
 

 

Tildelt tilskudd Fylke Art i fokus Sum Prosjektbeskrivelse  

Selje Sau og Geit Sogn og Fjordane Sitkagran 150 000 Bekjempelse av sitkagran i Selje kommune, Stadtlandet. 

Dokkadeltaet Nasjonale 
Våtmarksenter 

Oppland Kjempespringfrø 81 500 Bekjempelse og overvåkning av kjempespringfrø på tre lokaliteter ved 
Dokkadeltaet naturreservat. 

Dokkadeltaet Nasjonale 
Våtmarksenter 

Oppland Kjempebjørnekjeks 74 250 Totalbekjempelse av kjempebjørnekjeks i et område med stor 
spredningsfare, samt kartlegging i større område ved kommunale veier 
og temadag svartelistede planter. 

Dokkadeltaet Nasjonale 
Våtmarksenter 

Oppland Hagelupin 107 500 Kartlegging av hagelupin utenfor veiskulder til tilgrensende naturtyper, 
samt bekjempelsesforsøk. 

Oslo våtmarksenter Oslo  40 000 Vil tilby ferdig utarbeidet undervisningsopplegg knyttet til fremmede 
arter for 5.-7. trinn. 

FAGUS Seminarrekke i: 
Trondheim 
(avholdt), 
Stavanger 
(avholdt), Bergen, 
Tromsø, Oslo 

 150 000 Seminarrekke for å informere om forskrift om fremmede organismer. 
Målgruppe: landskapsarkitekter, anleggsgartnere, planteskoler og 
kommuner. 

FAGUS Nasjonalt   200 000 Utarbeidelse av hagebok - "Ville vekster for hager og grøntanlegg". 
Bygger på rapport til Miljødirektoratet i 2015.  

Naturvernforbundet i 
Nannestad og Gjerdrum 

Akershus Kjempebjørnekjeks, 
parkslirekne, 
kjempepringfrø, 
kanadagullris, 
russekål 

25 000 Bekjempelse av fremmede arter i Nannestad kommune. 

Østensjøvannets venner Oslo Kanadagullris, 
russekål, hagelupin 

20 000 Bekjempelse av fremmede arter ved Østensjøvannet. Organisasjonen 
har gjort denne typen arbeid over flere år og samarbeider med 
kommunen. 



 

 

Norsk botanisk forening, 
WWF 

Buskerud Kjempebjørnekjeks, 
kanadagullris, lupin  

185 000 Oppfølging pilotprosjekt Nedre Eiker. Samarbeid med kommunen for å 
bedre kunnskapsgrunnlaget på fremmede arter. Dugnad for 
bekjempelse av kjempebjørnekjeks, kanadagullris og lupin. 

SWECO Sør-Trøndelag  98 000 Kartlegging av fremmede arter i massedeponier og omkringliggende 
naturtyper - se på påvirkning.  

Det norske hageselskap Nasjonalt  500 000 Informasjonskampanje knyttet til fremmede arter i hager, og hvordan 
stedegne norske arter kan være gode alternativ. 

Naturvernforbundet i 
Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal Japanlerk 55 000 Kartlegge spredning av Japanlerk ut fra plantinger. Innhente informasjon 
om utplanting fra kommuner, flybildestudier, feltarbeid med kartlegging 
av utplantede trær og frøspredning. 

Norsk botanisk forening, 
WWF 

Nasjonalt  Fremmede treslag 350 000 Kartleggingsdugnad, videreføring fra 2015. Spesielt fokus på arter med 
dårlig kunnskapsgrunnlag (lutzgran, lerk, balsamedelgran, douglasgran, 
grønnor). DNA-analyser av sitkagran, lutzgran og hvitgran. 

Norsk botanisk forening, 
WWF, SABIMA, 
Naturvernforbundet 

Nasjonalt  Fremmede bartrær 330 000 Nasjonal dugnadsdag i september mot fremmede bartrær. Oppfølging 
fra dugnader/kartleggingskurs 2015. Grunnorganisasjoner og lokallag 
målgruppe.  

Elin Kollerud Akershus Kjempespringfrø, 
kjempebjørnekjeks 

29 250 Bekjempelse av to arter ved Kollerudvika våtmarksreservat. 

Norsk botanisk forening, 
WWF, SABIMA, 
Naturvernforbundet 

Nasjonalt  350 000 Informasjonskampanje knyttet til forskrift om fremmede organismer. 
Samarbeid med hagesentre. 

SABIMA Nasjonalt  275 000 Informasjonskampanje. Informasjon rettet mot hageeiere samt 
informasjonspakke til journalister. 

La Humla Suse Akershus Flere 230 000 Oppfølging fra rapport om vilkår for humler 2015. Bekjempelse av 
svartelistearter fra viktige områder for humler på Kjeller. 

Agder naturmuseum Vest-Agder Edelgran/andre 
fremmede treslag 

30 000 Hindre spredning av utenlandske treslag fra botanisk hage til 
omliggende skog.  

Havforskningsinstituttet Hordaland, 
Rogaland, Sogn og 
Fjordane 

 498 860 Todagers feltseminar på 5 lokaliteter, samarbeid med 5 dykkerklubber. 
Gjøre dykkere i stand til å artsbestemme og registrere funn. 

  Totalt omsøkt: 3 779 360  



 

 

 


