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Tillatelse til fangst og innsamling av lakrismjeltblåvinge i
2014

Viser til søknad datert 24.4 d.å. om tillatelse til innsamling av eksemplarer av
lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i sesongen 2014.
Det er tidligere gitt tillatelser til fangst og innsamling av denne fredete arten til bl.a.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tillatelser har inkludert innsamling av eksemplarer med
tanke på egglegging og oppal av larver for senere utsetting for å styrke den ville
bestanden.
Søker ber nå om tillatelse til:
1. Generell tillatelse til innsamling av eksemplarer for verifisering og senere slipp på
samme lokalitet
2. Innsamling av inntil 10 larver fra tre lokaliteter for oppal
3. Innsamling av inntil 3 hunner for oppal
4. Innsamling for flytting av individer fra utgangslokalitet til Ostøya og Borøya etter
første egglegging og med inntil halvparten av observerte eksemplarer
Lakrismjeltblåvingen ble fredet i Norge 18. juni 2010 ved Kongelig resolusjon ved at arten
ble lagt til artslisten i Forskrift av 21. desember 2001 om fredning av truete arter. I følge
forskriftens punkt II er de fredete artene beskyttet spesielt mot innsamling eller annen
form for etterstrebelse. I følge forskriftens punkt III kan forvaltningsmyndigheten gjøre
unntak fra fredningen når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige
undersøkelser og arbeider, eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når det ikke strider mot formålet med fredningen.
Miljødirektoratet har tidligere gitt tillatelser til innsamling av denne arten, jf. vårt seneste
brev av 18. juni 2013. Lakrismjeltblåvinge er en av landets absolutt mest sjeldne
dagsommerfugler og er kritisk truet i Norge (jf. Artsdatabanken). Det er direktoratets
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vurdering at søknaden om innsamling av larver og befruktede hunner i regi av Halvard
Elvens (Naturhistorisk museum) avlsprosjekt, oppfyller vilkåret for dispensasjon i
forskriftens punkt III (unntak for vitenskapelige undersøkelser og arbeider). Prosjektets
formål er å øke antallet individer i naturen og etablere forekomster på tidligere kjente
lokaliteter, gjennom oppal og senere utslipp på Borøya, Ostøya og utgangslokaliteten.
Søknaden omfatter innsamling av et lite antall larver og tre hunner av en kritisk truet art,
noe som er innebærer en viss risiko. I lys av artens truethetsstatus og de gode erfaringene
man har fra sommeren 2012, hvor innsamling av to hunner resulterte i 71 utklekkete egg og
utsetting av hele 57 voksne individer, er det imidlertid direktoratets vurdering at dette
oppalsprosjektet er et viktig element i forsøket på å redde arten i Norge, og at det dermed
er i tråd med formålet med fredningen av arten. Det vises i denne sammenheng til bl.a.
statusrapporten for prosjektet fra 2012.
Miljødirektoratet gir med dette Fylkesmannen i Oslo og Akershus tillatelse til innsamling av
eksemplarer av lakrismjeltblåvinge med det formål å fortsette bevaringsarbeidet i Norge.
Miljødirektoratet gir på denne bakgrunn Fylkesmannen i Oslo og Akershus tillatelse til:

1. Innsamling av eksemplarer for verifisering og senere slipp på samme lokalitet
2. Innsamling av inntil 10 larver for oppal og evt. senere utsetting av individer på
Ostøya, Borøya eller utgangslokaliteten
3. Innsamling av inntil 3 hunner for oppal og evt. senere utsetting av individer på
Ostøya, Borøya eller utgangslokaliteten
4. Innsamling for flytting av individer fra utgangslokalitet til Ostøya og Borøya etter
første egglegging og med inntil halvparten av observerte eksemplarer
Tillatelsen er gitt med følgende betingelser:
1. Tillatelsen gjelder for Hallvard Elven og Roald Bengtsson
2. Prosjektleder Hallvard Elven kan gi tillatelse til innsamling for andre personer
tilknyttet prosjektet
3. Ved årets slutt skal det sendes til direktoratet en rapport med oversikt over
aktiviteten, bl.a. med informasjon om antall eksemplarer som er fanget inn
Denne tillatelsen (evt. kopi) skal medbringes og forevises grunneier, oppsynspersonell eller
lignende ved forespørsel.
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