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1.

Bakgrunn

I 2011 publiseredes «Handlingsplan mot framande skadelege artar i Rogaland» (ref). Handlingsplanen er
utarbeidet av Fylkesmannen i Rogaland på oppdrag av Miljødirektoratet og beskriver i detaljer mål, strategi,
tiltak og ansvarsfordeling. Hovedstrategien er tredelt:
1. Forbedre kunnskapen om fremmede arter og bekjempingsmetoder
2. Forebygge problem ved å hinder innførsel og spredning
3. Nedkjempe eller holde i skakk arter som er skadelige.
Handlingsplanen peker ut en rekke tiltak. Et av disse tiltak er kartlegging av forekomster av fremmede arter i
sårbare naturmiljø og langs spredningsveier.
Arter som kjempespringfrø, parkslirekne og andre arter spreder seg raskt langs vassdrag.
Bekjemping er en stor utfordring og første steg er å vite om forekomstene og muligheten for fjerning,
bekjemping eller minimering av risiko for spredning.
Atkins Norge har søkt tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en kartlegging av fremmede planter
langs Bjerkreimselva i Rogaland.
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å hindre negativ påvirkning på naturmangfoldet fra
fremmede, skadelige arter, jfr. rundskriv nr: T-1/19. Miljødirektoratet mener prosjektet vil kunne
bidra til å oppnå tilskuddsordningens målsetning

Figur 1. Kartutsnitt som viser undersøkt strekning langs Bjerkreimselva og Oreåna.
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Figur 2. Bjerkreimselva i Rogaland er en av landets viktigste lakseelver. Elvestrekningen og infrastruktur langs
med elven fungerer som spredningskorridor for planter.

1.1.

Formål med undersøkelsen

Undersøkelsen formål er å få oversikt over forekomster av fremmede invasive plantearter langs Bjerkreimselva.
Bjerkreimselva er valgt som undersøkelsesområde av flere grunner. Elvestrengen og dalsenkningen som
denne løper i utgjør en spredningskorridor for arter som spreder seg i både luft og vann. Elva er en av de
viktigste lakseelver i Norge og adkomst til elva er viktig for fritidsfiskere. Denne adkomst kan begrenses
vesentlig dersom arter som danner tette kratt spreder seg langs elva. En annen viktig faktor er at mange
fritidsfiskere også ønsker en flott naturopplevelse og denne kan bli vesentlig redusert dersom et fåtall arter
fortrenger stedegne arter og reduserer artsmangfoldet og variasjonen i landskapet. Langs elva løper flere
større og mindre veistrekninger som i seg selv er spredningsveier for fremmede planter. I tillegg er det intensiv
jordbruksdrift langs elva som også er en faktor som kan resultere i at fremmede plantearter får fotfeste i norsk
natur.
I naturbase er det registrert to forekomster av platanlønn og en del funn av kanadagjess. I beskrivelsen av
naturtyper som er kartlagt langs elva er det nevnt at sitkagran og platanlønn forekommer.
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1.2.

Naturlig kantsone langs Bjerkreimselva

Det finnes fremdeles enkelte partier langs elva med naturlig kantsonevegetasjon med stedegne arter som
svartor, ask, eik, selje, hegg, bjørk, rogn, trollhegg og ørevier. Blomstrende vier og hegg er viktige for insekter,
mens rogn og tørst er viktige for fugl som lever langs elva. Løvtre av alle slags tilfører elva organisk materiale i
form av blader, kvister og greiner som vannlevende insekter og smådyr nyter godt av. Insektene som lever
både over og under vann er en viktig fødekilde for både ørret og laks i elven. Også av den grunn er det viktig å
ta vare på den naturlige kantsone.

Figur 3. Naturlig kantsone langs elver i Sørvestnorge er dominert av svartor, ask, eik, selje, rogn, bjørk, hegg,
trollhegg og ørevier.
Det er flere trusler mot naturlig kantsone vegetasjon. Fremmede arter som fortrenger stedegne arter er bare en
av mange. Hogst og rydding med etterfølgende beite helt ned til elva har ødelagt den naturlige kantsone på
lange strekninger langs elva. Steinsettinger og byggverk har også tatt en stor del av kantsonen, ikke bare i
nærheten av bygder og langs vei, men også langs dyrket mark, er der steinsettinger som skal beskytte dyrket
mark. Elveløpet er på denne måten låst fast og har mistet sin flomregulerende evne.

2.

Resultater

Observasjoner av fremmede arter er foretatt til fots ved direkte observasjon og med bruk av kikkert. Mer enn 60
km kantsone langs elven fra Ørsdalen og Vinjevatnet til Tengs er gjennomgått. Kantsone langs innsjøene er
kun kartlagt, der det også var vei, dyrket mark eller bebyggelse i nærheten.
Langs elva er det mellom 24.8.2020 og 28.8.2020 registrert over 300 enkeltforekomster av fremmede planter.
Observasjonene er lastet opp til artsobservasjoner.no. Det er registrert større forekomster av platanlønn, lerk,
sitkagran, bleikspirea, høstberberis og rødhyll. Disse seks artene utgjør 89% av funnene.
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Tabell 1. Enkeltforekomster av fremmede planter langs Bjerkreimselva.

Navn
Platanlønn
Bleikspirea
Sitkagran
Lerk
Høstberberis
Rødhyll
Gyvel
Kjempespringfrø
Hagelupin
Parkslirekne
Fagerfredløs
Bulkemispel
Alaskakornell
Skjermleddved
Krypfredløs
Krypmispel
Sibirkornell
Rynkerose

Vitenskapelig Navn
Acer pseudoplatanus
Spiraea ×rubella
Picea sitchensis
Larix sp.
Berberis thunbergii
Sambucus racemosa
Cytisus scoparius
Impatiens glandulifera
Lupinus polyphyllus
Reynoutria japonica
Lysimachia punctata
Cotoneaster bullatus
Swida sericea
Lonicera involucrata
Lysimachia nummularia
Cotoneaster horizontalis
Swida alba
Rosa rugosa

ID
PL
BS
ST
EL
HB
RH
GY
KS
HL
PS
FF
BM
AK
SL
KF
KM
SK
RR

Antall funn
197
23
19
18
16
15
7
6
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1

Figur 4. Kartutsnitt som viser observasjoner av fremmede planter i undersøkelsesområdet.
En detaljert oversikt over artsfunn i de enkelte delområdene er vist i vedlegg 1.
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2.1.

Kort info om de viktigste artene

Platanlønn
Biologi, spredning og risikovurdering (Kilde: Artsdatabanken.no)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus) er et langlivet og stort tre med frøformering. Bladene ligner på spisslønn,
men er mer avrundet og bladstilken er rød. Delfruktene har vinge og kan spre seg over noe distanse med vind.
Arten har sin hjemlige utbredelse i Sør- og Mellom-Europa, trolig nord til Sør-Danmark. Arten kom inn til landet
som prydtre, trolig på slutten av 1700- tallet, og spres ved hjelp av frø. Den har ingen vegetative
spredningsmåter. Arten er skyggetålende, blir frøsettende ved lav alder (ca 15 år mange steder), har stor
frøproduksjon, er selvpollinerende og sprer seg lett til områder som er preget av forstyrrelser (f.eks. veikanter,
blottlagt mark) og ulike typer kulturmark der driften har opphørt. I etablert skog er imidlertid spredning og
etablering langt mindre, og de økologiske effektene trolig generelt mer beskjedne på lengre sikt. Platanlønn
vurderes til svært høy økologisk risiko på grunn av kombinasjonen mellom et stort invasjonspotensial og store
negative økologiske effekter.

Figur 5. Platanlønn ved bru over elva.

Forekomst langs Bjerkreimselva
Platanlønn har spredd seg langs hele elva. Den er vanlig i byområder og nær veier og bruer. Store trer med
mye frøsetting finnes hist og her langs elva, og mange små trer har spredd seg i kantsonen. Platanlønn er
funnet både i helt åpent terreng og inne under andre trer. Trer og småplanter er funnet på alt fra moldjord til
grus og steinsettinger langs elva. De største forekomster av platanlønn er funnet der kantsonen er smal og
uten andre store trer, gjerne også i nærheten av dyrket mark.

Bekjemping
Det er enkelt å hogge ned trer eller klippe unge planter, men da arten allerede har spredt seg veldig mye i SørRogaland er det vurdert at det er umulig å utrydde arten. I handlingsplanen for fremmede arter i Rogaland
foreslås det at tiltak begrenses til å fjerne platanlønn fra løvskogsreservater og sårbare naturtyper. Kantskog
med svartor er en slik sårbar naturtype. En bør derfor søke opp slike områder og fjerne planten derfra. Fjerning
av forekomster av platanlønn langt oppstrøms i vassdraget bør prioriteres først som f.eks. den store forekomst
ved hyttefeltet i sørenden av Ørsdalsvatnet. Restaurering av kantsoner er et nødvendig tiltak for å hindre at
arten invaderer området på nytt.
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Lerk (Europeisk lerk, japanlerk og hybridlerk)
Biologi, spredning og risikovurdering (Kilde: Artsdatabanken.no)
Lerk er et barfellende tre med lysgrønne mjuke nåler i tette knipper og små korte opprette kongler.
Europalerk (Larix europea) er et fjelltre som finnes i Mellom-Europa, med hovedutbredelse i Alpene.
Japanlerk (Larix kaempferi) ble innført som produksjonstre til Vestlandet fra Japan ca. 1870. Den er blitt plantet
i kyststrøk fra Vestfold til Nordland, med hovedvekt på Vest- og Sørlandet. Japanlerk setter frø og kan spre seg
med vind. Japanlerk er resistent mot lerkekreft.
Hybridlerk (Larix x marschlinsii) er en krysning mellom europalerk L. decidua og japanlerk L. kaempferi.
Krysningen viser heterosis og har sterkere vekst enn foreldrene og har motstandskraft mot lerkekreft. Den er
fullt frøfertil, blir tidlig frøbærende, har lette frø tilpasset vindspredning, og den forynger seg villig. Arten ble
innført til Vestlandet ca. 1930 og har et plantet skogareal tilsvarende 8-10 km2, vesentlig på Sørvestlandet. Det
er særlig de siste 20-30 årene hybridlerk er blitt tatt i bruk, og etter hvert er hybridlerk blitt den mest plantete
lerkearten i lavlandet i Sør-Norge.
Lerken trives best på middels til god jord som ikke er for fuktig. Lerk er svært lyselskende sammenlignet med
andre bartrær.
Europalerk er etter den seneste oppdatering av fremmedartsliste ikke vurdert siden det har kommet frem data
som sannsynliggjør at arten var innført til Norge før 1800. Hvis den hadde blitt risikovurdert ville den bli vurdert
til svært høy risiko. Japanlerk og hybridlerk vurderes til høg økologisk risiko (med usikkerhet til svært høy
risiko), på grunn av et moderat (til stort) invasjonspotensial og middels økologisk effekt.
Tidligere ble det plantet mest europalerk, men i senere tid er det mest kryssingen mellom europalerk og
japanlerk (hybridlerk) som plantes. Hybridlerk har lik økologi som europalerk og japanlerk, men er mindre
sårbar for sjukdommer. Lerk kan vokse også i fuktige områder og er derfor en trussel mot gjenværende rester
av naturlig kantskog.
I denne sammenheng behandles alle lerkearter unner ét siden påvirkningen av naturlige kantsoner og
spredningspotensialet er nokså likt.

Forekomst langs Bjerkreimselva.
Lerk finnes i skogplantinger i nærheten av elva og har spredd seg til kantsonen langs elva. De største
forekomstene finnes i nærheten av Vikeså langs Skjævelandsåna og på strekningen fra Svelavatnet til
Gjedrem.

Bekjemping
Lerk er enkel å bekjempe med hogst av enkelte trer. Lerk spreder seg også kun via frø og kan derfor
kontrolleres og holdes ute fra kantsonen etter et uttak. Større forekomster i kantsonen kan ikke hogges
maskinelt siden kjøring med maskiner vil ødelegge mye av kantsonen som også vokser der. Derfor anbefales
også manuell hogst til større forekomster som vokser i kantsonen. Restaurering av kantsonevegetasjon kan
skje ved å la naturlig vegetasjon brede seg i områder der lerk er fjernet. Det bør lukes vekk småplanter av lerk
året etter uttak.

Sitkagran
Biologi, spredning og risikovurdering (kilde: Artsdatabanken.no)
Sitkagran (Picea sitchensis) kjennes igjen på sine spisse nåler og bark som løsner i rektangulære flak.
Sitkagran er en Nordamerikansk art med naturlig utbredelsesområdet langs et belte langs vestkysten av NordAmerika fra Alaska og til California.
Sitkagran sprer seg først og fremst ved frø. Vanligvis setter den kongler og starter frøproduksjonen når den når
en alder av 20-40 år, men enkelte individer setter kongler allerede ved en alder på 6 år. Frøene er små og lette
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og blir først og fremst vindspredt. Sitkagran har gode spredningsegenskaper og er kjent både som en pionérart
og som en klimaksart innenfor det naturlige utbredelsesområdet.
Sitkagran vurderes til å medføre svært høy økologisk risiko som følge av stort invasjonspotensial og stor (med
usikkerhet til middels) økologisk effekt.

Figur 6. Sitkagran plantet i kantsone mellom vei og vassdrag. (foto: Erik S.Larsen)

Forekomst langs Bjerkreimselva
Sitkagran er plantet flere plasser langs elven. Den største forekomst fantes ved Tengesdal. Fra
skogsplantninger har den spredd seg til kantsonen og står hist og her mellom stedegne løvtre. På noen plasser
er sitkagran plantet som le og står i enkeltrekker i kantsonen mellom dyrket mark og elven.

Bekjemping
Siktagran er enkel å fjerne ved hogst. En bør prioritere eldre trer med frøsetting og trer som vokser i områder
med naturlig kantsone. Restaurering av kantsone kan skje ved å la den naturlige frøbank spire, men en må gå
etter og luke ut småplanter av sitkagran året etterpå.
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Bleikspirea
Biologi, spredning og risikovurdering (Kilde: artsdatabanken.no)
Bleikspirea (Spiraea ×rubella) er en ca. 1,5 m høy busk med skruestilte enkle blad. Blomsten er et tett aks med
bleikrosa små blomster. Bleikspirea ble trolig tatt inn som prydplante i andre halvdel av 1800-tallet. Den er
frøsteril og danner omfattende kloner med rotskudd, stort sett med utgangspunkt i hageutkast.

Figur 7. Bleikspirea i kantsone mot Fotlandsvatnet. Foto: Erik S. Larsen.
Bleikspirea har et stort invasjonspotensial, et resultat av lang median levetid og moderat ekspansjonshastighet.
Arten vurderes å ha en middels negativ økologisk effekt. Bleikspirea er funnet i tilknytning til sterkt
kulturpåvirket og kulturbetinget mark: veikanter, kanten av innmark, på avfallsplasser, tømmerlager og annen
skrotemark, men også i kanten av myr, kysthei, kratt ved strender og vassdrag (både åpen flommark og
flommarkskog) og i sumpskog.
Bleikspirea kan danne store kratt og fortrenge hjemlige arter og skape et nytt busksjikt i noen naturtyper som
ikke naturlig har slikt.
Bleikspirea vurderes til svært høy risiko på grunn et stort invasjonspotensial og moderate negative økologiske
effekter knyttet til fortrengning av sårbare arter på flommark

Forekomst langs Bjerkreimselva
Bleikspirea er funnet flere plasser langs vei, der den trolig har blitt spredd med hageavfall som dumpes langs
vei. De største forekomstene er ved Asheim og Tengesdal.

Bekjemping
Bekjemping omfatter oppgraving av hele planter og dermed hele områder der planten har spredd seg.
Etterfølgende år må det lukes etter siden plantene kan spire fra rotdeler som ikke har blitt fjernet. Fjernet
plantemateriale med rotdeler og jord bør graves ned eller brennes. (Blaalid m. fl 2017). Restaurering av
kantsone med høye tre som gir skygge begrenser risiko for ny invasjon av arten.
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Figur 8. Enkeltforekomst av høstberberis. (Foto: Erik S.Larsen)

Høstberberis.
Biologi, spredning og risikovurdering (Kilde: artsdatabanken.no)
Høstberberis (Berberis thunbergii) kjennes lett igjen på de tornete greiner med skjeformede og helrandete
lysgrønne blad. Arten vurderes å ha middels økologiske effekter, med usikkerhet til en liten effekt. Den er
invasiv i en lang rekke skogtyper. Arten er registrert som frøforvillet i en lang rekke naturtyper, fra bergvegger
og kystlynghei til skog, men med en hovedtyngde på middels næringsrike fastmarkskoger (både gran og
lauvtrær) og særlig på flommarkskog. Den er dessuten vanlig på en rekke typer skrotemark. Arten er
skyggetålende og kan danne tette kratt. I naturtyper med busksjikt kan arten fortrenge stedegne busker, i
naturtyper uten kan den etablere et utilgjengelig busksjikt.

Forekomst langs Bjerkreimselva
Enkelte planter står hist og her langs elva, ofte under større trer, eller i kanten av kantsonen. Det ble ikke
observert tette kratt av høstberberis. De fleste registreringer er fra områder rundt Vikeså, Gjedrem og
Tengesdal.

Bekjemping
Berberisartene tåler beskjæring godt og setter raskt nye skudd. Artene har middels dyptgående
røtter med torner som har lett for å sette seg i fingrene og gi små væskende sår. Dette gjør at
gravearbeid kan være utfordrende. Et alternativ til oppgraving er å gå over arealet med en ryddesag hvert
annet år. Dette fjerner ikke berberisartene helt, men reduserer dem slik at de ikke
utkonkurrerer sårbare stedegne arter
Restaureringstiltak vil i de fleste tilfeller være å la stedegen vegetasjon etablere seg fra frøbanken i jorda, men
dette vil avhenge av størrelsen på tiltaket og lokale forhold. Oppfølging av bekjempelsestiltaket og gjentatt
kartlegging vil være nødvendig i flere år etter bekjempelse for å forhindre reetablering fra frøbanken. Som regel
utryddes berberisarter etter tre års bekjempelse, men det er usikkert hvor lang levetid frøene har i jorda.
(Blaalid m. fl 2017)
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Rødhyll
Biologi, spredning og risikovurdering (Kilde: artsdatabanken.no)
Rødhyll (Sambubus racemosa) Ligner på svarthyll, men kjennes igjen på røde bær og på brunfarget marg i
eldre greiner. Rødhyll ble trolig innført som prydplante fra Mellom-Europa en gang på 1700-tallet. Den er kjent
som forvilla allerede fra 1870-årene, men har spredt seg raskt de siste 50-60 årene. Har nå blitt vanligere
utenfor enn i hager. Utbredt nord til Nærøy, kan gå så høyt opp som 600 moh. Spres kun via de saftige
steinfruktene. Plantene blomstrer allerede i tidlig alder. Vokser solrikt, men kan også tåle halvskygge, og den
regnes som nitrogenkrevende og litt varmekjær. Trives best på dypere, næringsrik jord med jevn fuktighet, men
kan også vokse på mer skrinn, tørr, steinrik mark. Inntar ofte en ledig nisje i skog, hvor den danner et fremmed
busksjikt og kan fortrenge hjemlige treslag.

Figur 9. Rødhyll med frukter. (Foto: Erik S.Larsen)

Forekomst langs Bjerkreimselva
Rødhyll finnes i smale kantsoner med god lystilgang, oftest langs dyrket mark. Rødhyll har blitt observert langs
hele elvestrengen, unntatt Ørsdalen. De fleste registreringene er fra områdene rundt Vikeså, Gjedrem og
Tengesdal.

Bekjemping
Planten er livskraftig og skyter på nytt (stubbeskudd), hvis den bare blir kuttet ned. En må derfor grave opp
planten for å bli kvitt den.
En annen metode er å kutte den ned på våren og deretter pensle bladene på de nye skudd med et
plantebekjempingsmiddel. Av hensyn til livet i elven kan det ikke brukes konsentrerte
plantebekjempningsmidler i kantsonen til elven. Dødt plantemateriale med frukter bør brennes.
Restaureringstiltak vil være å la stedegen vegetasjon etablere seg fra omliggende områder samt frøbanken i
jorda, men dette vil avhenge av størrelsen på bekjempelsestiltaket og lokale forhold. (Blaalid m. fl 2017)
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Figur 10. Kjempespringfrø (Foto: Artsdatabanken.no)
Kjempespringfrø
Biologi, spredning og risikovurdering (Kilde: artsdatabanken.no)
Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er en ettårig, ca. 1,5 – 2 m høy urt som formerer seg seksuelt med
frø. Den kommer fra vestlige deler av Himalaya hvor den vokser på høyder fra 1800 til 4000 moh. Arten er selvkompatibel, men besøkes hyppig av pollinatorer. Kjempespringfrø vokser helst på relativt næringsrik, fuktig jord
og kan finnes i bl.a. tangvoller, strandeng (øvre/indre deler), sumper og sumpkratt, elvebredder og bekkekanter
og bekkedaler, flommarkskog inkludert strandskog, dessuten i halvskygge i fuktig skog (granskog, gråorheggeskog) og på hogstflater. Den dukker også opp på gjengroende eng, langs grøfter og åkerkanter og andre
kantsoner, og er flere steder sett i bratte, overrislete bergvegger (veiskjæringer). Den finnes også på
skrotemark i vid betydning (veikanter, avfalls- og fyllplasser m.m.). Frøene spres ved slyngspredning og kan
spres langt i bekker, elver og åpne grøfter. Maurspredning er også kjent. Frø spres også gjennom transport av
jordmasser eller hageavfall. Det er ikke kjent at arten har noen vedvarende frøbank i jorda; frøene overlever
ikke lenger enn ca. ett år. I følge artsdatabanken.no blir kjempespringfrø sterkt preferert ved beiting, men
bonden på Vassbø opplyser at dyrene hans ble syke av å spise planten.

Forekomst langs Bjerkreimselva
Kjempespringfrø ble bare funnet på Asheim og ved Vassbø i Ørsdalen. Forekomsten på Vassbø var den
største og omfattet ca. 100 planter.

Bekjemping
Kjempespringfrø skal kuttes ned før den setter frø. Det beste tidspunkt er akkurat før blomstring. Dødt
plantemateriale med frukter bør brennes. Vær oppmerksom på at frukter kan spredes med utstyr som ikke blir
rengjort etter luking (Blaalid m. fl 2017)
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3.

Regelverk

Forskrift om fremmede organismer regulerer innførsel og omsetting av fremmede arter i Norge. §18 omtaler
alminnelige krav til aktsomhet.
(1) Den som er ansvarlig for innførsel, hold, utsetting eller omsetning av organismer, eller som iverksetter tiltak
som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer i miljøet, skal opptre aktsomt for å hindre at
aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold, herunder
a) ha kunnskap om den risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold som aktiviteten og de aktuelle
organismene kan medføre, og om hvilke tiltak som er påkrevd for å forebygge slike følger, og
b) treffe forebyggende tiltak for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold,
og for raskt å avdekke utilsiktet spredning av fremmede organismer. (Lovdata.no)
Aktsomhetsplikten omfatter alle som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede arter.
Slike tiltak kan være jordarbeid i kantsonen, der det står fremmede arter, klipping av veiskråning, der det finnes
fremmede arter eller tømming av hageavfall med innhold av fremmede arter.
Etter naturmangfoldloven § 21 om uttak av planter kan Miljødirektoratet og fylkesmannen iverksette tiltak for å
bekjempe eller begrense fremmede planter på andres eiendom. Slikt uttak krever ikke overtredelse av
regelverket om fremmede organismer og er ikke enkeltvedtak. Bestemmelsen gir ikke grunnlag for å kreve at
grunneier selv fjerner fremmede organismer og det er heller ikke hjemmel til å kreve dekket utgiftene
myndighetene har til slikt uttak (Regjeringen.no)
Grunneiere er altså ikke pålagt å fjerne arter som står på eiendommen deres. Tiltak mot fremmede organismer
bør derfor skje frivillig, av private grunneiere, ved dugnadsinnsats eller i form av prosjekter i regi av for
eksempel kommuner, organisasjoner, private sammenslutninger og andre. Miljødirektoratet lyser årlig ut
tilskuddsmidler på sine nettsider til bekjempelse av fremmede organismer.

4.

Anbefalinger til videre oppfølging

Kjennskap til fremmede arter og oppmerksomhet rundt tema som spredningsrisiko, forebyggelse og
bekjemping er viktige forutsetninger for å ta vare på sårbar natur i Rogaland og langs viktige vassdrag. Denne
undersøkelse bidrar med kunnskap om, hvor det finnes fremmede arter langs Bjerkreimselven. Neste steg er å
gjennomføre tiltak for å fjerne artene som er registrert langs elva.
Kommuner, elveeierlag og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til å gjennomføre tiltak mot fremmede arter.
Denne undersøkelse kan legges til grunn for en eventuell søknad til Miljødirektoratets tilskuddsmidler til
fremmede arter.
Det anbefales å gjøre en nøye vurdering av tilgjengelige ressurser før søknad. Eventuell kan det gjøres en
vurdering av om det skal kjøpes inn tjenester fra bedrifter, som har mannskap, utstyr og kunnskap til å fjerne
fremmede arter.
Det anbefales at en tar område for område og ikke art for art. Når en likevel er inni et område og skal gjøre
avtaler med mange grunneiere, da er det mer kostnadseffektivt å ta ut alle fremmede arter i området med en
gang. Det krever at mannskapet, som gjør jobben har kunnskap om alle fremmede arter i området, alternativt
kan disse merkes i felt av personer med rette kunnskap og deretter fjernes.
Det bør være tydelige rutiner på håndtering av klippeavfall, jordmasser og plantedeler og disse bør også inngå i
kravspesifikasjoner i de tilfeller, der det inngås avtaler med entreprenører.
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Informasjon til grunneiere, hageeiere og til personer som jobber med massehåndtering og hageavfall er svært
viktig for å begrense spredning. Kommuner og grunneierorganisasjoner bør gå foran og invitere til kurs og
samlinger, der problemet løftes frem.
Bekjemping av fremmede arter stopper ikke etter fjerning. Årsaken til at fremmede arter etablerer seg er
fremdeles til stede. Langs elva har vi sett mange eksempler på smale kantsoner som ligger inntil vei eller dyrket
mark. Disse areal virker som en magnet på en del lyselskende og næringskrevende arter med stort
spredningspotensial. Da mange arter også finnes spredt i landskapet utenfor det undersøkte område vil mange
arter kunne invadere kantsonen på nytt og innsatsen med å fjerne artene fra kantsonen vil være tapt.
For å gjøre arbeidet med fjerning av fremmede arter mer kostnadseffektivt på lang sikt bør en lage en plan for
restaurering av naturlige kantsoner. Naturlige kantsoner med velutviklet tresjikt og busksjikt av stedegne arter
har veldig liten forekomst av fremmede arter og det er liten risiko for at de fremmede arter kan fortrenge de
naturlige arter, dersom kantsonen er bred nok og uten negativ påvirkning fra f.eks. næringsstoffer. Restaurering
av naturlige kantsoner har mange andre positive effekter:
•

økt naturmangfold og mer robust natur,

•

bedre forhold for pollinerende insekt,

•

regulering av skadelige organismer i jordbruket,

•

støy-, støv- og flomdempning,

•

bedre vilkår for vannlevende organismer og

•

flere levesteder for dyr og planter som er tilknyttet kantskogen.

I sum anbefales det at:
-

Kommuner, hyttegrendelag, grunneierforeninger og elveeierlag informerer om forekomst og risiko ved
fremmede arter. Informasjonsmateriale om hagerømlinger kan fås fra kommuner og fylkesmann.

-

Kommuner, hyttegrendelag, grunneierforeninger og elveeierlag planlegger og utfører tiltak som fjerner
fremmede arter fra delområder langs elven.

-

Kommuner og elveeierlag planlegger og gjennomfører restaurering av kantsoner langs elven.
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