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Tillatelse til å innsamling og utsetting av heroringvinge Coenonympha hero i 2022
Vi viser til søknaden datert 30. mars 2022.

Vedtak
Miljødirektoratet gir Naturhistorisk Museum, Universitet i Oslo ved Hallvard Elven tillatelse til å
samle inn inntil 10 individer av heroringvinge på Brønnøya i 2022 for påfølgende utsetting på
Borøya.
Vi stiller følgende vilkår:
 Prosjektleder kan gi tillatelse til innsamling for andre personer tilknyttet prosjektet.
 Nødvendige tillatelser jf. forskriften for Borøya NR må innhentes fra Statsforvalteren i
Oslo og Viken.
Vedtaket er fattet etter forskrift om fredning av truede arter kapittel III.

Bakgrunn for saken
Du har søkt om unntak fra fredningen av heroringvinge - Coenonympha hero i forbindelse med
bevaringstiltak. Miljødirektoratet har tidligere gitt tillatelser til flytting av eksemplarer fra
Brønnøya til Borøya som ledd i bevaringstiltak.
Søknaden gjelder innsamling av inntil 10 individer i sesongen 2022 fra Brønnøya for
translokasjon til Borøya. Dette er en fortsettelse av prosjekt startet i 2018 og utføres av de
samme personene som for tidligere tillatelser.

Miljødirektoratets vurderinger
Heroringvinge 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 heroringvinge når formålet med fredningen krever det / for
vitenskapelige undersøkelser og arbeider / for tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning / i
andre særlige tilfeller så lenge det ikke strider mot formålet med fredningen.
Heroringvinge er en av landets mest sjeldne dagsommerfugler og er anført som sterkt truet i
Norsk rødliste for arter 2021. Det er direktoratets vurdering at søknaden om innsamling av
voksne individer for senere utslipp på en ny egnet lokalitet som ledd i arbeid med bevaringstiltak,
vil styrke artens mulighet til å overleve på sikt. Tiltaket vil dermed bidra til å oppfylle formålet
med fredninga.
Vilkåret for å gi tillatelse er dermed oppfylt.
Hvorfor mener Miljødirektoratet det er riktig å gjøre unntak i denne saken?
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 tiltaket
oppveier mulige skadevirkninger.
Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har bidratt til grunnlag som danner basis for
handlingsplanen for heroringvinge og har over flere år hatt ansvar for oppfølging. For
heroringvinge er fangst og overvåking av bestanden en viktig del av arbeidet, slik også skjøtsel av
leveområdene er.
Miljødirektoratet vurderer det slik at kunnskapsgrunnlaget tilsier at innsamling og senere slipp av
voksne individer av heroringvinge for å etablere bestand på ny egnet lokalitet ikke anses som
skadelig for forekomsten på Brønnøya. Tiltaket vil tvert imot kunne bidra til å styrke arten i tråd
med formålet for fredninga. Ettersom tiltaket vurderes å være ett ledd i arbeidet med å styrke
bestanden 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.

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

Kopi: Statsforvalteren i Oslo og Viken
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