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Tillatelse på søknad om utsetting av Heroringvinge i Borøya naturreservat
Statsforvalteren gir dispensasjon til utsetting av ti eksemplarer av heroringvinge i Borøya
naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.
Bakgrunn for saken
Vi viser til søknad mottatt 30.03.2022. Det er søkt om tillatelse til utsetting av heroringvinge
Coenonympha hero (EN) i Borøya naturreservat i Bærum kommune.
Utsetting av heroringvinge er en del av et prosjekt som startet i 2018, som har som mål å opprette
nye levedyktige bestander av denne arten i indre Oslofjord. Arten er i hovedsak begrenset til
Brønnøya i Asker kommune, hvor arten har en god bestand. På grunn av pågående utbygging og
gjengroing på Brønnøya er det tvilsomt at heroringvinge vil ha like gode vilkår som i dag. Det er
derfor ønskelig å gjenopprette flere populasjoner av arten på egnede lokaliteter, som Borøya
naturreservat.
I 2018, 2019, 2020 og 2021 ble ti individer av heroringvinge flyttet fra Brønnøya til Borøya. Prosjektet
i 2022 går ut på å flytte ytterlige ti individer fra Brønnøya til Borøya for å prøve å få arten til å
etablere seg der. Store deler av Borøya fremstår som lovende for arten, og den relevante biotopen
for heroringvinge er et 20 dekar stort engareal i øyas østre del som inngår i naturreservatet.
Prosjektet ble i 2018, 2019, 2020, 2021 finansiert av Miljødirektoratet gjennom tilskuddsordningen
for tiltak for å bevare truete arter. Det er søkt om nye midler for 2022. En egen søknad om
innsamlingstillatelse for heroringvinge vil bli sendt til Miljødirektoratet.

Lovgrunnlag
Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for Borøya naturreservat. Vi forvalter verneområdet etter
en egen forskrift med bestemmelser som sier noe om formålet med vernet, og hvilke tiltak og
aktiviteter som er tillatt, forbudt eller som krever tillatelse.
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Forskrift om vern av Borøya naturreservat ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 27.06.2008.
Formålet med naturreservatet er å bevare områder med spesiell naturtype som har stor variasjon av
vegetasjonstyper. Området er egenartet på grunn av et mangfold av livsmiljøer gir et særlig stort
biologisk mangfold med flere rødlistede karplanter, sopparter og insekter, som delvis er knyttet til
åpne områder.
I henhold til verneforskriftens § 3 pkt. 2 er utsetting av dyr ikke tillatt. Verneforskriften åpner ikke for
at vi kan gi tillatelse til utsetting av heroringvinge. Statsforvalteren kan, i slike tilfeller vurdere
søknaden etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven (nml) § 48. Vi kan
gi dispensasjon dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet og ikke vil påvirke verneverdiene
nevneverdig.
Dispensasjonsmuligheten i nml. § 48 skal være en sikkerhetsventil, som skal fange opp uforutsette
eller spesielle/særlige tilfeller. Hjemmelen skal ikke brukes til å utvide rammen for vernevedtaket
ved at det rutinemessig gis dispensasjon til tiltak/aktiviteter som i utgangspunktet er forbudt. At
vilkårene er oppfylt gir ikke krav på tillatelse. Det er opp til Statsforvalteren å vurdere om søknaden
gir grunn til å gi dispensasjon fra verneforskriften i dette tilfelle.
Det følger av nml. § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved
behandling av søknaden. Dette innebærer at kunnskapsgrunnlaget i saken skal være tilstrekkelig. I
tillegg skal prinsippene om føre-var, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved
miljøforringelse og miljøforsvarlige driftsmetoder vurderes.
Statsforvalterens vurdering
Statsforvalteren har vurdert at tiltaket ikke er i strid med verneformålet og ikke vil påvirke
verneverdiene nevneverdig. I og med at tiltaket har utelukkende positive virkninger på
naturmangfoldet, har vi ikke vurdert de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Vedtak
Statsforvalteren gir tillatelse til å sette ut ti eksemplarer av heroringvinge i Borøya naturreservat.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene.
- Individer av heroringvinge må ikke skades under flyttingen.
- Tillatelse til flytting må innhentes fra Miljødirektoratet.
- Statsforvalterens miljøvernavdeling på holdes orientert underveis.
- Statsforvalteren forbeholder seg retten til å være til stede under flyttingen dersom vi ser
behov for det.
- Tiltaket skal utføres innen 31.12.2022
- Denne tillatelsen skal være tilgjengelig i felt, og kunne forevises oppsyn og politi.
Statsforvalteren har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes
tillatelser etter annet lovverk om nødvendig. Statsforvalteren vil eventuelt kunne komme inn igjen i
saken i den forbindelse.
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Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Klagen skal sendes til Statsforvalteren. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som
påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan
ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes.
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