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Innhold: 
 
Hva er en «fremmed art»? 

 
Hva er problemet? 

 
Lov og retningslinjer 

 
Hvordan jobber Statens 

vegvesen med fremmede 
arter? 
 Massehåndtering! 



Hva er en «fremmed art»? 

…andre? 



Hva er en «fremmed art»? 

…andre? 



Hva er problemet? 

● Strukturendring i naturtyper 

● Påvirker stedegne arter 

● Genetiske effekter 

● Vektorer for sykdommer og 
parasitter 



Lov og retningslinjer 

LOV 2009-06-19 nr 100:  

Lov om forvaltning 

av naturens 

mangfold 

 

Natur-

mangfold-

loven  
 

Miljøverndepartementet 

19.06.2009 

Venter på 
forskrift… 

2007 



NML § 6 (og § 28) (krav til aktsomhet) 

● Hvor aktsom må vi være? 
– Hvor nøye må vi kartlegge? 

– Hvilke arter skal vi forholde oss til? 

– Hvilke arter kan vi plante? 

– Hva med masseforflytting? 



Viktig dokument 

  

Avgrensing: 

 

● Nyere enn år 1800 

● Bare (nesten) på artsnivå 

● Ingen regionale vurderinger 
(bortsett fra Svalbard) 

● Bare økologisk vurdering 

● Noen dørstokkarter 



Lupinus polyphyllus hagelupin 

Hvordan Statens 
vegvesen jobber 
med fremmede 
arter: 



Drift og vedlikehold Utbygging 



Utbygging 

Planlegge etter pbl: 
- Overordnet plan 

- Kommunedelplan 

- Reguleringsplan 

Prosjektere 

vegen 

Bygge vegen 

Flytter på vann 

Flytter på masser 



Masseforflytting kan skape uante problemer… 

Foto: A Skrindo 

Mellomlagring av masser 

Parkslirekne 



Masseforflytting kan skape uante problemer… 

Hva finnes i 
jordklumpen? 



Masseforflytting kan skape uante problemer… 

Hvor kom 
vinterkarsen 
fra? 



Regionale 
handlingsplaner 



Regionale 
handlingsplaner 

 
Inkluderer blant annet: 
 
- Prioritering av arter 
- Prioritering av områder 
- Når og hvordan skal vi kartlegge 
- Når og hvordan skal vi bekjempe 

eller begrense spredning 
- Samarbeid med andre!!! 

 



Samarbeid med andre 

● Fylkesmannen skal koordinere… (Se Tverrsektoriell strategi…) 

● Vi har samarbeid med flere fylkesmenn 

● Samarbeid med kommuner både i konkrete 
prosjekt og mer overordnet 

● Tverrsektorielle utvalg 

● Dialog med Mattilsynet 

● Samarbeid med Høgskoler og Universitet 
med undervisning og forskning 

 



Parkslirekne og Kjempeslirekne 







7 m til alle kanter 7 m til alle kanter 

3 m 
ned i 
jorda 

Masseutfordring! 

Kilde: Fløistad 2010 Fagus fakta 



Takk for meg! 

Astrid B Skrindo 
Miljøseksjonen 
Vegdirektoratet 
Statens vegvesen 
astrid.skrindo@vegvesen.no 
Tlf: 95088559 
Foto der ikke annet er oppgitt:  
a.b.skrindo 


