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Fra pynt til plage

• Hva er en fremmed art?

• Svarteliste - Fremmedartslista

• Forskrift om fremmede 

organismer

• Status i Nordland



Hva er en fremmed art?
• Utenfor sitt naturlige utbredelsesområde

– Kan være fremmed for Norge eller «regionalt 
fremmede»

Foto: Terje Kolaas

Er fremmede arter skadelige?
• Artsdatabanken har ansvar for faglig 

vurdering av risiko

– Har vurdert ca. 1500 arter som har etablert 
seg i Norge etter 1800

– De fleste har lav risiko eller ingen kjent risiko

artsdatabanken.no

https://artsdatabanken.no/


artsdatabanken.no

https://artsdatabanken.no/


Hvor risikabel er en fremmed art?

• Har den stor virkning på andre 

arter og naturtyper?

• Har den stor evne til å spre 

seg?

Foto: Eli Fremstad Foto: Lisbeth Gederaas
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Hva er en «svartelistet» plante?

Artsdatabankens utgivelser:

• Norsk svarteliste 2007

• Fremmede arter i Norge, med 
norsk svarteliste 2012
– Svartelista var de med «Høy risiko» 

og «Svært høy risiko»

• Fremmedartslista 2018
– Svarteliste



Forskrift om fremmede organismer (1.1.2016)

• Generelt forbud mot å sette ut organismer som ikke 

forekommer naturlig på samme sted

– Diverse unntak, bl.a. «landlevende planter i private hager»

• Forbud mot innførsel, 

utsetting og omsetting

av bestemte arter

• Krav til aktsomhet



Organismer forbudt å innføre, sette ut og 

omsette - forskriftens vedlegg I

• 31 arter, blant annet

tromsøpalme kjempespringfrø kanadagullris

prydstorklokke

hagelupinrynkerose
parkslirekne



Forskrift om fremmede organismer  - krav til aktsomhet

§ 18. Alminnelige krav til aktsomhet

1. Den som er ansvarlig for innførsel, hold, utsetting eller omsetning av organismer, eller som 
iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer i miljøet, 
skal opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske 
mangfold, herunder 

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. 

2. Utføres en innførsel eller utsetting i henhold til en tillatelse gitt i medhold av denne 
forskriften eller annet regelverk, anses aktsomhetspliktene i første ledd og § 20 til § 24 som 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 

(Naturmangfoldloven § 6 «Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå 
skade på naturmangfoldet…».)

Dumping av hageavfall i 
naturen er forbudt.



Forskrift om fremmede organismer

§ 24. (tiltak mot spredningsveier)

… 

(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. 



Massehåndtering –
hensyn til 
fremmedarter må 
inn i plansaker
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www.artsobservasjoner.no

http://www.artsobservasjoner.no/


2013 2015



2017: 

2016: kr 0

• Fagsamling
• kommuner, Statens vegvesen, 

Bane Nor, Norsk 
Landbruksrådgiving m. fl.

• Regionale kurs, bekjemping
• Fauske, Svolvær, 

Brønnøysund

• Enkel handlingsplan
• Mer til tiltak enn tidligere



Handlings-
plan og 
brosjyre 
kommer



Handlingsplanens målsettinger (utkast)
1. Redusere forekomsten til noen av de mest skadelige 

fremmede artene som er negativ for Nordlands natur. 

2. Etablere et godt samarbeid om bekjemping og 
informasjon mellom ulike sektorer og aktører i fylket.

3. Øke kunnskapen om artene, hvor de finnes, hvordan de 
påvirker Nordlands natur og hvordan de best kan fjernes.

4. Utarbeide god og tilgjengelig informasjon om problemet 
med fremmede skadelige arter og hva folk kan gjøre for 
å hjelpe til.



Hvordan prioritere tiltak? 
– Artens generelle risiko

– Forekomstens plassering
• Skade på arter og naturtyper

• Mulighet for videre spredning

• Mulighet for å lykkes med tiltak

– Er det mulig å utrydde, eller 
bare begrense videre 
spredning?

Samordne tiltak? 



Tiltak mot amerikansk mink Lakseparasitten Gyrodactylus salaris kanskje utryddet i 
Nordland (fiskedød etter rotenonbehandling)



Tiltak i verneområder
• Diverse uttak av sitkagran og norsk gran, ringbarking 

av platanlønn og gran
• Slått og/eller sprøyting av rynkeroser 

• Vallabotn, Breivika og Røssåauren NR 
• Fugløya NR

Vi har fått tillatelse til å ta ut kanadagås i verneområder 
(aktuelt hvis arten går til hekking i naturreservat)

Røssåauren

Fugløya NR



«Barnearbeid» eller «vidundermaskin» (Bø og Bodø bruker støtten fra Fylkesmannen på forskjellig måte)

Heatweed











«Fokusart» nr. 2: Kjempespringfrø

Saltdal

Bodø





«Fokusart» nr. 4:
Slirekneartene

(park-, kjempe- og 
hybridslirekne)



Foto Meløy: Trond Skoglund ©

«Fokusart» nr. 5: Rynkerose

Sørfugløy (Gildeskål)

Hornneset (Meløy)



Og hva med platanlønn og sitkagran?


