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Kartlegging og vurdering av 
fremmede arter – Vestveien 22 
 

 

Sammendrag 

I forbindelse med regulering og prosjektering av 
utbygging av Vestveien 22 er det kartlagt fremmede arter 
i området. En rekke arter er funnet. Villvin og blåhegg 
dominerer i området, men flere andre arter er også 
registrert, da i hovedsak i tilknytning til Finstadbekken. 
Med så mange fremmede arter innenfor området, med 
ulike spredningsstrategier og spredningspotensialer, 
anbefales det at samtlige forekomster fjernes. Det er gitt 
anbefalinger for bekjempelse av forekomstene i området.  
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Innledning 

I forbindelse med regulering og prosjektering av utbygging av Vestveien 22 i 

Nordre Follo kommune er det behov for kartlegging av fremmede arter. Dette 

gjøres for å kunne sette inn tiltak for å hindre videre spredning av disse artene i 

samsvar med aktsomhetsplikten §18 i forskrift om fremmede organismer.  

Vestveien 22 er i dag en delvis bebygd eiendom, hvor Follo tingrett ligger. 

Området grenser i nord mot Follo politistasjon, og jernbanen i øst. I prosjektet 

planlegges det et nytt bygg mellom tinghuset og jernbanen. Finstadbekken 

ligger sør i planområdet og ivaretas ved at bekken og omkringliggende område 

reguleres til friområde. 

I områdereguleringsplan for Ski sentrum pkt. 3.19 er det lagt inn krav om at det 

ved massehåndtering skal tas spesielt hensyn til faren for spredning av 

fremmede arter (tidligere omtalt som svartelistearter).  Fremmede arter skal 

kartlegges før anleggsstart.   

I miljøoppfølgingsplanen for området er fremmede arter omtalt i punkt 4.1., der 

det under dokumentasjon skal lages en liste over fremmede arter, en 

massehåndteringsplan for masser med frø/plantedeler med slike arter og 

dokumentasjon på levering av masser. Sweco har tidligere utarbeidet notat med 

vurdering av fare for spredning av fremmede arter i forbindelse med 

anleggsarbeid på eiendommen. Her følger det at området skal kartlegges for 

fremmede arter, og at det skal utarbeides en liste med relevante tiltak for å 

hindre spredning, som skal forelegges kommunen. 

 

Figur 1: Forslag til plankart for området. Nytt bygg skal etableres innenfor K/T2. Oversiktstegning 

som viser ledningstraseen. Finstadbekken ligger sør i planområdet, innenfor område som reguleres 

til friområde. Kilde: IN´BY AS. 
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Kartlegging og vurdering av fremmede arter 

Planområdet ble befart og kartlagt 30.06.2022. Dette er midt i vekstsesongen 

og et godt egnet tidspunkt for karlegging av vegetasjon. 

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, 

det vil si utenfor det området artens naturlige spredningspotensial tilsier at den 

skal være. Fremmede arter er spredt til nye områder bevisst eller ubevisst ved 

hjelp av menneskers aktivitet. De nye artene kan medføre en økologisk risiko 

for norsk natur.  

Når fremmede arter vurderes blir de plassert i en av kategoriene som går fram 

av figur 2. 

 

Figur 2: Kategorier av fremmede arter. Kilde: Artsdatabanken.no. 

Det var ikke registrert fremmede arter i databasen Artskart før kartleggingen ble 

gjennomført, men det er registrert kjempebjørnekjeks og lupiner lengre nord 

langs Vestveien. Disse artene har svært stor risiko for spredning. I tillegg er det 

registrert flere arter med høy og potensiell høy risiko for spredning langs 

jernbanesporet litt syd for Ski stasjon. En rekke fremmede arter ble registrert 

innenfor planområdet under kartleggingen (figur 3). Mange av de fremmede 

artene som ble registrert i området er sannsynligvis plantet ut i området ved 

opparbeidelse av grøntområdene. 

 

Figur 3: Fremmede arter registrert innenfor og nær planområdet under kartleggingen. Gule områder 

viser større områder med fremmede arter. Punkter viser enkeltforekomster eller forekomster med 

noen få planter. 
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Funnene av fremmede arter innenfor og nært inntil planområdet er oppsummert 

i tabell 1.  

 

Tabell 1: Registrerte fremmede arter i og nært inntil planområdet. 

Fremmed art Kategori Beskrivelse 

Blåhegg SE Flere større busker spredt i området omkring 

tinghuset. 

Hvitsteinkløver SE To planter funnet innenfor planområdet. 

Vinterkarse SE Noen få planter funnet på to steder innenfor 

området, nær bekken. 

Fagerfredløs SE To forekomster med flere planter nederst i bekken. 

Hagelupin SE En stor forekomst på motsatt side av Vestveien, 

mellom veien og gang- og sykkelvei. En mindre 

forekomst i sørvestlig hjørne av planområdet, mot 

jernbanen. 

Hybridbarlind SE En plante, på vestsiden av bekken.  

Villvin HI Dekker store deler av området, på alle sider av 

tinghuset. 

Moskuskattost HI En plante i sørenden av området, sør for bekken. 

Buskmure PH Forekomst sør for bekken, i kanten av 

planområdet. 

Tunbalderbrå PH En plante ved adkomstveien mellom tinghuset og 

politistasjonen. 

Ugrasmjølke SE To planter i sørenden av området, ved bekken. 

Japanspirea LO Forekomst sør for bekken, i kanten av 

planområdet. 

Blærespirea LO Forekomst sør for bekken, i kanten av 

planområdet. 

Kranstopp LO Forekomst sør for bekken, i kanten av 

planområdet. 

Poppel (Populus sp.) Ukjent Et tre ved inngangspartiet midt i bygningen. 

 

Villvin dekker store deler grøntområdene innenfor planområdet (figur 4 og figur 

5). Arten er vurdert med høy risiko (HI) i fremmedartslista 2018 (Elven mfl. 

2018b) og det følger av vurderingen at: 

Den setter moden frukt (bær) som potensielt spres med fugl, 

men fruktene fullmodnes bare i varme somre her i landet ifølge 

Hansen (2004). Frøplanter er foreløpig ikke observert. Arten har 

imidlertid skudd som rotslår og kan derfor danne store kloner. 

Villvin har derfor mange permanente forekomster her i landet, til 

tross for manglende frøreproduksjon.  
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Med varmere somre de siste årene, og videre forventede temperaturøkninger er 

det ikke usannsynlig at villvin vil kunne få modne frukter og frøspredning 

fremover. Når det gjelder fremmede arter ser man også ofte det at arter som ser 

stabile ut plutselig har fått fotfeste og får en eksplosiv spredning. 

I tillegg til villvin er det flere større og mindre busker med blåhegg innenfor 

området (figur 4 og figur 6). Det finnes flere blåhegg-arter, men den vanligste 

arten er blåhegg (Amelanchier spicata). Blåhegg er vurdert med svært høy 

risiko (SE) i fremmedartslista 2018 (Elven mfl. 2018a). Alle øvrige blåhegg-arter 

er ikke vurdert med samme høye risiko, men dette skyldes i utgangspunktet at 

de nylig er innført til Norge, og at de derfor ikke har etablert seg her enda. Det 

følger av vurderingen for blåhegg i fremmedartslita at arten har meget effektiv 

frøreproduksjon. Fruktene er saftige bærepler som ettertraktes og spres av fugl, 

potensielt over lange distanser. 

For å hindre videre spredning, og i tråd med føre-var-prinsippet, anbefales det 

at både planter av villvin, blåhegg og andre fremmede arter innenfor området 

fjernes.  
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Figur 4: Registrerte forekomster av villvin og blåhegg innenfor området. Røde felter angir områder med villvin. Svarte stjerner viser 

busker med blåhegg. 

 

 

 

 

Figur 5: Villvin dekker store deler av området. 
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Figur 6: Flere store blåheggbusker ble registrert innenfor området. 

 

De øvrige fremmede artene som er funnet innenfor området vokser i hovedsak 

langs Finstadbekken (se figur 3, figur 7 og figur 9). 
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Figur 7: Fremmede arter registrert i området, unntatt villvin og blåhegg. 

 

Ved inngangspartiet midt i bygget står det en poppel (figur 7 og figur 8). Poppel 

er innførte treslag. Mange arter er registrert i Norge. Flere av de er ikke vurdert i 

fremmedartslista. En del av artene er imidlertid vurdert som fremmede arter. De 

fleste av disse er vurdert å ha ingen kjent økologisk risiko eller lav økologisk 

risiko. Balsampoppel er imidlertid vurdert å ha svært høy økologisk risiko. 

Poppelartene kan være svært vanskelig å skille fra hverandre. Treet benevnes 

derfor som Populus sp. i dette notatet. For å kunne gjøre en vurdering av 

poppeltreet og risiko for spredning er det tatt utgangspunkt i 

fremmedartsvurderingen for balsampoppel. Bakgrunnen for dette er at 

balsampoppel er den eneste arten med svært høy økologisk risiko. Dette gjør 

det mulig å vurdere konsekvensen av treet i verste tenkte tilfelle. Det følger av 

fremmedartsvurderingen for balsampoppel (Elven m.fl. 2018c) at all forvilling 

synes å skje med utkast eller utvoksing fra hager og beplantninger. Ingen 

frøreproduksjon er kjent i norsk natur. Balsampoppen kan danne omfattende 

kloner som fortrenger og skygger ut nesten alle andre planter, og den er nesten 

umulig å utrydde der den har etablert seg.  

På bakgrunn av ovennevnte vurderes det som akseptabelt å la poppelen 

innenfor området stå, så lenge det sikres at avkapp fra eventuell skjøtsel av 

dette treet leveres til hageavfallsmottak. Bakgrunnen for dette er at området 

omkring treet består av asfalt og bebyggelse. Treet vil altså ikke kunne spre seg 

med kloner ut i naturen fra planområdet, så lenge avkapp fra treet ikke kastes i 

naturen. 
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Figur 8: Poppel ved inngangen midt i bygget. 

 

Figur 9: På sørsiden av bekken (øverst i bildet), fra omtrent midt i bildet og mot venstre, vokser det 

flere ulike busker som ser ut til å være plantet: bjørkebladspirea, blærespirea, japanspirea, 

kranstopp og buskmure. 
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Med så mange fremmede arter innenfor området, med ulike 

spredningsstrategier og spredningspotensialer, anbefales det at samtlige 

forekomster fjernes.  

 

Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter 

Med så stor dekning av fremmede arter innenfor området vil det være lite 

hensiktsmessig å gjøre artsspesifikke bekjempelsestiltak. Anbefalingene som 

gis her gjelder derfor for alle deler av planområdet hvor det er registrert 

fremmede arter. 

Fremmede arter har ulike spredningsmåter og rotdybde. 

• Alle busker av blåhegg, hybridbarlind, buskmure, japanspirea, 

bjørkebladspirea, blærespirea og kranstopp graves opp med rot. 

• Alle plantedeler av fremmede arter som eventuelt fjernes leveres til 

forbrenning eller godkjent komposteringsanlegg (ikke kvistmottak, der 

kan de spres). 

• Toppmasser med plante, røtter, jordstengler og frø tas av i en dybde på 

ca. 0,3 m og 1 m omkrets omkring alle plantene av fremmede arter. 

• Toppmassene fra området bør så langt som mulig bare brukes innenfor 

planområdet og må ikke transporteres til steder der disse fremmede 

kan spres. Toppmassene bør enten legges under fast dekke/asfalt eller 

gjenbrukes på arealer som skal skjøttes/klippes jevnlig, slik som plen. 

• Toppmasser som skal fjernes fra området må leveres til godkjent 

mottak.  

• Masser og plantedeler må lagres på duk/tett dekke og tildekkes under 

eventuell lagring og transport, slik at frø og plantedeler ikke spres.  

• Alle som håndterer masser i området bør få opplæring/ha kunnskap om 

håndtering av masser med frø fra fremmede arter, og kjenne til de 

tiltakene som er foreslått. 

• Utstyr og anleggsmaskiner skal, før de forflyttes fra anleggsområdet til 

andre anlegg, spyles på stedet for å fjerne jord, plantefragmenter og frø 

av fremmede skadelige arter. Dette må gjøres i et område der vannet 

ikke går direkte til vassdrag. 

• Området bør følges opp i flere år etter at arbeidene er gjennomført for å 

hindre at eventuelle frø/planter som ikke har blitt fjernet får etablert nye 

store forekomster. Funn av fremmede arter innenfor området bør da 

bekjempes med en gang. 

 

Noen av artene krever egne bekjempelsestiltak. Konkrete anbefalinger for disse 

følger av tabell 2. 

Dersom det går flere år fram til anleggsstart, bør registreringen av fremmede 

arter oppdateres. Det kan ha skjedd ytterligere spredning og nye arter kan ha 

kommet til. 
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Tabell 2: Råd om bekjempelse av noen av de registrerte fremmede artene i planområdet. 

Art/område Metode Kilder 

Blåhegg • Plantene graves opp med rot.  

• Maskiner som traktor/gravemaskin bør benyttes til å 

dra opp plante for plante ved bruk av renneløkke. 

• Bakgrunnen for anbefalingen er at blåhegg-artene har 

svært dyp rot og tåler beskjæring godt. De kan trolig 

skyte på nytt fra rota dypt nede i jorda, og hele planten 

må derfor graves opp. Foreløpig er det ikke observert 

at platene spirer fra små gjenværende rotfragmenter 

etter bekjempelse. 

NINA rapport 1432 

(2017), s. 19. 

 

Hagelupin • Plantene graves opp med rot, i en dybde på 0,5-1 m.  

• Massene kan eventuelt tildekkes med minst 0,5 m 

fyllmasser, ev. med ugjennomtrengelig duk med 0,2 m 

fyllmasser. Arealet må være tildekket i minst 50 år. 

Miljødirektoratet/Sweco 

(2018) s. 64. 

Poppel 

(Populus sp.) 

• Kan stå igjen.  

• Ved bekjempelse leveres avkapp til hageavfallsmottak. 

På grunn av rotskudd bør rota graves opp eller 

området må følges opp og skudd kappes jevnlig. 

Generell anbefaling for 

trær som sprer seg med 

rotskudd. 
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