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Sak 2018/26: Søknad om tillatelse til fangst og ringmerking av fugl, Jomfruland
fuglestasjon
Bakgrunn
Jomfruland Fuglestasjon har 09.06.18 søkt om tillatelse etter verneforskriften til fangst og
ringmerking av fugl. Søknaden gjelder fangst og ringmerking med mistnett/hov/ruser innen
stasjonsområdet med hovedfokus på standardisert fangst i overvåkningsrunden i området
ved fugletårnet, samt vaderuser i strandsonen på høsten utenfor perioden med
ferdselsforbud i sone B. Det bes om at tillatelsen gis for 3 - 5 år.
Fuglestasjonen har tidligere hatt tilsvarende tillatelser i henhold til verneforskriften for
tidligere Jomfruland landskapsvernområde.
Forholdet til verneforskriften og naturmangfoldloven
Etter forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark § 5 Vern av dyrelivet, er dyrelivet på land
og i sjø, herunder hi, reir, hekke- og yngleplasser er vernet mot skade og unødige
forstyrrelser. Utsetting av dyr på land og i sjø er forbudt.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til levendefangst av dyr i forbindelse
med bestandsovervåking eller forskning.
Forvalters vurdering
Forholdet til miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget:
Området på Øytangen er godt kartlagt både når det gjelder naturtyper, planter og dyr.
Fuglelivet er meget godt kjent, vesentlig som en følge av det arbeidet Jomfruland
fuglestasjon driver. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og § 9 om føre-var-prinsippet
kommer ikke til anvendelse.
§ 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning:
Det er ikke andre aktører som driver med fangst og merking av fugl over lang tid. Forvalter
kjenner ikke til andre aktører som for tiden driver slikt arbeid over kortere tid. En tillatelse vil
ikke bidra til økt samlet belastning.
§ 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:
Det er grunn til å tro at aktiviteten ikke skader dyre- og plantelivet. Skulle skader likevel
oppstå, vil den som har tillatelsen være økonomisk ansvarlige for å utbedre dem.

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Fuglestasjonen bruker standardiserte metoder og det er neppe alternativer hvis aktiviteten
skal drives framover.
Konkret vurdering
Fuglestasjonen drives nærmest helkontinuerlig fra tidlig på våren til langt ut på høsten med
mye ferdsel i terrenget. Ferdselen har i utgangspunktet potensiale til å forstyrre dyrelivet og
gi slitasje i vegetasjonen. Det er grunn til å tro at personell ved Jomfruland fuglestasjon i stor
grad viser hensyn, men det er viktig at alle som betjener stasjonen er bevisst på dette og
viser hensyn, både ved å se seg for, holde avstand og følge faste sti-traseer.
Arbeidet til Jomfruland fuglestasjon gir verdifull kunnskap om fuglelivet lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. Datamaterialet fra Jomfruland er det største og lengste i tid i
landet. Vurderingen er at selv om aktiviteten kan gi noe forstyrrelser og slitasje, må det stilles
opp mot verdien av kunnskapsinnhentingen, også for nasjonalparken.
Videre gir aktiviteten økt opplevelsesverdi for besøkende, da fuglestasjonen har guiding for
grupper med barn- og unge og også gjerne informerer tilfeldig besøkende. Fugletårnet
fungerer dessuten som utkikkspunkt, informasjonspunkt og stoppunkt for andre som guider i
området.
En samlet vurdering er at det bør gis tillatelse. Det vurderes som hensiktsmessig å gi
tillatelse for fem år.
Innstilling
Jomfruland fuglestasjon gis tillatelse til fangst og ringmerking av fugl med mistnett, hov og
ruser på Øytangen. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 5 på følgende vilkår:
1. Ved ferdsel i terrenget skal de som betjener fuglestasjonen vise hensyn til dyre- og
planteliv både ved å se seg for, holde avstand og følge faste sti-traseer.
2. Driften skal være slik at den er fleksibel i forhold til eventuelle tilretteleggingstiltak eller
informasjonstiltak for besøkende i regi av nasjonalparkstyret.
3. Kopi av tillatelsen skal oppbevares på fuglestasjonen og vises fram på forespørsel fra
Politi eller Statens Naturoppsyn.
Det gjøres oppmerksom på at det også må foreligge tillatelse fra Miljødirektoratet etter
viltloven.
Vedtak
Jomfruland fuglestasjon gis tillatelse til fangst og ringmerking av fugl med mistnett, hov og
ruser på Øytangen fra og med 2018 til og med 2022. Tillatelsen er gitt i medhold av
verneforskriften § 5 på følgende vilkår:
1. Ved ferdsel i terrenget skal de som betjener fuglestasjonen vise hensyn til dyre- og
planteliv både ved å se seg for, holde avstand og følge faste sti-traseer.
2. Driften skal være slik at den er fleksibel i forhold til eventuelle tilretteleggingstiltak eller
informasjonstiltak for besøkende i regi av nasjonalparkstyret.
3. Kopi av tillatelsen skal oppbevares på fuglestasjonen og vises fram på forespørsel fra
Politi eller Statens Naturoppsyn.
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