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Innsats mot fremmede arter

Hva gjør vi hos FM utenfor verneområder?
Leder et prosjekt «kartlegging og fjerning av 
fremmede arter» 

Hva gjør vi i verneområder?
«Egne» verneområder – Statens naturoppsyn –
mindre tiltak 

Kommuner m/lokal forvaltning av små 
verneområder – bestiller midler – kjøper tjenester

Hva gjør Statens Vegvesen Region Midt?



Fremmede skadelige arter – hvem er de?
 Er både planter, insekter, dyr, parasitter og fisk.

 Arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde regnes som 
fremmede arter. De har kommet til Norge ved menneskets bevisste eller 
ubevisste hjelp. Arter kan også være regionalt fremmede.

 Sterke konkurrenter - bidrar til monokulturer- tap av artsmangfold

 Endrer jordforhold der de står (erosjon, næring, pH)

 Stor spredningsevne og tilpasningsdyktige

 Fremmede skadelige arter kan gjøre stor skade i områder de sprer seg 
til – utgjøre en økologisk risiko.



Ny svarteliste 2018





Arter med svært høg risiko for spredning

 Lupin

 Slirekne

 Kjempespringfrø

 Rynkerose

 Kjempebjørnekjeks

 Tromsøpalme

 Skogskjegg

 Prydplanter i hager

 Plantet i trafikkøyer

 Sådd for å binde jord 

 Spres med hageavfall

 Spres vha masseforflytninger



Spredningsveier





Kjempeslirekne



Kjempespringfrø
Kjempespringfrø (ettårig) 
fjernes ved 
- slått
- luking
- beiting



Rynkerose

Rynkerose fjernet ved 
- sprøyting på bladverk
- påsmøring av 

stubber der den 
vokser sammen med 
verdifulle arter

- luking av frøplanter
- beiting



Tromsøpalme – kjempebjørnekjeks - skogskjegg



Masseforflytninger

• Statens vegvesen graver mye og flytter mye masser!

• Det er alt fra litt «smågraving» til de virkelig store 

masseflyttingsjobbene.

• Smått kan være f.eks. graving for et skiltfundament, utskifting av 

ei stikkrenne, grøfterensk osv. 

• Store masseflyttinger ser vi f.eks. i forbindelse med E6-

utbyggingen sør for Trondheim der landskapet endres i stor skala.



Nødvendige forberedelser

Alle arbeider må risikovurderes mht spredning av 
fremmede arter, og nødvendige tiltak må gjennomføres. 

Krav vegvesenet er pålagt:

«Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan 
inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige, i 
rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder 
fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige 
følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og 
treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk 
av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, 
varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.»



Hvorfor har vegvesenet fokus på uønskede arter?

Er pålagt gjennom bla. Lov om floghavre, div forskrifter, 
bransjestandard med fremmede invaderende arter, strategier og 
handlingsplaner mot fremmede uønskede arter.

Styrende lovverk: 

Naturmangfoldloven, (Kap. IV)

Forskrift om fremmede organismer 



Hemme og bekjempe uønsket vegetasjon
Ikke plant uønsket vegetasjon (de som står som høy eller svært høy risiko på Norsk 
svarteliste). (www.artsdatabanke.no)

Prioriter bekjempelse av arter der de utgjør en trussel mot biologisk mangfold 
(blant annet registrerte artsrike steder, ved vann, vernede eller fredede 
naturmiljø).

Hindre spredning med rett skjøtsel av vegkanter og  grøntanlegg.

Hindre spredning og bekjempe uønska arter ved å tilpasse slåtten til plantenes 
vekst med klippetidspunkt (før frøsetting)

Massehåndtering og deponering av avfall

Bekjempelse etter plantevernforskriften

http://www.artsdatabanke.no/


Spredning eller ikke spredning, det er 
spørsmålet

Alltid tenke risiko fra fremmede arter ved:

Kantklipping

Grøfterensk

Masseflytting 

Andre tiltak som innebærer maskiner i nærheten av forekomstene



Utfordringer, spørsmål å ta stilling til

Bekjempelse eller hindre spredning?

Bruk av plantevernmidler eller alternative metoder?

Deponering og avfallshåndtering

Riktig tiltak på riktig sted,- lokale, geografiske variasjoner

Vi skal prioritere fremmede arter, forekomster og tiltak som gir en tydelig 
gevinst for å sikre naturmangfoldet i omgivelsene.



Kan vi redde verden fra lupiner?




