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Fremmede arter 

• Konsekvenser: Habitatendring, fortrenging, sykdommer / parasitter, genetisk 

forurensing, økonomiske konsekvenser 

 

• Kilder: Hageplanter (import, hageavfall), skipsfart, trelast, treslagsskifte, utsettinger 

(bevisst / ubevisst) 

 

• Kommunene i Oslo og Akershus bruker over to millioner kroner årlig på 

kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter.  

 

• En formidabel innsats kreves! 



• «En organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på stedet» 

 

• 2320 kjente i Norge, 1314 er vurdert, 217 er svartelistet i kategorien høy eller svært høy risiko 
– Harlekinmarihøne, brunskogsnegl, mink, kongekrabbe, lakselus, kjempebjørnekjeks, hagelupin, sitkagran, krepsepest ++ 

 

• Bedre å hindre at de kommer hit enn å bekjempe! 

 

Fremmede arter 



Stor interesse i media 



Landskap i endring 

Kystskogbruket 
• 2,7 millioner dekar er treslagskiftet 

• Vil plante ytterligere  5 millioner dekar 
• «Klimaskog»-prosjektet 
• Sitkagran, lutzgran, vrifuru 

• Edelgran, buskfuru m.fl. 
 

• Massiv endring av kystlandskapet 
• Påvirker artsmangfold, økosystemer, 

naturtyper, friluftsliv 



Lakrismjeltblåvinge 



Oslo 

Sandvika 

Asker 

Kart (mod.): Google Earth 



Nesøya og Brønnøya 

Kart (mod.): Google Earth; Detaljkart (mod.): guleside.no 



 

Øy X 



Hva kan kommunene gjøre? 

• Skape lokalt engasjement (kampanjer, nettsider, info, skolering) 
• Samarbeide med lokale miljø- og interesseorganisasjoner (SABIMA, NNV, 

NJFF ++) 
• Samarbeid mellom kommuner / fylkesmann / stat (SNO, MD, ++) 
• Samarbeid med næringsliv (grøntanleggsbransjen, vegvesenet, utbyggere) 

• Skaffe midler til skjøtselstiltak (Fylkesmannen ++) 
 



Dumping av hageavfall 

• Sprer frø fra svartelistede planter 

• Kan gi gode forhold for brunskogsnegl og brunrotte 

 

• Kostbar opprydding 

• Mange kommuner kan bli bedre  

på å informere innbyggerne 

• Legge til rette forsvarlige  

mottak 



Nyttige verktøy 

• Naturmangfoldloven – mange §§ (aktsomhetsplikt++),  
men vi venter fortsatt på en egen Forskrift om fremmede arter… 

• Forskrift om utsetting av fremmede treslag 

• Fremmede arter i Norge – med svarteliste 2012 (økologiske risikovurderinger, faktaark) 

• «Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter» 

• Artskart.no / Artsobservasjoner.no / Tidlig varsling 

• Miljøkommune.no -> 

 

 

• «Bransjestandard om invaderende fremmede planter» (FAGUS, hageselskapet, plantasjen+) 

• Entreprenører må underskrive kontrakt om at de ikke skal spre frø fra maskiner 

 



Om SABIMA 

• SABIMA er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge 
– Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Limnologisk Forening, Norsk entomologisk 

forening, Norsk biologforening, Nordisk kulturlandskapsforbund – Norge, Norsk Ornitologisk Forening, 

Norske havforskeres forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund 

 

• Mange fagfolk og de fleste dyktige amatørbiologene 

= 



Amatører 

Amatør (av fransk amateur, «en 

som elsker», fra latin amare  

(verb) og amator (substantiv) 

betegner en person som gjør noe 

fordi en liker – eller elsker – å 

gjøre det. Dette til forskjell fra en 

profesjonell, eller en som ønsker å 

bli profesjonell, som gjør noe med 

det formålet å tjene på det. 

 

Kjente amatører: 

Charles Darwin, Thor Heyerdahl 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fransk
http://no.wikipedia.org/wiki/Latin
http://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%A6rlighet
http://no.wikipedia.org/wiki/Profesjonell


Stor innsats fra frivillig sektor  

• Frivillige biologiorganisasjoner kartlegger mest 

– Funnene valideres av ca. 150 kompetente fagfolk 

 

• Kartleggingsaktiviteter 

– Kurs / samlinger / opplæring 

– Oppfølging av storkartleggere 

– Floravoktere (NBF),  
terrestrisk overvåkning (NOF) 

 

• Målrettet frivillig kartlegging 

– Viktige arter / artsgrupper 

– Viktige naturtyper 

– Dårlig kartlagte områder 

– Pressområder 

– Svartelista (trenger flere initiativ!) 

Grunnlaget for Artskart 



Rynkerose 



Kjempespringfrø 



Russesvalerot (etter 2000) 



Hagelupin 



Entusiastiske frivillige 



Engasjer oss! 

Effektiv og billigere planlegging med et godt kunnskapsgrunnlag. 

Og bedre beredskap mot fremmede arter. 

• Med gode vilkår og ressurser kan vi øke intensiviteten og aktiviteten 

blant våre kartleggere 

• SABIMAs medlemsforeninger tar gjerne ikke oppdrag, men lar seg 
motivere til kartleggings- og oppryddingsturer 

• Samarbeid om medieoppslag 

• Samarbeid med biologiforeninger og lokalbefolkning: 
stor nytte til en lav kostnad 


