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Bård Bredesen  
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Hva gjør Oslo kommune i forhold til fremmede arter ? 

• Kartlegger utvalgte svartelistede planter 

 

• Bekjemper og koordinerer bekjempelse av utvalgte 

svartlistede planter 

 

• Skjøtter enger og veikanter slik at spredning av 

svartelistede planter begrenses 

 

• Arbeider mot dumping av hageavfall i naturområder 

 

• Gir råd til massehåndtering og gravearbeider der 

det forekommer svartelistede planter 

 

• Ber om økologiske vurderinger av fremmede 

planter i forbindelse med plantevalg 

 

 



Hvordan kan vi forvente at klima-endringer vil påvirke 

forekomst av fremmede planter? 
 

 

• Varmere generelt – begunstiger varmekjære arter:  

• Arter som har sin sydligste utbredelse hos oss, som 

kuletistel 

• Dørstokkarter, som beskambrosia - alleriproblem 

 

• Lengre vekstsesong – medfører tidligere og 

lengre blomstring 

• Begunstiger arter som trenger en lang vekstsesong for 

å blomstre og frø seg, som park- og kjempeslirekne - 

vassdragsproblem 

• Begunstiger arter som blomstrer gjentatte ganger eller 

langt utover høsten, som kjempespringfrø - 

vassdragsproblem 

 

 



Hvordan kan vi forvente at klima-endringer vil påvirke 

forekomst av fremmede planter? 
 

 
 

• Tørrere sommer (fuktigere vår og høst) 

• Begunstiger tørketålende arter, som russesvalerot og gravbergknapp                     

– problem for grunnlent kalkmark i Oslofjorden (utvalgt naturtype?) 

 

 

 

 

 
 

 



Vurderinger av plantevalg i forhold til klimaendringer 

 

 • Økologisk vurdering av fremmede planter 

 

• Ikke bruke svartelistede planter (høy og svært høy 

økologisk risiko) 

 

• Vurdere om fremmede planter kan bli et problem med 

endret klima (særlig «potensiell høy økologisk risiko) 

 

• Vurdere evt. dørstokkarter 

 



Avsluttende betraktninger 
 

• Behov for å justere bekjempelsestiltak og tidspunkter (starte 

tidligere, holde på lenger) ? 

 

• Behov for vesentlig økte ressurser til bekjempelse / skjøtsel 

 

• Behov for strengere regler for massehåndtering/-transport 

 

• Behov for økt kunnskap om effekt av klimaendringer på 

fremmede arter generelt og de enkelte fremmede arter 

spesielt (oppsummere internasjonale forskningsresultater, 

svartelistevurderinger) 

 

• Vurdere dørstøkkarter i forbindelse med norsk svarteliste 

 

• Ta føre-var-prinsippet aktivt i bruk ved plantevalg – vær kritisk 

og «restriktiv» 

 


