgjør
forvaltningsmyndigheten om dispensasjon skal gis eller ikke ut ifra ei avveiing av relevante
hensyn.
Når søknaden gjelder flere fylker, så skal den behandles av Miljødirektoratet og ikke relevante
fylkesmenn, jf. forskriftens § 8.
Er vilkårene for å gi dispensasjon oppfylt?
Vi kan gi dispensasjon fra forbudet dersom tiltaket ikke ødelegger muligheten for artens
overlevelse eller dersom vesentlige samfunnshensyn gjør det nødvendig.
Det er Miljødirektoratets vurdering at søknaden om innfangning av egg av klippeblåvinge til
avlsprosjektet, vil styrke artens bestandssituasjon og bestandsutvikling, og slik også artens
mulighet til å overleve på sikt. Tiltaket vil bidra til å oppfylle formålet med forskriften, og vilkåret
for å gi dispensasjon er dermed oppfylt.
Hvorfor mener Miljødirektoratet det er riktig å gi dispensasjon i denne saken?
Miljødirektoratet mener kunnskapsgrunnlaget tilsier at innsamling av egg av klippeblåvinge for å
styrke eksisterende bestand eller etablere ny bestand, kan være et nødvendig tiltak for å sikre
videre overlevelse av arten i Norge. Ettersom tiltaket vurderes å være et ledd i arbeidet med å
styrke bestanden og dermed forventes ha positive virkninger, vurderes ikke de miljørettslige
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Miljødirektoratet merker seg at søknaden gjelder innsamling både i Agder og Oslo og Viken.
Kunnskapsstatus i dag er at arten de siste årene kun er registrert i Halden, og Miljødirektoratet
behandler derfor søknaden med det som utgangspunkt.
Det totale antall egg registret i 2021 var ca. dobbelt så stor som i 2020. Imidlertid viser
kartleggingen av antall egg av klippeblåvinge relativt store variasjoner mellom år og for de
enkelte i Haldenlokalitetene. Det gjør at Miljødirektoratet i samråd med Statsforvalteren i Oslo og
Viken mener at en ikke bør øke uttaket av egg i forhold til dispensasjonen som ble gitt for 2021,
altså innsamling av inntil 10 egg. Ut ifra at naturlig avgang av egg kan være relativt stor, mener vi
bestanden kan tåle dette, og at det er en rimelig risiko å ta for å bedre overlevelse av noen egg
når hensikten med dette er å styrke situasjonen for klippeblåvinge. Erfaringene mht. overlevelse
av tidligere innsamlede egg er også positive.
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Miljødirektoratet er opptatt av at avlsprosjektet i så stor grad som mulig tar hensyn til genetisk
variasjon. Vi anbefaler derfor at egg også i 2022 samles fra litt forskjellige steder i Haldenområdet
hvis mulig ut fra funn av egg. Jf. kartleggingen i 2021 bør Sponvika være en aktuell lokalitet. Det
samme kan Nokkedal være.
Vurderingen om tiltaket ødelegger for artens overlevelse bygger på vitenskapelig kunnskap om
artens bestandssituasjon, utbredelse og biologi, og effekten av det planlagte tiltaket.
Vi gir derfor dispensasjon til innsamling av inntil 10 egg av klippeblåvinge fra populasjonen i
Halden.

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
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