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Tema:

•Litt om fremmede arter

•Regelverk

•Hvordan svare opp/oppfylle regelverket
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Hva er en fremmed art?

Artsdatabanken: 

“Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige 
utbredelsesområde, det vil si utenfor det området arten kan 
spre seg til naturlig uten hjelp av mennesker.»

Forskrift om fremmede organismer:

«fremmed organisme: en organisme som ikke hører til noen 
art eller bestand som forekommer naturlig på stedet»
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•Blindpassasjer: Arten følger med under transport av mennesker, varer eller 
kjøretøy/fartøy.

• «Forurensning»: Arten følger med levende/døde organismer eller organisk 
materiale som parasitt (dvs. den transporterte organismen er vektor) eller 
som annen «smitte»/ Arten sprer seg på egenhånd via menneskeskapte 
installasjoner som f.eks. en tunnel eller en bru.

•Rømming/forvilling: Arten har rømt fra for eksempel et oppdrettsanlegg eller 
forvillet seg fra en hage.

•Utsetting: Arten er bevisst satt ut i naturen av mennesker.

• Egenspredning: Arten sprer seg ut i naturen på egen hånd fra naboland eller 
fra ville fremmede bestander i Norge.

Hvor kommer de fremmede artene fra?
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Grunnlovens miljøparagraf (§ 112): 

•Bevare et miljø som sikrer biologisk mangfold.

Plan- og bygningsloven:

•Konsekvenser for miljø skal beskrives og utredes
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Naturmangfoldloven: 

§ 6.(generell aktsomhetsplikt)

• Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på 
naturmangfoldet

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

•Bygge på vitenskapelig kunnskap

§ 9.(føre-var-prinsippet)

•Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

•Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder.
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Forskrift om fremmede organismer:

Kapittel V. Krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan 
medføre spredning av fremmede organismer.

§ 18.Alminnelige krav til aktsomhet

A. ha kunnskap om den risiko for uheldige følger for det biologiske 
mangfold som aktiviteten og de aktuelle organismene kan medføre, 
og om hvilke tiltak som er påkrevd for å forebygge slike følger, og

B. treffe forebyggende tiltak for å hindre at aktiviteten medfører 
uheldige følger for det biologiske mangfold, og for raskt å avdekke 
utilsiktet spredning av fremmede organismer

§ 19.Tiltaks- og varslingsplikt

§ 20.Krav om å informere ansatte og mottakere av fremmede organismer

§ 21.Krav til oppbevaring og emballering under transport
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Forskrift om fremmede organismer:

Kapittel V. Krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan 
medføre spredning av fremmede organismer.

§ 24.Krav om tiltak rettet mot mulige vektorer og spredningsveier 
for fremmede organismer

4. 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.
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inneholder fremmede organismer)

https://artskart.artsdatabanken.no/

https://artskart.artsdatabanken.no/
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det biologiske mangfold dersom de spres)

eller med 
maskiner?

eller med annet
avfall?
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Fremmedartslista 

viser hvilken økologisk risiko fremmede arter 
kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge.

En gruppe eksperter har evaluert

•Økologisk effekt og

• Invasjonspotensiale

for fremmede arter som er etablert i Norge 
etter år 1800.

Kun de fremmede arter som reproduserer uten 
hjelp fra mennesker er evaluert.

→1473 arter er vurdert.

→1200 fremmede arter har spredt seg til 
naturen.

→336 arter: potensiell, høy eller svært høy 
risiko.

Risikovurdering (risiko for uheldige følger for 
det biologiske mangfold dersom de spres)
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Art Økologisk risiko 
Blåleddved (busk) SE
Platanlønn (tre) SE
Hagelupin (blomsterplante) SE
Parkslirekne (busklignende) SE
Rynkerose (busk) SE
Sibirvalmue (liten blomsterplante) PH

Risikovurdering (risiko for uheldige følger for 
det biologiske mangfold dersom de spres)
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det biologiske mangfold dersom de spres)

eller med 
maskiner?

eller med annet
avfall?
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Art 
Økologisk 
risiko 

Spres kun 
med fugler 
eller vind

Har veldig 
effektiv lokal 
frøspredning

Spres 
klonalt

Blåleddved (busk) SE ja
Platanlønn (tre) SE ja
Hagelupin (blomsterplante) SE ja ja
Parkslirekne (busklignende) SE ja
Rynkerose (busk) SE tja ja
Sibirvalmue (liten 
blomsterplante) PH ja

Risikovurdering (risiko for uheldige følger for 
det biologiske mangfold dersom de spres)
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eller med 
maskiner?

eller med annet
avfall?

Avbøtende tiltak (treffe egnede tiltak)
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Art Effektiv lokal 
frøspredning

Spres 
klonalt

Tiltak

Blåleddved (busk) Hugg ned og
behandle som 
organisk avfall

Platanlønn (tre)

Hagelupin (blomsterplante) ja Røtter og infiserte 
masser graves oppParkslirekne (busklignende) ja

Rynkerose (busk) ja
Sibirvalmue (liten blomsterplante)

ja
Toppjord med frøbank 
graves opp

Avbøtende tiltak (treffe egnede tiltak)
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Eksempel: fjerne parkslirekne
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Eksempel: fjerne parkslirekne

Avbøtende tiltak (treffe egnede tiltak)
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Eksempel: fjerne parkslirekne
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• Fremmedartslista:

https://www.artsdatabanken.no/frem
medartslista2018

• https://www.miljodirektoratet.no/glo
balassets/publikasjoner/m982/m982.
pdf

• https://www.forsvarsbygg.no/globalas
sets/vi-tar-vare-pa-miljoet/veileder-i-
handtering-av-fremmede-arter.-
bekjempelse-og-massehandtering.pdf

→ Om noen trenger hjelp: ta gjerne
kontakt☺

sw@multiconsult.no

Telefon: 93218997
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