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Tillatelse til innsamling av rødlista planer i 27 naturreservat for ex-situ
bevaring i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage
Viser til søknad datert 01.03.2021 om dispensasjon fra verneforskriften for 27 verneområder i
Nordland for innsamling av frø fra rødlista og fredete planter.
Vedtak
Tromsø arktisk-alpine botaniske hage - UiT Norges arktiske universitet gis dispensasjon for innsamling av
frø fra rødlistede og fredete planter fra følgende verneområder i Nordland:
Alstahaug kommune: Skeilia naturreservat
Ballangen kommune: Grunnvatnet naturreservat
Beiarn kommune: Arstadlia-Tverrviknakkan naturreservat, Fiskosura naturreservat, Leirvika naturreservat
Bodø kommune: Bliksvær naturreservat, Fjære naturreservat, Skjelstad naturreservat, Tverlandet
naturreservat
Bindal kommune og Brønnøy kommune: Votnmyra naturreservat
Dønna kommune: Altervatn naturreservat
Evenes kommune: Veggen naturreservat
Fauske kommune: Veten naturreservat
Hadsel kommune: Morfjorden naturreservat
Hemnes kommune: Sundsbukta naturreservat, Vallabotn, Breivika og Røssåauren naturreservat
Gildeskål kommune: Skålsvikleira/Ystleira naturreservat, Øya/Langholmen landskapsvernområde med
plantelivsfredning, Åsen–Kjeldalen naturreservat
Nesna kommune: Dillern/Ørnes naturreservat, Husbymarka naturreservat
Rana kommune: Hammarnesflåget naturreservat
Saltdal kommune: Fiskvågflåget naturreservat, Kjeggen naturreservat
Sømna kommune: Amundsgjerdlia naturreservat, Skårfjellet naturreservat
Vefsn kommune: Andås naturreservat
Vedtaket gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.
Kart over verneområdene finnes på www.naturbase.no
E-postadresse:
sfnopost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding
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Vilkår for dispensasjonen:
 Dispensasjonen er gyldig i 2021 til og med 2024.
 Det kan samles maksimalt inntil 10% av frømengden fra den enkelte lokalitet i løpet av
perioden.
 Innsamlingen av frø skal gjennomføres så skånsomt som mulig og foregå på en måte som
ikke reduserer forekomstenes overlevelsesevne.
 Frø skal samles utenfor verneområdene så langt det lar seg gjøre.
 Alle funn av artene rapporteres inn til Artsdatabankens artsobservasjonstjeneste.
 Håndtering av innsamlet frø administreres av Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Klagerett
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtak er
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Statsforvalteren i Nordland.
Søknaden
Tromsø akrtisk-alpine botaniske hage søker om innsamling av frø fra rødlistede og fredete
plantearter i 27 verneområder i Nordland. Frøene skal samles fra Nordland og prosjektet er i regi av
«Nasjonalt nettverk for botaniske hager» for ex situ bevaring av norske, rødlistede og/eller fredete
plantearter. Prosjektet driftes av Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum og innebærer
innsamling av frø fra hele landet til sikringsdyrking og bevaring i frøbank. Søker har, ved hjelp av
flere kilder, funnet ut at flere av de rødlistede og fredete artene de skal samle inn er registrert i
verneområder i Nordland.
De 27 verneområdene og fredete artene det søkes om er listet opp i søknaden, og de rødlistede
artene det søkes om ligger vedlagt søknaden. På grunn av at frøsetting/frømengde og
modningstidspunkt varierer fra år til år, og mellom populasjoner, søkes det om tillatelse for 4 år. Det
spesifiseres at målet for innsamling av frø er å ivareta genetisk variasjon ved å samle frø fra ulike
lokaliteter. I Miljødirektoratets tillatelse (vedlagt søknad) for innsamling av frø fra fredete arter gis
det vilkår om varsom innsamling og innsamling av inntil 10% av frømengden per lokalitet.
Lovgrunnlag
Statsforvalteren i Nordland er forvaltningsmyndighet for de opplistede verneområdene. Den
fullstendige verneforskriften for områdene er tilgjengelige på www.lovdata.no.
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak dersom det ikke strider mot formålet med vernet og ikke
kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Det kan også gjøres unntak dersom sikkerhetshensyn eller
hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig1.
Naturmangfoldloven §§ 8-12 er brukt som retningslinjer for vår vurdering.
Statsforvalterens vurdering
Det søkes om en rekke rødlistede arter kategorisert som kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar
(VU) og nært truet (NT), samt seks fredete arter. Miljødirektoratet har i brev av 26.05.2020 gitt
tillatelse til innsamling av de seks fredete artene i perioden 2020-2024.

1

Naturmangfoldloven § 48, jamfør § 77 annet punktum.
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Flere av artene har stor nok utbredelse i Nordland til at målet om genetisk variasjon blir
opprettholdt selv ved innsamling utenfor verneområdene. Allikevel er det noen arter med mindre
utbredelse, der det kan bli nødvendig å i tillegg samle frø inne i verneområder. Derfor har vi satt et
vilkår om at frø skal samles utenfor verneområdene så langt det lar seg gjøre. Vi setter også vilkår
om at innsamlingen av frø skal gjennomføres så skånsomt som mulig og foregå på en måte som ikke
reduserer forekomstenes overlevelsesevne. Antallet frø som samles inn skal vurderes per lokalitet,
og skal ikke overskride 10% av artens totale frømengde på lokaliteten. Vi ser det som positivt å gi
tillatelse til innsamling over 4 år, slik at en har mulighet til å samle frø over flere sesonger om det er
nødvendig på grunn av begrenset frømengde.
Med de vilkår som er satt vil, etter vår vurdering, tiltaket ikke stride mot verneformålene i
verneområdene eller kunne påvirke verneverdiene nevneverdig. Vi gir dermed tillatelse til
innsamling av frø fra rødlistede og fredete planter fra de 27 omsøkte verneområdene i Nordland.

Med hilsen
Mia Marthinus Husdal (e.f.)
underdirektør

Elisabeth Nesheim-Hauge
rådgiver
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