
Bekjempelse av 
fremmede arter

Eksempelprosjekter

Hagelupin (SE)



• Naturforvalter fra NMBU

• Fordypning i økologi, karplanter, insekter og fugl

• Landskapsplanlegging og miljørett

• Naturutreder i Asplan Viak siden 2020

• Kartlegginger med NiN, DN-håndbok 13 og

konsekvensutredninger av naturmangfold

• Utforming av BREEAM-NOR v 3.0 med GBA

• Årlig overvåkning av humler og sommerfugler

for SABIMA siden 2010

Kristoffer Selvig



• Eksempler fra virkeligheten

• Kartlegging

• Råd for bekjempelse av  fremmede arter

• Kost/nytte, tilpasses arter som er tilstede

• Massehåndtering av infiserte masser

• Oppfølging og skjøtsel etter

ferdigstilling

Honningknoppurt (HI)



Kilde: Artsdatabanken



Kilde: Misfjord & 
Angell-Pedersen 2018



Kilde: Misfjord & 
Angell-Pedersen 2018



• På vegne av Terraplan

• Eng overgrodd med Kanadagullris (SE) i 2020

• Befaring juni 2021

• Hagelupin (SE)

• Vinterkarse (SE)

Juni 2021

Konnerud

Sommer 2020



2003 2016

• Naturforvalter fra NMBU

• Fordypning i økologi, karplanter, insekter og fugl

• Landskapsplanlegging og miljørett

• Naturutreder i Asplan Viak siden 2020

• Kartlegginger med NiN, DN-håndbok 13 og

konsekvensutredninger av naturmangfold

• Utforming av BREEAM-NOR v 3.0 med GBA

• Årlig overvåkning av humler og sommerfugler

for SABIMA siden 2010

Konnerud

Kilde: Norkart



Resultater av 

kartleggingen





Foto: Terraplan, 30. juni 2021



Slått Uttak av masser

Foto: Terraplan, 30. juni 2021



Bekker, hagelupin og sprøyting

Mai 2021Foto: Terraplan, 30. juni 2021





Kilde: Artskart



Bergen
Parkslirekne og rynkerose

• Gravearbeid i en radius på 7 m. fra en forekomst med 

parkslirekne (SE), eller 1 m. fra en forekomst med 

rynkerose (SE), kan komme i nærkontakt med røtter eller 

plantedeler. Dersom ikke forekomsten bekjempes ved 

fullstendig utgraving, anbefales det å hindre spredning 

ved å fjerne det øverste laget med masser (inntil 3 m.).

• Jord infisert med deler av planter og/eller røtter av 

fremmede arter kan benyttes i lavere del av fylling 

(overdekkes umiddelbart med rene dekkmasser, ca. 1 m. 

for rynkerose og ca. 5 m. for parkslirekne). Eventuelt 

brukes ugjennomtrengelig duk, med 0,5 m fyllmasser for 

rynkerose og 3 m fyllmasse for parkslirekne. 



Kilde: Artsdatabanken





Takk for oppmerksomheten!


