
Visste du at… 

 

Fremmede skadelige arter og verneområder  

Bor du i nærheten av et verneområde eller annen verdifull natur? Da er det ekstra viktig ikke å spre frem-

mede skadelige arter til disse områdene. Visste du at fremmede arter er en av de største truslene mot 

biologisk mangfold i Norge? Noen fremmede arter klarer faktisk å etablere seg så bra i norsk natur at de 

utkonkurrerer våre hjemlige arter.   

Som hageeier er det lett å spre arter til nye områder via hageavfall eller ved at plantene i hagen ”vandrer” 

ut av hagen av egen kraft. Dette er en svært vanlig spredningsvei for fremmede plantearter ut i naturen.  

For å unngå at dette skjer, er det viktig å sørge for at hageavfall ikke henlegges utenfor hagen. Du må også 

passe på å holde hageplantene inne i hagen ved å fjerne de planter som etablerer seg utenfor hagen. En 

annen måte å sikre at ikke fremmede skadelige arter etablerer seg utenfor hagen, er å være bevisst på 

hvilke hageplanter man velger.  

Nedenfor gir vi deg informasjon om hvordan du kan bekjempe de fremmede artene som er vanligst  i sør-

lige deler av Hedmark og er vurdert til å utgjøre en høy eller svært høy risiko i norsk natur. Disse artene 

bør en følge nøye med på, eller la være å plante i hagen. 

Fylkesmannen har laget en handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Hedmark, denne kan du lese på 

vår hjemmeside: fylkesmannen.no/Hedmark. For å få mer informasjon om en fremmed art kan du gå inn 

på nettsiden Artsdatabanken.no/fremmedearter. 

...det er forbudt å tømme, etterlate, oppbevare eller 

transportere hageavfall som kan være til skade eller 

ulempe for  miljøet. Den som har overtrådt forbudet 

skal sørge for nødvendig opprydding. 

...enhver skal gjøre det som er rimelig for å unngå 

skade på naturmangfoldet, slik at ikke utbredelsen 

av hjemlige arter og naturtyper forringes.  

...hageavfall som inneholder fremmede skadelige 

arter skal puttes i en tett plastikksekk og leveres i en 

separat beholder på din gjenvinningsstasjon. 

...det er tillatt å fjerne fremmede planter og sopp 

utenfor verneområder, selv om det truer overlevel-

sen av arten.  

...det er tillatt å avlive fremmede virvelløse dyr på en 

dyrevelferdsmessig forsvarlig måte utenfor verne-

områder. 

...Klima– og Miljødepartementet, Miljødirektoratet 

og Fylkesmannen kan fjerne fremmede planter og 

sopp på andres eiendom for å avverge skade eller 

beskytte naturlig forekommende arter og økosyste-

mer. 

Miljøvern



Svært  

høy risiko 

 Spres ved hjelp av frø og 

jordstengler. 

 Flerårig. 

 Blomstrer  i aug. - okt.          

 

 Bekjempes ved å dra eller 

grave opp plantene med 

rot og stengel før 

frøsetting. 

KANADAGULLRIS 

 

 Spres i Norge med 

jordstengler og biter av 

stengelen. 

 Flerårig. 

 Blomstrer  i sept. - okt. 

 Bekjempes ved å grave 

opp rot og jordstengel. 

PARKSLIREKNE 

Svært  

høy risiko 

 Spres ved hjelp av frø og 

jordstengler. 

 Flerårig. 

 Blomstrer  i juni - juli. 

 Bekjempes ved å dra eller 

grave opp plantene med 

rot og stengel før 

frøsetting. 

HAGELUPIN 

Svært  

høy risiko 

 Spres ved hjelp av frø. 

 Ettårig. 

 Blomstrer juli - sept. 

 

 Bekjempes ved å dra 

plantene opp med rota 

før frøsetting. 

KJEMPESPRINGFRØ 

Svært  

høy risiko 

 Spres ved hjelp av frø. 

 Flerårig. 

 Blomstrer  i juli -  august. 

 

 Bekjempes ved å grave 

opp plantene med rota 

før frøsetting. 

KJEMPEBJØRNEKJEKS 

Svært  

høy risiko 

 Spres ved hjelp av frø og 

rotslående greiner. 

 Flerårig. 

 Blomstrer  i mai - juli. 

 Bekjempes ved å grave 

opp planta med rota før 

frøsetting. 

ALASKAKORNELL 

Svært  

høy risiko 

 Spres ved hjelp av frø og 

rotskudd. 

 Flerårig. 

 Blomstrer  i juni-juli. 

 Bekjempes ved å dra 

plantene opp med rota 

før frøsetting. 

FAGERFREDLØS 

Høy risiko 

 Spres primært ved hjelp 

av utløpere. 

 Flerårig. 

 

 Blomstrer  i mai - juni. 

 Bekjempes ved å dra 

plantene opp med rota. 

MOSKUSJORDBÆR 

Høy risiko 

 Spres ved hjelp av frø. 

 Flerårig. 

 Blomstrer  i april - mai. 

 

 Bekjempes ved å dra eller 

grave opp planta med 

rota før frøsetting. 

RØDHYLL 

Høy risiko 


