
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillatelse til Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, til innsamling av 
insekter og edderkoppdyr i naturvernområder i Oslo og Akershus i 2016 
 
Vi viser til søknad av 22.04.2016 om tillatelse til innsamling av insekter og edderkoppdyr i 
naturreservater og områder med plantelivsfredning i Oslo og Akershus.  
 
I medhold av Naturmangfoldlovens § 48, gis Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
tillatelse til fangst og innsamling av insekter og edderkoppdyr i følgende verneområder i 
Oslo: Slåttemyra naturreservat i Nittedal, Østensjøvannet naturreservat i Oslo, 
Gressholmen-Rambergøya naturreservat i Oslo og Heggholmen naturreservat i Oslo.  
 
Dispensasjonen gis på vilkår nevnt i saken. 
 
Bakgrunn for saken 
Bakgrunnen er at Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har blitt tildelt midler i  
ARTSPROSJEKTET fra ARTSDATABANKEN for 2016 – 2018. I forbindelse med dette, 
ønsker Naturhistorisk museum å samle insekter og edderkoppdyr i følgende Naturreservater og 
områder med plantelivsfredninger i Oslo og Akershus: 

x Slåttemyra naturreservat i Nittedal 
x Østensjøvannet naturreservat i Oslo 
x Gressholmen-Rambergøya naturreservat i Oslo 
x Heggholmen naturreservat i Oslo 

 
Følgende felletyper og antall ønskes benyttet: 
 
MALAISE-TELT (inntil 2 pr. reservat): Dette er forholdsvis store teltfeller som er meget 
effektive ved innsamling av veps og tovinger, men samler også representative utvalg av de fleste 
andre insektordener, samt edderkoppdyr. Fordelen er at de samler hele døgnet. Lades med en 
1:1:1 blanding av propylenglykol, etanol (96%) og vann. 
 
FALLFELLER (Inntil 10 pr. reservat): Dette er små kopper eller glass som graves ned i bakken 
og utstyres med et lite tak. De settes i serier av 5 til 10 stk., gjerne i gradient. De er særlig 
effektive i innsamling av marklevende biller og teger (Hemiptera), samt edderkoppdyr. 
Felletypen kalles også barber-felle. Lades som malaise-telt. 
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VINDUSFELLER (Inntil 10 pr. reservat): Denne felletypen består av ei plasttrakt, to 
pleksiglassplater og ei lita flaske. Disse henges i trær, gjerne i serier av 7 - 10, og er spesielt 
effektive i innsamling av trelevende biller. Kalles også kollisjonsfelle eller kryssfelle. Lades som 
malaise-telt. 
 
FARGEFAT (Inntil 30 pr. reservat): Dette er gule «party-tallerkener» i plast som settes ut i 
terrenger og lades kun med såpevann. De egner seg meget bra til innsamling av veps. 
 
LYSFELLE (ved besøk) med 125/250W/400W HQL lyskilde tilkoblet transportabelt 
strømaggregat. Denne er særdeles effektiv ved innsamling av sommerfugler (Lepidoptera). 
 
HÅVING: Manuell håving. 
 
SUBSTRAT: Innsamling av substrat (galler, blomsterhoder etc.) til klekking av insekter. Ikke 
orkideer eller andre sjeldne eller rødlistede arter. 
 
PERIODE: 1. Mai 2016 - 31. Desember 2018. Innsamling av materiale til klekking foregår 
gjerne vinterstid. Intensiv innsamling vil gjennomføres kun en sesong pr. lokalitet. Dette 
innebærer at om den intensive innsamlingen er vellykket, er det unødvendig med supplerende 
innsamling flere år. Ingen av felletypene vil gjøre noe merkbar skade på vegetasjon og grunn. 
Fellene vil bli nøyaktig merket. Propylenglykol er et stoff med meget lav giftighet. Alt innsamlet 
materiale vil bli deponert i samlingene ved Naturhistorisk museum. Sjeldne, rødlistede og på 
andre måter interessante funn vil bli lagt ut på GBIF / ARTSKART. 
 
 
Vernedato og verneformål 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) er forvaltningsmyndighet for verneområdene i 
Oslo og Akershus. Fylkesmannen kan ikke gi dispensasjon til innsamling i alle verneområdene i 
Oslo eller Akershus, men må vurdere søknaden i henhold til verneforskriften i hvert enkelt 
verneområde. I det følgende presenteres en oversikt over verneformål og utdrag fra 
vernebestemmelsene, der innsamling av insekter eller edderkoppdyr kan være forbudt i henhold 
til forskriften. 
 
Heggholmen naturreservat: 
Formålet med naturreservatet er å bevare et naturområde med særpregete og artsrike tørreng-, 
kratt- og kantvegetasjonssamfunn samt strandengsamfunn med flere sjeldne arter. Formålet er 
også å bevare en fungerende typelokalitet av Tjuvholmentype rombeporfyrgang med høy 
vitenskapelig og pedagogisk betydning.  
I følge vernebestemmelsene, § 3 pkt. 1, er vegetasjonen, herunder døde busker og trær, fredet 
mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. 
I følge § 3 pkt. 2, er dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, fredet mot skade, ødeleggelse 
og unødig forstyrrelse. 
 
Gressholmen – Rambergøya naturreservat: 
Formålet med vernet er: 
- å bevare et marint gruntvannsområde med tilhørende plante- og dyreliv for forskning og 
undervisning, 
- å bevare vokseplasser for særpregete og artsrike vegetasjonssamfunn på kalkrik grunn, 
- å bevare verdifulle geologiske forekomster, 
- å sikre spesielle forekomster av virvelløse dyr. 



 

I følge vernebestemmelsene, § 4 pkt. 1, er all vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver 
form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler. 
I følge § 4 pkt. 2, er dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og 
hiområder, vernet mot skade og ødeleggelse.  
 
Østensjøvannet naturreservat: 
Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet 
dyreliv som naturlig er knyttet til området.  
I følge verneforskriften § 4 pkt. 1, er all vegetasjon i vann og på land vernet mot enhver form for 
skade og ødeleggelse. I følge § 1 pkt. 2, er dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og 
hiområder, er vernet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII. 
 
Slåttemyra naturreservat 
Formålet med fredningen er å bevare ei jordvannspåvirket myr med en usedvanlig interessant og 
rik flora innen et område med kambrosiluriske bergarter.  
I følge verneforskriften § 4 pkt. 1, er vegetasjon, herunder også døde busker og trær, fredet mot 
enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter 
og plantedeler fra reservatet. Dyrelivet er ikke fredet. 
 
Fylkesmannens vurdering 
I henhold til naturmangfoldloven (NML) § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) om insekter generelt i indre Oslofjord varierer fra begrenset til 
forholdsvis bra, avhengig av hvilke dyregrupper vi vurderer. Fylkesmannens kunnskap om 
verneområdene er basert på informasjon fra Naturbase og Artskart, samt flere rapporter om 
insektmangfoldet innenfor konkrete verneområder. Selv om det er mange kunnskapshull, har vi 
tilstrekkelig kunnskap til å si at mangfoldet av insekter på øyene i indre Oslofjord er blant de 
rikeste områdene i Norge, med mange truede arter. Kunnskapen om insekter og edderkoppdyr i 
Slåttemyra naturreservat er mangelfull, med kun en håndfull observasjoner i Artskart. 
Kunnskapen om hvilken påvirkning innsamling av insekter og edderkoppdyr har på 
naturmangfoldet, tilsier at innsamling neppe har stor negativ påvirkning på bestandssituasjonen, 
særlig når den ikke er målrettet mot utvalgte rødlistede arter.  
 
Søknaden opplyser om metoder for innsamling. Det skal bl.a. benyttes ulike feller for fangst av 
ulike insektsgrupper. Hver felletype er effektiv for fangst av kun et begrenset antall 
insektsgrupper, men ingen utvalgte rødlistede arter skal samles inn systematisk. Hver felletype 
settes ut i et begrenset antall pr. reservat. Det er ikke noe mål å samle et stort antall individer av 
hver art. Ut fra opplysningen vi har, er det grunn til å tro at innsamlingen skal gjennomføres ved 
hjelp av teknikker som kan vurderes som miljøforsvarlige (§ 12). Kunnskapsgrunnlaget ansees 
etter dette som tilstrekkelig for vurdering av søknaden. Føre-var-prinsippet (§ 9) tillegges derfor 
mindre vekt.  
 
Øyene i indre Oslofjord er interessante lokaliteter for innsamling av insekter. Videre er det andre 
påvirkningsfaktorer som tilsier at den samlede belastning (§ 10) på disse verdifulle naturtypene 
allerede er stor. Til tross for dette, vurderes det omsøkte tiltaket å innebære en beskjeden og 
akseptabel tilleggsbelastning for økosystemet. For Slåttemyra naturreservat er kunnskapen om 
insektmangfoldet begrenset. Den samlede belastning er også begrenset, og innsamling av insekter 
vurderes derfor som en akseptabel tilleggsbelastning for økosystemet.  
 



 

De aktuelle verneområdene er vernet som naturreservater. Verneformål varierer, men bevaring av 
naturtyper, botanikk og sjeldne arter, gjelder for verneområdene. I reservatene i Oslo er dyrelivet 
fredet mot skade og ødeleggelse. Innsamling av insekter i reservatene trenger følgelig 
dispensasjon fra vernereglene. For Slåttemyra naturreservat er dyrelivet ikke fredet. Innsamling 
av insekter og edderkoppdyr trenger ikke dispensasjon fra vernereglene. Imidlertid er det behov 
for dispensasjon til innsamling av substrat, dvs. plantedeler til klekking av insekter for alle 
reservatene.  
 
Det følger av naturmangfoldloven § 48 at man kan gjøre unntak fra vernevedtaket dersom det 
ikke strider mot vernevedtakets formål, og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Dette 
er to vilkår, som begge må være oppfylt for å ha hjemmel til dispensasjon. Naturmangfoldlovens 
§ 48 gjelder fra 2009 istedenfor tidligere generelle dispensasjonsregler i alle verneforskrifter. 
Fylkesmannen har anledning til å gjøre unntak fra verneforskriften for vitenskapelige 
undersøkelser. Under forutsetning av at innsamlingen vil fange inn kun en begrenset del av de 
rødlistede insektartene som forekommer i verneområdene, og at innsamlingen vil ha liten 
betydning for artenes populasjonsstørrelser i verneområdene, vurderer Fylkesmannen at 
innsamling av insekter ikke strider mot noen av verneområdenes formål eller at det påvirker 
verneverdiene nevneverdig. Fylkesmannen vurderer derfor at det kan gis tillatelse til innsamling 
av insekter til omsøkte formål. Fylkesmannen kan kun gi tillatelse til innsamling av insekter 
innenfor verneområdene. For interessante lokaliteter som ikke er vernet, må tillatelse innhentes 
fra grunneiere. For innsamling av fredete arter skal det foreligge tillatelse fra Miljødirektoratet. 
 
Vedtak 
I medhold av Naturmangfoldlovens § 48, gis Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
v/Lars Ove Hansen dispensasjon til fangst og innsamling av insekter i de over nevnte 
verneområdene i Oslo og Nittedal. En vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-12 er langt til 
grunn for vedtaket. Tillatelsen vil gjelde fra 23. mai 2016 til 31. desember 2018. Ved uforutsette 
negative effekter på verneverdiene i verneområdene, eller at vilkårene ikke følges, kan 
Fylkesmannen trekke tillatelsen tilbake. 
  
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

x Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
x Denne tillatelsen skal medbringes i felt og kunne forevises oppsyn og politi. 
x Det gis ikke tillatelse til innsamling av fredete arter som belegg. Ved funn av 

fredete insekter, kan disse dokumenteres fotografisk og slippes fri levende. For 
belegging (som dokumentasjon) av fredete arter, skal det foreligge tillatelse fra 
Miljødirektoratet. 

x Med unntak av treslagene alm og ask, skal innsamling av substrat fra planter til klekking 
av insekter ikke omfatte orkideer eller andre sjeldne, fredete eller rødlistede arter. 

x Sjeldne, rødlistede og på andre måter interessante funn skal legges ut på GBIF / Artskart. 
x Det skal ikke samles inn flere individer av en art enn bestandene tåler. 
x Fylkesmannen kan trekke dispensasjonen tilbake dersom vilkårene ikke følges eller ved 

uforutsette negative effekter på verneverdiene. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages 
over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av 
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Fylkesmannen. 
 



 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ellen Lien  
seksjonssjef Øystein Røsok 
 seniorrådgiver 
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