
Fremmede arter
- med fokus på hagerømlinger

Liv Ingrid Kravdal
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Foto:

11:30 «Nytt og nyttig» og ny nasjonal tiltaksplan
Liv Ingrid Kravdal, Statsforvalteren i Oslo og Viken

11:50 Fjerning av fremmede organismer på annen manns grunn
Pål Foss Digre, Miljødirektoratet

12:20 Pause

12:30 Rapportering av fremmede arter i Artsobservasjoner
Kristoffer Bøhn, Sabima

13:00 Bekjempelse av fremmede arter i nye Asker kommune
Merethe Wiken Dees, Asker kommune

13.15 Økonomisk støtte til prosjekter
Liv Ingrid Kravdal, Statsforvalteren i Oslo og Viken

13.30 Slutt

Program

Kjempebjørnekjeks. Fotograf: Gunnar Bjar, Statsforvalteren i Oslo og Viken
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Foto:

• Nasjonal tiltaksplan mot fremmede arter
• Lansert 20. august 2020

• 2020-2025

• Regional handlingsplan mot fremmede 
arter
• Mars 2020

• Sammenstilling av handlingsplaner fra de 
tidligere embetene

«Nytt og nyttig»

Bekjempelse av fremmede skadelige organismer, tiltaksplan 2020-2025 (forside)
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Foto:

• Prosjekt i Artsobsevasjoner

• Nytt navn: «Statsforvalteren i Oslo 
og Viken - fremmede arter»

• Er alle lagt inn i prosjektet?

«Nytt og nyttig»

Skunkkala på Spjærøy, Hvaler kommune. Fotograf: Liv Ingrid Kravdal, Statsforvalteren i Oslo og Viken
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Foto:

• Funn av signalkreps i nedre Glomma

• Spredning i Haldenvassdraget

• Ved mistanke om nye funn, ta kontakt 
med oss!
• Kontaktperson hos Statsforvalteren:

Terje Wivestad
fmoatmw@statsforvalteren.no
Tlf. 22 00 36 38

Nye funn av signalkreps

Signalkreps. Fotograf: Gunnar Bjar, Statsforvalteren i Oslo og Viken

mailto:fmoatmw@statsforvalteren.no
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Nasjonal tiltaksplan mot fremmede arter

Natur for livet – Norsk handlingsplan 
for naturmangfold: 

«Klima- og miljødepartementet og andre 
relevante departementer skal utarbeide ei 
samla, prioritert tiltaksplan mot skadelige 
fremmede organismer. Det er ei forutsetning 
at tiltaksplanen bygger videre på det 
arbeidet som har vært gjennomført i de siste 
ti årene med Tverrsektoriell nasjonal strategi 
og tiltak mot fremmede skadelige arter 
(2007).»

Figur: Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede 
skadelige arter (forside) og Natur for livet – Norsk 
handlingsplan for naturmangfold (forside), regjeringen.no
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Nasjonal tiltaksplan mot fremmede arter

Prosess:

• Direktoratsgruppe opprettet høst 
2017

• Forslag til tiltaksplan overlevert fra 
Miljødirektoratet til Klima- og
miljødepartementet 12. juni 2019

• Publisert 20. august 2020

Varighet:

• Planen skal gjelde i en femårsperiode, 
fra 2020 til og med 2025

Mål:

• Samarbeid om felles tiltak

• Negativ påvirkning av fremmede arter 
skal reduseres

Avgrensning: 

• Omfatter ikke: kongekrabbe, 
utenlandske treslag
som omfattes av egen forskrift
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Nasjonal tiltaksplan mot fremmede arter

• 6 overordnede føringer

• Styrking av innsats og hardere prioritering

• Helhetlige analyser legges til grunn for valg 
av tiltak

• Tidlig innsats må gis høyere prioritet

• Stimulerende og løsningsorienterte tiltak 
må i større grad benyttes

• Sektoransvaret må konkretiseres og 
formidles og tydeliggjøres

• Samarbeidet om tiltak mot skadelige 
fremmede organismer må styrkes og 
videreutvikles

• 28 konkrete og tidfestede tiltak fordelt 
på 9 tiltakskategorier

• Samarbeid og organisering

• Regelverk og veiledning

• Prioriterte kunnskapsbehov

• Kartlegging, overvåkning og tidlig varsling

• Prioritering av fremmede skadelige arter 
for tiltak

• Innførsels- og spredningsveier

• Tiltak for å ivareta truede naturtyper

• Prioritering av tiltak mot fremmede 
skadelige organismer i vannforekomster

• Kompetansesenter for bekjempelse av 
fremmede skadelige organismer
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Nasjonal tiltaksplan mot fremmede arter

Direktoratsforum:

• Sørge for framdrift

• Opprette arbeidsgrupper og referansegruppe

• Avdekke uklarheter og mangler i regelverk 

• Utveksling av relevant informasjon, herunder 
internasjonalt arbeid

• Evaluering av plan

Foto: Russesvalerot på Lindøya, Oslo kommune. 
Fotograf: Karoline Bredland, Statsforvalteren i Oslo og Viken
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Prioritering av fremmede skadelige arter for 
tiltak

Figur: Hentet fra Miljødirektoratet, PP-presentasjon: Bekjempelse av fremmede skadelige
organismer – Tiltaksplan 2020-2025 - Oppstartsmøte direktoratsforum 17.november 2020 
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Prioritering av fremmede skadelige arter for 
tiltak

• Rapport utarbeidet av Menon Economics og 
NINA

• Beregnet tiltakskostnader og vurdert nytte av 
tiltak mot 30 fremmede karplanter – stor 
variasjon

• Kostnad: Bekjempelseskostnader og 
administrative kostnader

• Nytteverdi målt i poeng

Figur: Kostnader og nytte ved tiltak mot fremmede 
karplanter - En oppsummering (forside)
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Figur: Hentet fra rapport 
«Kostnader og nytte ved tiltak 
mot fremmede karplanter - En 
oppsummering» Menon-
publikasjon 117/2020
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Liste med prioriterte karplanter
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Liste med prioriterte karplanter
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Innførsels- og spredningsveier

Figur: Hentet fra Miljødirektoratet, PP-presentasjon: Bekjempelse av fremmede skadelige
organismer – Tiltaksplan 2020-2025 - Oppstartsmøte direktoratsforum 17.november 2020 
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Tiltak for å ivareta truede naturtyper

Figur: Hentet fra Miljødirektoratet, PP-presentasjon: Bekjempelse av fremmede skadelige
organismer – Tiltaksplan 2020-2025 - Oppstartsmøte direktoratsforum 17.november 2020 



17© Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kompetansesenter for bekjempelse av 
fremmede skadelige organismer

Figur: Hentet fra Miljødirektoratet, PP-presentasjon: Bekjempelse av fremmede skadelige
organismer – Tiltaksplan 2020-2025 - Oppstartsmøte direktoratsforum 17.november 2020 



Facebook sfov.no
Nettside statsforvalteren.no/ov

Liv Ingrid Kravdal

liikr@statsforvalteren.no
Tlf. 69 2 475 59

Seksjon for naturforvaltning lavland og kyst

Spørsmål?



Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Fjerning av 
fremmede 

organismer
Pål Foss Digre

Jurist Miljødirektoratet

http://naturarkivet.no/


Hva jeg skal snakke om (og hva dere bør 
tenke på)

• Jeg skal snakke om  regler i naturmangfoldloven og forskrift om fremmede 

organismer som gjelder fjerning/bekjemping av «fremmede organismer» på 

privat grunn når grunneier ikke ønsker det

• Mange andre mulige innganger enn at det er snakk om «fremmed organisme»:

• Plukking kan være innenfor allemannsretten - friluftsloven

• Spredning skaper problemer på naboeiendom – naboloven

• Organismen er skadegjørende vilt – viltloven med forskrifter

• ++

12.03.2021 2



Innledning: naturmangfoldloven og 
«fremmede organismer»

• Generelle regler om utsetting av fremmede organismer kom først inn i 

lovverket med naturmangfoldloven av 2009

• Før det bare regler for fisk og vilt (ingen for planter)

• Selv om fremmede organismer er en stor trussel mot naturmangfoldet, er det 

også sterke samfunnshensyn for bruk av fremmede organismer (særlig når det 

gjelder planter)

• Behov for avveiing av samfunnshensyn førte til at storparten av reglene om 

fremmede organismer første trådte i kraft i 2016

• og til et litt komplisert regelverk (særlig når det gjelder planter)

12.03.2021 3



Innledning: systemet

• Reglene om fjerning/bekjemping av fremmede organismer står i  

naturmangfoldloven, men må leses i lys av regler om hva som er lov/ikke lov 

som til dels står i forskrift (forskrift om fremmede organismer og forskrift om 

utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål)

• De aktuelle paragrafene i loven står ikke i kapittelet om fremmede organismer

• Forskrift om fremmede organismer 

• Gjentar regler i loven

• utvider virkeomfanget til regler i loven

• Innskrenker virkeomfanget til regler i loven

• Gir regler på områder der loven ikke har noen

12.03.2021 4



Hva jeg skal snakke om videre

• Når har en grunneier plikt til å fjerne fremmede 

organismer?

• Når kan forvaltninga selv fjerne fremmede organismer 

på privat grunn?

12.03.2021 5



Spørsmål: Når har 

grunneier plikt til å fjerne 

fremmede organismer?



Når har grunneier plikt til å fjerne 
fremmede organismer

• Naturmangfoldloven § 69: Grunneier har plikt til å fjerne fremmede organismer 

når grunneier har 

• brutt reglene om fremmede organismer

og det enten

• er «fare for forringelse» av naturmangfoldet

eller

• Statsforvalteren har pålagt fjerning

• Gjelder ikke bare på egen eiendom, men også på andres (se § 72)

12.03.2021 7



Når har grunneier brutt reglene om  
fremmede organisme?

1) Når organismen er satt ut ulovlig

eller

2) når holdet kan anses som brudd på aktsomhetsplikta 

12.03.2021 8



Når har grunneier brutt reglene om  
fremmede organisme?

1) Når organismen er satt ut ulovlig

eller

2) når holdet kan anses som brudd på aktsomhetsplikta 

12.03.2021 9



Når er en organisme satt ut ulovlig?

• Historisk sett har det vært forskjellige regler og dagens regler har mange 

unntak, men hovedreglene er:

• Vilt og fisk er satt ut ulovlig dersom den som satte ut ikke hadde tillatelse 

(uansett når)

• Sopp, lav, snegler, insekter, edderkopper, krepsdyr mv. ulovlig dersom det er 

satt ut etter 1. januar 2016 og det ikke er gitt tillatelse

12.03.2021 10



Når er en plante satt ut ulovlig?

• Der privatpersoner har satt ut i egen hage er utsettinga bare ulovlig, dersom 

det er snakk om en plante oppført på vedlegg I: forbudte organismer

12.03.2021 11



Vedlegg I: arter som har vært forbudt siden 
2016

Kjempebjørnekjeks Sandlupin

Tromsøpalme Jærlupin

Kanadagullris Parkslirekne

Kjempegullris Kjempeslirekne

Kjempespringfrø Hybridslirekne

Prydstorklokke Sibirbergknapp*

Sølvarve Gravbergknapp*

Filtarve Rynkerose

Hagelupin

12.03.2021 12



Vedlegg I: arter som ble forbudt fra 1. 
januar i år 

Høstberberis Sprikemispel

Alaskakornell Blomstermispel

Alpegullregn Balsampoppel

Gullregn Skjørpil

Dielsmispel Grønnpil

12.03.2021 13



Når er en plante satt ut ulovlig?

• Der privatpersoner har satt ut i egen hage er utsettinga, bare dersom det er 

snakk om en plante oppført på vedlegg I: forbudte organismer

• Der andre har satt ut planten i hager, parker, dyrka områder eller transport- og 

næringsområder er utplantinga ulovlig der planten står på vedlegg I eller der 

planten står på vedlegg V, og den som satte ut ikke har tillatelse

12.03.2021 14



Vedlegg V, planter der utsetting er 
søknadspliktig (fra 2016)
Platanlønn* Buskfuru*

Rødhyll Vestamerikansk hemlokk

Gravmyrt Praktmarikåpe

Legepestrot Taggblåhegg, heggsøtmispel

Japanpestrot Kanadablåhegg, lamarksøtmispel

Mongolspringfrø Blåhegg, junisøtmispel

Skjermleddved Krypmispel

Tatarleddved Blankmispel

Sibirkornell Mørkmispel

Sibirbergknapp* Filtmispel

Gravbergknapp* Kjempemjødurt

Robinia Romhegg

Hagelerkespore Alpeasal

Europalerk Marsfiol

Sitkagran

12.03.2021 15



Når er en plante satt ut ulovlig

• Der privatpersoner har satt ut i egen hage er utsettinga, bare dersom det er 

snakk om en plante oppført på vedlegg I: forbudte organismer

• Der andre har satt ut planten i hager, parker, dyrka områder eller transport- og 

næringsområder er utplantinga ulovlig: der planten står på vedlegg I eller der 

planten står på vedlegg V, og den som satte ut ikke har tillatelse

• Der planten er satt ut i andre områder er utsettinga ulovlig der den som satte 

ut planten ikke hadde tillatelse

12.03.2021 16



Når er en plante satt ut ulovlig?

• Der privatpersoner har satt ut i egen hage er utsettinga, bare dersom det er snakk om 

en plante oppført på vedlegg I: forbudte organismer

• Der andre har satt ut planten i hager, parker, dyrka områder eller transport- og 

næringsområder er utplantinga ulovlig: der planten står på vedlegg I eller der planten 

står på vedlegg V, og den som satte ut ikke har tillatelse

• Der planten er satt ut i andre områder er plantinga ulovlig der den som satte ut planten 

ikke hadde tillatelse

• Husk: utsettinga er bare ulovlig, dersom planten ble satt ut etter at den 

aktuelle regelen trådte i kraft

12.03.2021 17



Når har grunneier brutt reglene om  
fremmede organisme?

1) Når organismen er satt ut ulovlig

eller

2) når holdet kan anses som brudd på aktsomhetsplikta 

12.03.2021 18



Når er aktsomhetsplikta aktuell?

• Når utsettinga ikke krever tillatelse (mest 

aktuelt for planter)

• Når utsettinga skjedde før regelverket trådte i 

kraft (?)

12.03.2021 19



Hva ligger i aktsomhetsplikta?

• Den som er ansvarlig for utsetting eller hold av levende eller levedyktige 

organismer i miljøet, skal opptre aktsomt, og så langt som mulig søke å hindre 

at utsettingen får uheldige følger for det biologiske mangfold

• Aktsomhetsplikta må ses i lys av at utsetting i hager normalt er tillatt, selv for 

de fleste høyrisikoplanter. For at aktsomhetsplikta skal anses brutt må det 

foreligge særlige risikomomenter ved utplantingsstedet.

12.03.2021 20



Når har grunneier plikt til å fjerne 
fremmede organismer av eget tiltak?

• Naturmangfoldloven § 69: Grunneier har plikt til å fjerne fremmede organismer 

når grunneier har 

• brutt reglene om fremmede organismer

og det enten

• er «fare for forringelse» av naturmangfoldet

eller

• Statsforvalteren har pålagt fjerning

• Gjelder ikke bare på egen eiendom, men også på andres (se § 72)

12.03.2021 21



Når er det «fare for forringelse av 
naturmangfoldet»

• Ukontrollert spredning av organismer med høy eller svært høy 

risiko til sårbare områder er klart tilstrekkelig til at det er «fare 

for forringelse av naturmangfoldet»

• Sårbare områder kan være: 

• Verneområder

• Truede naturtyper

• Forekomst av truede arter

12.03.2021 22



Naturmangfoldloven: Når kan 

forvaltninga selv fjerne fremmede 

organismer som truer 

naturmangfoldet?



Svar: Når det er behov for det (?)

• naturmangfoldloven gir statsforvalteren adgang til å iverksette uttak av vilt, 

lakse- og innlandsfisk (§ 18 tredje ledd) og virvelløse dyr (§ 20 andre ledd) på 

annens eiendom, når det er snakk om en «fremmed organismer»

• naturmangfoldloven § 21 andre ledd gir Statsforvalteren  myndighet til å 

iverksette uttak av sopp (inklusive lav) og planter på annens eiendom «for å 

beskytte naturlig forekommende arter og økosystemer». 

12.03.2021 24



Hvorfor spørsmålstegn?

• Å gå inn i private hager for å fjerne lovlig plantede planter kan oppfattes som 

inngrep i fundamentale rettigheter (rett til respekt for hjem, rett til å nyte 

eiendomsrett) 

• Nytten ved tiltaket må være stor nok til at et slikt inngrep kan forsvares

12.03.2021 25



Oppsummering:



Hva gjør kommunen hvis vi oppdager en 
fremmed organisme vi ønsker å fjerne i en 
privat hage?
• Kontakt grunneier og informer om risikoen og om 

regelverket

• Dersom grunneier ikke vil fjerne selv: kontakt 

Statsforvalteren

12.03.2021 27



Takk for meg!



Stans tapet av naturmangfold!



Rapportering av fremmede 

arter i Artsobservasjoner

Kristoffer Bøhn, Sabima

Webinar: miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Viken og Oslo 1. mars 2021



Artsobservasjoner

•En tjeneste fra Artsdatabanken, lansert i 
april 2008

•24 millioner funn, fugler 80 %

•Åpen for alle. Du kan bidra med viktig 
kunnskap!

•For sikre artsfunn med riktig sted- og 
tidfesting.

•Rapportering først, kvalitetssikring 
etterpå

•Hurtigguide her:

artsobservasjoner.no/Home/GetStarted

artsobservasjoner.no
https://artsobservasjoner.no/Home/GetStarted


• Forvaltningsrelevante data «over natten»

• Elektronisk feltdagbok



Artsobservasjoner for mobil



Registrering av ny konto



Rapportering
Rapportering

På dette webinaret:

•1. Rapporteringsskjema 

•2. Excel-import



Rapportering - artsvelgeren



Rapportering – funnegenskaper
Tips for raskere rapportering:

•Trykk tabulator for å hoppe til 

neste felt.

•Bruk «shift + tab» for å gå et 

felt tilbake.

•Tast første bokstav for 

hurtigvalg

•Gjenta bokstav eller tast

flere for riktig valg

•Tast «enter» når du er klar



Rapportering – kart og lokaliteter

Tips 

•Bruk etablerte lokaliteter 

for fugl om det finnes. De 

er grønne eller lysegrønne

•Lag egne lokaliteter for 

andre funn. Egne 

lokaliteter er gule.

•Lokaliteter som polygoner 

finnes og egne kan lages.

•Bruk symbol oppe til høyre 

i kartet for å skifte mellom 

ulike kartlag  



Rapportering – lag ny lokalitet
Ny lokalitet i kart. 

•Klikk rundt symbol i kartet.

•Klikk og plasser lokalitet i kartet

•Fyll ut konvolutt med lokalitetsinformasjon.

•Klikk OK når ferdig.

•Stort kart lukker automatisk



Rapportering – koordinater

Ny lokalitet med 

koordinater:

•Velg koordinatsystem i «Min 

profil»

•Bruk «Ny lokalitet» og tast 

inn kooordinatene

•Bruk «Vis lokaliteten i 

kartet» for å sjekke om den 

er rett.



Rapportering – biotop og substrat 

•Et ferdigdefinert felt og et 

fritekstfelt.

•Biotop etter NiN

•Substrat etter art.

•Substrat



Rapportering – medobservatører, samling med mere

•Medobservatører:

•Kan søkes blant alle rapportører

•«Mine medobservatører» legges til på «Mine sider».

•Bestemmer og bekrefter bør fylle ut om man har fått hjelp med 

artsbestemmelse.

•Har du samling kan det angis i profilen din



Rapportering - opplasting av bilder

Bilder kan lastes opp:

• Etter lagring

• Ved kontroll før publisering

• Ved å søke opp egne funn

• Ved å bruke «Min feltdagbok»



Rapportering – lagre funn

•Tips til rask lagring: Alt+Q!

•Når lagret:
– Legge til flere funn

– Endre eller fjerne funn

– Laste opp bilder

•Når ferdig: Kontroller funn



Kontroller og publiser

•Endre eller fjerne funn

•Laste opp bilder

•Skrive journal



Rapportering – lage prosjekter

•Prosjekter lages på:

•Mine sider

•Rediger

•Mine prosjekter



Rapportering – legge til prosjekt(er)

•Rapportere med prosjekt:

•Ferdigdefinerte valg

•Gode søkemuligheter

•Flere prosjekt kan velges 

samtidig.



Rapportering – opprett prosjekt



Rapportering – opprett prosjekt 2



Rapportering – prosjektparametere



«Prosjektlokaliteter»



Rapportering – Excel-import

•Til store datasett.

•Egen fane under 

rapportering



Lære mer? Sabima og FNF Oslo og 

Akershus arrangerer kurs 23. mars. Se her:

https://www.facebook.com/events/393606308603753?active_tab=about


Live demo http://artsobservasjoner.no/

http://artsobservasjoner.no/


Bekjempelse av fremmede arter i nye Asker kommune

Merete Wiken Dees

Avd. for Natur, miljø og landbruk

11. Mars 2021



• Asker, Hurum og Røyken kommuner har fra 

01.01.2020 slått seg sammen til en kommune, Asker

• Over 16 000 observasjoner av fremmede arter med 

«svært høy» eller «høy risiko» fordelt på 131 takson

• 15 000 karplanter

• Utbredelsen av fremmede arter er størst langs veier 

(grøftekanter) og vassdrag, og minst i de store 

skogsområdene 

Fremmede arter i nye 

Asker kommune

2
Skjermdump fra Artskart



• Pga. begrensede ressurser og praktisk 

gjennomførbarhet prioriteres arter som vi 

mener vi fortsatt kan kontrollere

• Handlingsplan mot fremmede skadelige 

arter i Oslo og Viken: kjempespringfrø 

(SE) og kjempebjørnekjeks (SE) - arter 

som anses som en stor trussel på det 

stedegne biologiske mangfoldet i 

regionen og bør bekjempes/utryddes 

regionalt

Fokusarter

3



• Kommunen har etablert et samarbeid med to 

foretak som driver arbeidstrening

• Asker Jeger og Fiskeforening - luker 

kjempespringfrø langs Neselva

• Metodikk fra plantevernleksikonet (NIBIO) og 

faktaarkene fra Fagus ble lagt til grunn for 

bekjempelse

• Asker kommune bruker ikke plantevernmidler i 

bekjempelse av fremmede arter

Hvordan gjør vi det?

4Foto: Asker Jeger og Fiskeforening



• Kjente lokaliteter i kommunen og etter 

observasjoner/tips fra innbyggerne

• Lokalitetene ble oppsøkt 2-3 ganger i 

løpet av sesongen (mai-august)

• Rotkuttet eller gravd opp med rot

• Ev. blomsterstander ble samlet i tette 

sekker og levert til forbrenning 

Kjempebjørnekjeks (SE)

5
Foto: NaKuHel



Antall

planter

Lokalitetsnavn Dato for bekjempelse Kommentar

37 Bondistranda 26/05, 03/07, 10/08 Mange planter første gang, få de to andre

25 Krokodden 17/07, 06/08

2 Rugdeveien 28/05, 03/07, 11/08 2 planter ved første befaring, ingen de andre gangene

30 Neset, Storsand 17/08 Henvendelse fra innbygger

1 Heggeodden 24/06 Henvendelse fra innbygger

12 Vardåsen skisenter 01/06, 06/07,11/08

1 Østliveien 05/06

80 Drengsrudbekken 28/05,03/07,11/08 Mange planter første gang, få de to andre

2 Sarahaugen 28/05, 29/05 Mye sibir- og kystbjørnekjeks

0 Holmen 28/05, 29/05 Ingen observasjoner av kjempebjørnekjeks

Mye sibir- og kystbjørnekjeks

0 Askerelva, sikta 28/05, 06/07, 14/08 Ingen observasjoner av kjempebjørnekjeks

Mye sibir- og kystbjørnekjeks

0 Østhellinga 8 28/05, 03/07, 11/08 Ingen observasjoner av kjempebjørnekjeks

0 Østskogen Terrasse 26/06 Ingen observasjoner av kjempebjørnekjeks

15 Solliveien 14/08 Privat. Bekjempet med sprøytemidler av grunneier.

6

Arten har forsvunnet fra flere 

av lokalitetene hvor den 

tidligere er bekjempet, noe 

som tyder på at systematisk 

bekjempelse fungerer.

Kjempebjørnekjeks



7Sibirbjørnekjeks Sibirbjørnekjeks Kystbjørnekjeks?? – mellomform?

Forvekslingsmuligheter: kystbjørnekjeks,  

sibirbjørnekjeks og mellomformer
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Kjempebjørnekjeks har trekoplete eller finnete blad, med langt tilspissete fliker.



• Manuell luking av plantene i løpet av 

vekstsesongen (før frøsetting) 

• Plantene ble samlet i tette sekker og 

levert til forbrenning

• I hovedsak fjernet langs Neselva og 

Hyggenbekken

Kjempespringfrø (SE)

9



Antall

planter

Lokalitetsnavn Dato for bekjempelse Kommentar

8000 Hyggenbekken 01-03/07 Alle plantene på en strekning på 600 meter 

langs Hyggenbekken er luket

220 Neselva, øvre del 14/07 luket

2500 Neselva, nedre del 12/08 luket

3 Bergsmyrene 07/12 luket

- Storsand Juli Privat. Bekjempes av grunneier. 

- Hyggen - Privat. Informasjon gitt til grunneier

- Høvikvollen - Ny lokalitet, innrapportert av innbygger.

- Skitthegga - Ny lokalitet, innrapportert av innbygger.

- Bråset, langs Skitthegga - Ny lokalitet, innrapportert av innbygger.

10

Kjempespringfrø
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Foto: Jobbhuset



• Melder inn forekomster av fremmede arter

• Ber om råd ang. bekjempelse

Innbyggerne tar kontakt

12



Russesvalerot (SE) – har tidligere blitt observert i et av 

kommunens naturreservater 

Parkslirekne (SE) – overvåkes, informasjon til innbyggere om 

bekjempelse

Rynkerose (SE) – ser på mulighetene for bekjempelse av 

rynkerose på enkelte strender i kommunen

Edelgran (NR) – fjernes i landskapsvernområdet ved Sem

Mongolspringfrø (SE) – flere observasjoner denne sesongen. 

Bekjempelse vil sees i sammenheng med bekjempelse av 

kjempespringfrø 

Stillehavsøsters (SE) – gjennomførte godtgjorte dugnader i 2020

Andre fremmede arter

13



• Godtgjort dugnadsarbeid (frivillige organisasjoner og 

lag) 

• Samarbeid med Vannområdet Indre Oslofjord Vest

• Finansiering: Viken Fylkeskommune

Østersdugnader

14
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Pilotdugnad 1: 

Asker skolekorps plukker 

stillehavsøsters på 

Hvalstrand
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Pilotdugnad 2: 

Kajakk-klubben 

plukker 

stillehavsøsters på 

Holmen



- Langsiktig innsats

- Koordinert bekjempelse mellom 

kommuner

- Ressurskrevende

- Avfallshåndtering (avfall - ressurs)

Utfordringer

17



• Sesongen 2021: 

• fortsatt bekjempelse av kjempebjørnekjeks på kjente lokaliteter

• større innsats mot kjempespringfrø langs vassdrag

• Uforutsigbare økonomiske rammer vanskeliggjør langsiktig planlegging

• God erfaring med bruk av arbeidstreningsbedrifter og lag/foreninger i 

bekjempelsesarbeidet - videreføres

Videre arbeid

18
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Økonomisk støtte til 
prosjekter
Liv Ingrid Kravdal
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Midler til samarbeidsprosjekt med 
kommunene - 2021

• Mindre midler i år enn i fjor

• 1 000 000 kr

• Direktoratets kriterier legges til 
grunn ved fordeling av midler

• Overgangsperiode for 
prosjekter som ikke oppfyller 
kriteriene

Foto: Gravbergknapp på Bleikøya, Oslo kommune. 
Fotograf: Karoline Bredland, Statsforvalteren i Oslo og Viken
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Kriterier for tildeling

• Tiltak til bekjempelse av fremmede organismer i områder med trua 
naturtyper, naturtyper som er viktige for trua arter og nær verneområder.

• Tiltak som har fokus på tidlig innsats, for eksempel: 

• tiltak mot forekomster der det er en stor sannsynlighet for å fjerne arten i 
et område/regionen.

• tiltak mot arter som er i utkanten av sitt utbredelsesområde

• nye forekomster i regionen

• Samkjørte tiltak, for eksempel: 

• tiltak som støtter arbeid i verneområder og vil bidra til å redusere 
spredning inn i verneområder

• på tvers av fylkesgrenser

• samarbeid mellom ulike etater

• Se også artsliste for karplanter

Foto: Plukking av boersvineblom på Øra. Fotograf: Gunnar Bjar, Statsforvalteren i Oslo og Viken
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Behovsinnmelding 2022

• Ønske fra direktoratet at det meldes inn 
flere mindre prosjekter

• Innspill fra kommunene → bearbeiding →
sendes inn en samlet 
søknad/behovsinnmelding desember 2021

• Økonomi avklart tidligere på året

• Eget skjema for innspill til prosjekt

• Sender ut infobrev om dette etter 
sommeren

Foto: Gravmyrt i Orkerødskogen naturreservat, Moss kommune.
Fotograf: Gunnar Bjar, Statsforvalteren i Oslo og Viken
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Behovsinnmelding 2022

• Ønske fra direktoratet at det meldes inn 
flere mindre prosjekter

• Innspill fra kommunene → bearbeiding →
sendes inn en samlet 
søknad/behovsinnmelding desember 2021

• Økonomi avklart tidligere på året

• Eget skjema for innspill til prosjekt

• Sender ut infobrev om dette etter 
sommeren

Foto: Gravmyrt i Orkerødskogen naturreservat, Moss kommune.
Fotograf: Gunnar Bjar, Statsforvalteren i Oslo og Viken



Facebook sfov.no
Nettside statsforvalteren.no/ov

Liv Ingrid Kravdal

liikr@statsforvalteren.no
Tlf. 69 2 475 59

Seksjon for naturforvaltning lavland og kyst

Spørsmål?
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