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Til: Katrine Eliassen 

Fra: Norconsult v/EirikThorsen 

Dato 2021-09-01 

 Fremmedartsregistrering langs FV 120 i Rælingen 

Norconsult er engasjert av Viken fylkeskommune Samferdsel i forbindelse med arbeid med reguleringsplan 

og opsjon på byggeplan for FV 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg i Rælingen kommune. I den forbindelse 

skal også fremmede arter registreres på deler av prosjektområdet, noe dette notatet svarer ut. 

I Artsdatabankens artskart (www.artsdatabanken.no) foreligger det registreringer av følgende fremmede 

arter fra det aktuelle området: Hagelupin (svært stor risiko, SE), parkslirekne (SE) og kanadagullris (SE). 

Registreringene er utført i perioden 2014 til 2020.  

Ved befaring utført av økolog Eirik Bjerke Thorsen 25.8.2021 ble alle disse tre artene gjenfunnet, i tillegg til 

hviststeinkløver (SE).  

 

Figur 1: Området som inngår i registreringen. 

http://www.artsdatabanken.no/
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Figur 2: Spredte forekomster av kanadagullris i skråning helt nord i tiltaksområdet. 

 

Figur 3: Store forekomster av kanadagullris før avkjøring til Strandvegen.  
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Figur 4: Spredte forekomster av lupin mellom eksisterende gangvei og Strandvegen. 

 

Figur 5: Spredte forekomster av hvitsteinkløver i skråning ved kulvert helt sør i tiltaksområdet. 
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Figur 6: Stor bestand av hybridslirekne helt sør i tiltaksområdet langs FV120 som er forsøkt bekjempet med sprøyting. 

Enkelte nye skudd avslører at det fortsatt er liv i deler av bestanden. 

Jf. Naturmangfoldloven § 28 og forskrift om fremmede organismer stilles det krav til aktsomhet for å unngå 

spredning av fremmede arter for å unngå skade på naturmangfold. Tiltakshaver er derfor forpliktet til å 

gjennomføre forebyggende tiltak for å hindre at anleggsaktiviteten medfører spredning av fremmede arter. 

Dette kan gjøres ved å ha gode rutiner for bruk og forflytting av løsmasser og anleggsmaskiner. I noen 

tilfeller kan det også være hensiktsmessig å bekjempe lokaliteter med fremmede arter innenfor 

tiltaksområdet for å slippe å komplisere anleggsarbeidet og massehåndteringen mer enn nødvendig. En slik 

tilnærming kan imidlertid kreve god tid til bekjempelse og etterfølgende oppfølging og overvåkning.  

Antall fremmede arter vokser raskt og artene forekommer i dag i de fleste tiltaksområder. Derfor har det blitt 

nødvendig med en prioritering av hvilke arter som bør og kan bekjempes. Det er store forskjeller i hvilken 

risiko de ulike artene utgjør, derfor bør også innsatsen for å forhindre spredning tilpasses de enkelte artene. I 

en rapport utarbeidet for Miljødirektoratet (Sweco, Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige 

plantearter og forsvarlig kompostering av fremmede skadelige plantearter, Miljødirektoratet, 2018.) gjøres 

det en vurdering av hvilke arter som må håndteres og hvilke arter som det ofte ikke er hensiktsmessig å 

utføre tiltak for i et nytte- kostnadsperspektiv (tabell 1 nedenfor). 
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Tabell 1: Oversikt over hvilke arter som prioriteres for tiltak basert på anbefalinger fra Miljødirektoratet. Arter som er 
relevante for dette prosjektet er uthevet. 

 

 

 Art 

Tiltak MÅ iverksettes 

 

 

 

 
 

Kjempebjørnekjeks 

Russekål 

Parkslirekne/hybridslirekne 

Kjempespringfrø 

Hagelupin 

Kanadagullris 

Rynkerose 

Tiltak vurderes Fagerfredløs 

Hvitsteinkløver 

Skogskjegg 

Spirea-arter 

Vinterkarse 

Syrin 

Gravmyrt 

Tiltak ofte ikke nødvendig Amerikamjølke 

Mispel-arter 

Plantanlønn 

Rødhyll 

Svineblom-arter 

Ullborre 

Høstberberis 

Furuarter 

Edelgran 

Alaskakornell 
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Figur 7: Utbredelse av fremmedarter i tiltaksområdet. Gule felt er kanadagullris, lilla er lupin, blå er hvitsteinkløver og rød 
er parkslirekne/hybridslirekne. 
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Masser med slireknearter, kanadagullris og lupin – tiltak må iverksettes 

Fremmede arter har ulik spredningsevne, spredningsmetode og økologisk effekt og dermed ulik risiko for 

spredning ved massehåndtering. Egnede tiltak må derfor tilpasses hver art, dersom dette er hensiktsmessig 

ut ifra en kostnad-/nyttevurdering. Anbefalte artsspesifikke tiltak nedenfor baseres i stor grad på 

Miljødirektorates rapport «Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig 

kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter.  

Slireknearter 

• Bekjempelse før gravearbeid: Forekomst kan kun klippes i kombinasjon med sprøyting (Roundup 

gel). Forekomsten bør sprøytes i flere omganger i forkant av gravearbeidet. Forekomstene bør også 

sprøytes rett før anleggsarbeid starter for å svekke planten og røtter/jordstengler, fortrinnsvis i 

august. Sprøyting må skje i henhold til gjeldene regelverk og arealet som behandles skal merkes 

med plakat som er godkjent av Mattilsynet. Behandlingen må gjentas i minst tre år. Organisk avfall 

kan behandles først med varmtvann eller tørking, for deretter sendes til forbrenning eller 

kompostering (med 60°C i minst tre uker) til godkjent avfallsmottak.  

• Oppgraving (alternativt): Siden røttene kan vokse minst 3 m ned i bakken og 7 m ut fra sidene fra 

plantene anbefales sprøyting som bekjempelsesmetode i dette prosjektet. Forekomsten er blitt 

sprøytet flere ganger allerede, men det er fortsatt liv i noen individer. 

• Gjenbruk: Infiserte masser bør ikke brukes som toppmasser, med mindre de kan benyttes som 

toppmasser i arealer som skal tildekkes med asfalt eller i intensivt drevet jordbruk i kombinasjon med 

oppfølging/overvåkning. Dersom massene skal gjenbrukes i områder med åpen mark skal disse 

legges som dypere fyllmasser (se tildekking/nedgraving under). Arealet bør overvåkes i 3-5 år. 

Eventuelle nye forekomster bekjempes. 

• Tildekking/nedgraving: Masser dekkes med 5 m fyllmasser, eller innkapsles med ugjennomtrengelig 

duk med minst 3 m fyllmasser. Arealer må være tildekket i minst 5 år. 

• Mellomlagring: Massene lagres på et egnet sted innenfor anleggsområde. De mellomlagrede 

massene skal da merkes tydelig, og tildekkes med ugjennomtrengelig duk for å unngå videre 

spredning i lagringsperioden. 

• Rengjøring: Maskiner og kjøretøy som benyttes til graving og flytting av masser med fremmede arter 

må rengjøres grundig ved før bruk i andre områder, da infisert jord og planterester lett kan følge med 

til «rene områder», eller områder som ikke har forekomst av de samme fremmede artene, f.eks. 

områder der det skal etableres parkeringsplass. Jordrester fjernes med avbørsting/spyling. 

• Krav ved transport: Overskuddsmasser som ikke kan gjenbrukes på anleggsområdet skal sendes til 

godkjente avfallsmottak. I forkant av transport må de infiserte massene graves opp, mellomlagres på 

avsatte plasser innenfor anleggsområdet og merkes slik at de ikke blandes med andre masser. 

Massene må deretter transporteres ut separat med tett bunn og overdekking. Levering av masser til 

avfallsanlegg er en kostbar håndtering av masser og anbefales ikke dersom andre løsninger er 

mulig. 

Kanadagullris 

• Bekjempelse før gravearbeid: Enkeltforekomster bør lukes før gravearbeid for å unngå spredning av 

frø i anleggsområdet. Arten kan videreutvikle frøstand selv om den kuttes når den står i blomst. 

Plantedeler som ikke er i blomst eller nettopp har utviklet blomst kan legges igjen, men må etterlates 
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slik at røtter ikke har kontakt med jord. Ingen plantedeler skal komme i kontakt med rennende vann. 

Resten sendes til forbrenning eller kompostering til godkjent avfallsmottak. 

 

• Oppgraving (alternativt): Oppgraving er best egnet bekjempelsesmetodikk, men krever stor 

nøyaktighet for å fjerne alle planterester og å hindre reetablering. Graves opp slik at alt av røtter og 

jordstengler blir med. Dersom gravearbeider gjøres på høst, vinter og vår må det graves 0,2 m ned i 

en radius på 1,5 m rundt individet, pga. at det ligger jordstengler her. Dersom gravearbeider skjer på 

sommeren kan det graves 0,2 m ned i en radius på 0,5 m rundt nye individer. Topplaget (20 cm) i 2 

meters radius rundt bør også tas med. 

 

• Gjenbruk: Infiserte masser kan gjenbrukes som toppmasser i arealer som skal skjøttes jevnlig, som   

plenarealer. De kan også benyttes som toppmasser i arealer som skal tildekkes med asfalt. Dersom 

massene skal gjenbrukes i områder med åpen mark skal disse legges som dypere fyllmasser (se 

tildekking/nedgraving under). 

 

• Tildekking/nedgraving: Masser dekkes med minst 3 m fyllmasser, evt. ugjennomtrengelig duk og 0,5 

m fyllmasser. Arealer bør overvåkes i 2-3 år. Evt. nye forekomster bekjempes. 

 

• Mellomlagring: Tilvarende tiltak som for slirekne. 

 

• Rengjøring: Tilsvarende tiltak som for slirekne. 

 

• Krav til transport: Tilsvarende tiltak som for slirekne. 

 

Lupin 

• Bekjempelse før gravearbeider: Kan med fordel lukes/klippes for å hindre spredning. Kan 

videreutvikle frøstand selv om den kuttes når den står i blomst. Lupin spres hovedsakelig med frø, 

men den danner også korte jordstengler der avrevne biter kan spire. 

 

• Oppgraving (alternativt): Graves 0,5 meter under forekomst og i 0,5 meters radius fra forekomst.  

 

• Gjenbruk: Infiserte masser kan benyttes som toppmasser i arealer som skjøttes jevnlig, som 

plenarealer. De kan også benyttes som toppmasser på arealer med tette flater. Dersom massene 

skal gjenbrukes i områder med åpen mark skal disse legges som dypere fyllmasser (se 

tildekking/nedgraving under). 

 

• Tildekking/nedgraving: Infiserte masser dekkes med minst 0,5 meter fyllmasser, eventuelt med 

ugjennomtrengelig duk med 0,2 meter fyllmasser. Arealer må være tildekket i minst 50 år. 

 

• Mellomlagring: Tilsvarende tiltak som for slirekne. 

 

• Rengjøringskrav: Tilsvarende tiltak som for slirekne. 

 

• Krav ved transport: Tilsvarende tiltak som for slirekne. 
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Hvitsteinkløver 

Hvitsteinkløver har mindre risiko for spredning med masser enn de andre nevnte artene og er i kategori hvor 

tiltak skal vurderes. Planten er toårig og har kjønnet formering med frø. Arten kan med fordel lukes eller 

graves opp. Blomstrende individer må destrueres. Sprøyting kan være aktuelt og bekjempelsen må 

overvåkes og eventuelt gjentas over flere år.  

I det aktuelle området er det kun noen få, spredtstilte individer av arten. Oppgraving og destruering 

anbefales derfor i dette området. 
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