Vedlegg V – organismer som krever tillatelse for utsetting etter
§ 11 første ledd bokstav c og g.
Det kreves ikke tillatelse hvis planten i liten grad kan påregnes å spre seg utenfor området, og
det er klart at spredningen ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske
mangfold.
Krav om tillatelse gjelder ikke utsetting av kultivarer eller varieteter, eksempelvis sterile
varianter, som ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske mangfold.
Navn på familier og høyere taksonomiske nivå som er skrevet med uthevet tekst i tabellen er å
betrakte som overskrifter, og er kun inkludert for å angi systematisk plassering for organismer og
organismegrupper som er oppført i vedlegget.
Vitenskapelige navn

Trivialnavn

Merknad

Plantae
Aceraceae
Acer pseudoplatanus L.

Planter; Plants
Lønnefamilien; Maple family
Platanlønn; Sycamore

Adoxaceae

Moskusurtfamilien;
Elderberry family, Moscatel
family
Rødhyll; Red Elderberry

Sambucus racemosa L.
Apocynaceae
Vinca minor L.
Asteraceae
Petasites hybridus (L.) G.
Gaertn., B. Mey. & Scherb.
Petasites japonicus ssp.
giganteus (Siebold & Zucc.)
Maxim.
Balsaminaceae
Impatiens parviflora DC.

Caprifoliaceae
Lonicera involucrata
(Richardson) Banks ex Spreng.
Lonicera tatarica (L.)

Cornaceae

Gravmyrtfamilien; Milkweed
family
Gravmyrt; Lesser Periwinkle
Kurvplantefamilien; Aster
family, Sunflower family
Legepestrot; Pestilence Wort
Japanpestrot; Giant Butterbur

Springfrøfamilien; Balsam
family
Mongolspringfrø; Small Balsam,
Small-flowered Touch-me-not
Kaprifolfamilien; Honeysuckle
family
Skjermleddved; Twinberry
Honeysuckle
Tatarleddved; Tartarian
Honeysuckle
Kornellfamilien; Dogwood
family
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Kravet om tillatelse gjelder ikke
ved utsetting i sentrumssoner, jf.
SSBs definisjon og kart for slike
områder.
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Vitenskapelige navn

Trivialnavn

Merknad

Swida alba (L.) Opiz syn.
Cornus alba L.

Sibirkornell; Tartar dogwood

Crassulaceae

Bergknappfamilien; Stonecrop
family
Sibirbergknapp; Hybrid
Kravet om tillatelse gjelder kun
stonecrop
ved utsetting på grønne tak i
kommuner med forekomst av
naturtypen åpen grunnlendt
kalkmark i Oslofeltet i Østfold,
Akershus, Oslo, Vestfold,
Hedmark, Oppland, Buskerud og
Telemark fylker. Utsetting på
grønne tak i andre deler av
landet krever ikke tillatelse.
Utsetting i andre områder enn
grønne tak er forbudt, jf. § 9 og
vedlegg I.
Gravbergknapp; Caucasian
Kravet om tillatelse gjelder kun
Stonecrop, Dragon's Blood
ved utsetting på grønne tak i i
Sedum, Two-row Stonecrop
kommuner med forekomst av
naturtypen åpen grunnlendt
kalkmark i Oslofeltet i Østfold,
Akershus, Oslo, Vestfold,
Hedmark, Oppland, Buskerud og
Telemark fylker. Utsetting på
grønne tak i andre deler av
landet krever ikke tillatelse.
Utsetting i andre områder enn
grønne tak er forbudt, jf. § 9 og
vedlegg I.

Phedimus hybridus
syn. Sedum hybridum L.

Phedimus spurius
syn. Sedum spurium M. Bieb

Fabaceae
Robinia pseudoacacia (L.)
Papaveraceae
Corydalis solida (L.) Clairv.

Erteblomstfamilien; Legume
family, Pea family
Robinia; Black Locust
Valmuefamilien; Poppy family
Hagelerkespore; Spring
Fumewort
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Vitenskapelige navn
Pinaceae
Larix decidea (Mill)

Trivialnavn

Merknad

Furufamilien; Pine family
Europalerk; European Larch,
Alpine Larch

Picea sitchensis (Bong.) Carrière Sitkagran; Sitka Spruce
Pinus mugo ssp. mugo (Turra)
Buskfuru; Dwarf Mountain Pine Kravet om tillatelse gjelder kun
kommuner med A- eller Blokaliteter av sanddynemark
eller kystlynghei.
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg Vestamerikansk hemlokk;
Western hemlock, Pasific
hemlock
Ranunculaceae
Clematis alpina (L.)
Mill.

Soleiefamilien; Buttercup
family, Crowfoot family
Alperanke; Alpine Virgin’sbower

Rosaceae
Alchemilla mollis (Buser)
Rothm.
Amelanchier alnifolia (Nutt.) M.
Roem

Rosefamilien; Rose family
Praktmarikåpe; Garden Lady’smantle
Taggblåhegg, heggsøtmispel;
Saskatoon, Pacific Serviceberry,
Western Serviceberry, Alderleaf Shadbush, Dwarf Shadbush,
Western Juneberry
Amelanchier lamarckii
Kanadablåhegg,
F.G.Schroed
lamarksøtmispel; Juneberry,
Snowy mespilus
Amelanchier spicata (Lam.)
Blåhegg, junisøtmispel; Low
Koch
Juneberry
Cotoneaster horizontalis Decne. Krypmispel; Wall Cotoneaster
Cotoneaster lucidus Schltdl.
Cotoneaster moupinensis
Franch.
Cotoneaster tomentosus (Aiton)
Lindl.

Blankmispel; Shiny Cotoneaster
Mørkmispel; Moupin
Cotoneaster
Filtmispel; Brickberry
Cotoneaster
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Krav om tillatelse gjelder kun i
Øyer kommune, Oppland.
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Vitenskapelige navn

Trivialnavn

Merknad

Filipendula camtschatica (Pall)
Maxim.
Prunus serotina (Ehrh.)

Kjempemjødurt; Kamchatka
Meadowsweet
Romhegg; Black Cherry

Sorbus mougeotii Soy.-Will.
& Godr.

Alpeasal; Mougeot’s
Whotebeam

Violaceae
Viola odorata L.

Fiolfamilien; Violet family
Marsfiol; Sweet Violet
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Krav om tillatelse gjelder kun i
Akershus, Buskerud, Hedmark,
Hordaland, Nord-Trøndelag,
Oppland, Oslo, Sogn og
Fjordane, Sør-Trøndelag,
Telemark, Vestfold og Østfold
fylker.

