
Anbefalte tiltak mot  

fremmede prydplanter  
som gjør skade i norsk natur



Transport, handel og utveksling av arter mellom 
land og verdensdeler har vært en pågående aktivitet 
i mange århundrer. Vanligvis har dette vært til fordel 
for mennesker, blant annet innenfor 
landbruksproduksjon. Mange av artene har vært 
her lenge (fra før år 1500) og anses i dag for å være 
en del av stedegen natur. På bakgrunn av en stadig 
raskere og mer omfattende transport av varer, samt 
en økende globalisering av verdensmarkeder, sterk 
økning i antall reisende og endring av klimaforhold, 
så er det i dag globalt en voksende uro over en 
sterkt økende spredning av fremmede arter og 
skadegjørere i naturen og i produksjons
landskapet. 

Spredningen henger også sammen med endringer 
i landskapet de siste hundre år, spesielt på grunn 
av omlegginger innenfor landbruket. Hvordan vi 
bruker arealene eller ikke bruker dem, har stor 
betydning for mulighetene for spredning av 
fremmede arter. Arealer som ikke lenger skjøttes, 
gir store muligheter for uforstyrret frøspiring og 
videre spredning. Samme virkning har et økende 
omfang av skrotemark, slik som industriarealer, 
byggeplasser og veianlegg. 

Resultatet av spredning av fremmede arter til nye 
områder er en ensretting av naturmiljøet over hele 
verden, tap av arter og genetisk mangfold, og store 
finansielle tap for landbruket og andre. Også i 
Norge merker vi nå at fremmede arter er i sterk 
fremvekst og erstatter flere steder vår stedegne 
flora og fauna. 

Norsk Svarteliste (2007) viser til at det er 2438 
påviste fremmede arter av planter og dyr i Norge. 
For 217 av disse er det gjort økologiske 
risikovurderinger, og blant plantene er det oppført 
17 såkalte «verstinger», med høy økologisk risiko. 

Miljømyndighetene i Norge har over flere år vært 
bekymret for de skadevirkninger mange av de 
fremmede artene har på norsk natur og de arter 
som lever der. Det har blant annet resultert i at ti 
departementer har vedtatt en «Tverrsektoriell 
nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige 
arter» (Miljøvern departementet 2007). Strategien 
forplikter sektorene i Norge til å utvikle egne planer 
for tiltak innenfor sine virkefelt for å motvirke og 
redusere virkningene av fremmede arter.  

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler stans i dyrking, import, omsetning og bytting av 
følgende prydplanter: 

Rynkerose, hagelupin, kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, parkslirekne, kjempeslirekne, 
kjempespringfrø, kanadagullris, skogskjegg, platanlønn og spisslønn. 

Disse hører ikke naturlig hjemme i norsk natur og anses i dag for å gjøre stor skade. Bl.a. 
fører de til redusert artsmangfold. Forhandlere, hageeiere og andre anbefales å bidra til å 
hindre ytterligere spredning av artene ved å fjerne slike eksemplarer fra salg, hindre 
spredning til naturen, vurdere fjerning fra egen hage og bidra til generell bekjemping. 

Foto forside: Lupiner kan lett spre seg på marker som er i dårlig hevd. Foto: Fylkesmannen i Rogaland
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Kun et fåtall arter blir 
skadegjørere

Heldigvis er det slik at det bare er et fåtall av de 
fremmede artene som innføres som utvikler seg til 
å bli et problem. Blant plantene er det vanligvis bare 
en av fl ere hundre innførte fremmede arter som av 
ulike årsaker viser seg å ha stor skadevirkning. 
Hvilke arter dette er, er derimot ikke alltid like lett å 
forutse. Direktoratet for naturforvaltning ønsker 
derfor å innta en førevar holdning i forhold til å 
tillate innførsel av fremmede arter. 

Hvorfor det kan ta årtier eller lengre tid før planter 
viser sterk spredning er ikke helt forstått, men det 
antas at de bruker tid på å tilpasse seg, eller at det 
kan dreie seg om genetiske forhold og 
landskapsendringer. I dag er det i tillegg fare for at 
klimaendringer bereder grunnen for at stadig fl ere 
arter kan trives under mildere vintre og lengre 
vekstsesong i Norge. 

Bestemmelser ved innførsel 
av planter

Innførsel av planter til Norge er underlagt 
bestemmelser som i hovedsak er utviklet for å 
hindre innførsel av sykdommer, slik som virus, 
bakterier, sopp og enkelte virvelløse skade
organismer. Landbruksmyndighetene har ansvaret 
for oppfølging av dette. Det er i dag ikke noe 
generelt forbud mot import og omsetning av 
svartelistede planter. Det betyr at disse fortsatt kan 
innføres og omsettes i Norge. 

Mange andre arter som er kjente skadegjørere i 
andre land eller som kan ha potensial til å skape 
problemer, kan også innføres. Blant alle de 
planteslag som kan innføres til Norge, er det  ofte 
vanskelig å vite på forhånd hvilke som kan utvikle 
seg til å bli et problem her hos oss. 

Sitkagran er plantet mange steder i 
landet og frøsprer seg nå inn i blant 
annet  lyngheiområder som er i dårlig 
hevd. Foto: Akse Østebrøt/DN



Konsekvenser for natur og 
truede arter

Direktoratet for naturforvaltning er bekymret for de 
virkninger som fremmede og ikkehjemmehørende 
arter har eller kan ha på ulike naturtyper eller 
økosystemer generelt, og spesielt med hensyn til  
norske verneområder. Bekymringsfullt er det også 
at truede arter som opptrer på få lokaliteter og i lave 
antall lett kan forsvinne dersom de utsettes for nye 
endrete livsbetingelser, slik som endrede 
konkurranseforhold fra mer konkurransesterke 
fremmede arter. Endrede økologiske forhold, som 
gjennom opphør av tidligere jordbruksdrift, vil over 
tid endre konkurranseforholdene slik at flere 
fremmede arter får gode forhold til å spre seg. 

I våre dager kan det observeres hvordan enkelte 
fremmede plantearter er i rask fremmarsj, spesielt 
langs ferdselsårer og i gjengroende arealer som 
eksempelvis kanadagullris, lupiner og platanlønn. 
Mange av disse artene har også spredt seg til andre 
områder og blir etter hvert meget iøynefallende og 
stedvis dominerende i landskapet. Mange av artene 
fører til direkte skade på økonomiske interesser, 
kan påføre mennesker fysisk skade, eller hindre 
ferdsel i områder som tidligere var tilgjengelige. 
Vanlige norske hjemmehørende arter kan også bli 
fortrengt, og den økologiske næringsbalansen kan 
endres ved for eksempel at hjemmehørende dyreliv 
ikke lenger kan finne tilstrekkelig med næring og 
leveområder i arealer som i stor grad er erstattet 
med ikkehjemmehørende plantearter. Eksempler 
på dette er fremveksten av store mengder av den 

japanske rynkerosen på badestrender som på 
grunn av mengder med torner hindrer ferdsel, samt 
treslagskifte med platanlønn som fortrenger 
forekomster av hassel, som i sin tid ga næring for 
fugler og ekorn. Fortrenging av villblomster langs 
vassdrag og ferdselsårer er eksempler på hjemlige 
arter som også forsvinner der de fremmede artene 
brer seg. 

Til tross for en del kunnskap, er det likevel lite 
kartlagt hvilke følger fremmede arter generelt har 
på naturlige økosystemer. For kommersielle 
interesser innenfor for eksempel landbruket er det 
derimot lettere å måle hvilke ressurser som må 
settes inn for å bekjempe uønskede organismer 
(som for eksempel sopp og ugressbekjempelse).  

Opphørt bruk og gjengroing 
har stor betydning for 
spredning

Strukturen i jordbruket er dramatisk endret det siste 
århundret, med påfølgende store virkninger for 
landskapet. Mange gårdsbruk er lagt ned i Norge, 
og med dem betydelige slåtte og beitearealer både 
i inn og utmark. Sammen med dagens driftsformer, 
gjødsling, oppdyrking og sammenslåing av arealer, 
gir dette ytterligere forbedrete forhold for spredning 
av fremmede arter. Mange veikanter skjøttes heller 
ikke på en god måte. Arealer hvor bruken er opphørt 
eller redusert, ligger svært godt til rette for at frø fra 
andre mer konkurransesterke planter kan etablere 
seg, og etter hvert dominere. 

Mange av de fremmede plantene er slike arter. De 
spres imidlertid sjelden på arealer som drives eller 
skjøttes godt. Da får de ikke sjansen til å vokse 
opp. Gjengroingen i Norge har kommet langt mange 
steder på grunn av opphørt bruk. Den går også 
hurtigere i sluttfasene, etter 1020 år, enn i starten. 
Mange fremmede planter er allerede etablert på 
slike arealer for lenge siden og synes derfor å spre 
seg raskere nå. Klimaendringene bidrar også til å 
øke hastigheten på gjengroingen mange steder. Et 
viktig tiltak for å hindre spredning av fremmede 
arter er derfor god skjøtsel. Om slike planter allerede 
er etablert, bør de fjernes og arealene følges opp 
med skjøtsel. 

Mange steder i landet på strandenger, på stein- og 
sandstrand er det etablert store kratt med rynkerose. 
Foto: Øystein Størkersen/DN 



Målsetting

Miljømyndighetenes målsetting er å forhindre at 
nye fremmede plantearter sprer seg i norsk natur, å 
utrydde forekomster av slike planter hvis det er 
mulig, og bremse spredningen av allerede etablerte 
bestander til nye områder i landet dersom utryddelse 
er umulig. Ett viktig virkemiddel er å spre informasjon 
om problemet med fremmede og skadegjørende 
arter. Vi ønsker derfor å samarbeide med alle 
sektorer og private i oppfølging av tiltak for å bevare 
norsk natur slik vi kjenner den i dag. 

Økende innsats i 
bekjemping

Alle disse nevnte artene er eksempler på plante
arter som har blitt vanlige i landet og som det nå 
ikke lenger er ønskelig å benytte. Alle er også arter 
som i varierende grad fi nnes for salg i hagesentra, 
eller som benyttes ved utplantinger. Ettersom de er 
lette å formere, er de fortsatt populære i salg og 
som bytteplanter. 

Bergfuru kan vokse på skrinn mark og kan lett spre seg inn i dyneområder og kulturbetingede gressmarker, og hvor 
skjøtselen ikke er god nok. Foto: Fylkesmannen i Rogaland



Rynkerose  
Rosa rugosa
Rynkerosen ble innført til Norge fra NordøstAsia, 
blant annet fra Japan. Til tross for at det er meget 
piggete planter har dette lenge vært en av de mest 
populære rosebuskene i omsetning i Norge. Vanlige 
former har røde, hvite og fylte blomster. Rynkerosen 
er tilpasset et liv i sand og mager jord på for 
eksempel strender. Planter i hager er i og for seg 
ikke problematisk. Problemet oppstår når frø og 
plantedeler havner langs grusveier og på 
sandstrender, og særlig der hvor hevden er redusert 
eller opphørt. I slike tilfeller har rynkerosen vist seg 
å kunne bre seg og danne ugjennom trengelige 
kratt. For naturverdiene betyr dette at andre arter 
rett og slett skygges ut og forsvinner. I flere 
naturreservater i Norge er rynkerosa nå blitt et 
alvorlig problem i forhold til å ivareta stedlige 
naturverdier. Arten bekjempes med gjentatt 
nedkutting, men er vanskelig å fjerne helt uten bruk 
av kjemiske preparat.
  

Hagelupin  
Lupinus polyphyllus
Hagelupin ble innført fra NordAmerika. Den er en 
velkjent plante langs veikanter og elvebredder, og 
er i dag i rask spredning over hele landet, særlig 
der tidligere bruk er opphørt. Den trives godt på 
skrinn mark og der den etablerer seg danner den 
store bestander som fortrenger andre plantearter 
og som også forvandler livsmiljøet for blant annet 
truede insektarter langs vassdrag. Miljø
myndighetene frarår ytterligere bruk av denne arten 
langs samferdselsårer. Avgrenset bruk med få 
eksemplarer i hager utgjør en mindre risiko. 
Bekjemping kan skje ved nedkapping over flere 
sesonger. 

Artsomtaler
Felles for alle disse listede artene er at de lette å formere og trives i det norske klimaet. Det 
legger grunnlaget for at disse kan bre seg vidt utover landet. Siden de er lette å formere er 
de også rimelige i anskaffelse. De har med det en vid spredning gjennom handelskanaler, 
og er ikke uvanlige å få tak i gjennom salg og bytte mellom hageeiere.  Mer informasjon for 
noen av artene kan ses på Artsdatabankens hjemmesider (under «Faktaark for fremmede 
arter»). 

Rynkerose. Foto: Øystein Størkersen/DN

Hagelupin. Foto: Øystein Størkersen/DN 



Kjempebjørnekjeks  
Heracleum mantegazzianum   
Tromsøpalme  
Heracleum persicum  
Plantene ble innført til Norge som prydplanter fra 
SørvestAsia. De sprer seg i dag primært på egen 
hånd langs samferdselsårer og vassdrag, og der 
hevden er dårlig, men spres også gjennom 
plantebytter. De gjenkjennes lett på sine store og 
flikete blad, og når de blomstrer har de en bred hvit 
blomsterskjerm. Plantene når ofte anselige 
størrelser på rundt to meters høyde. Plantenes saft 
skaper hudutslett i kombinasjon med direkte sollys. 
Bestander av disse artene fortrenger alle andre 
plantearter og det er brukt store ressurser på å 
bekjempe disse artene i Norge og andre land. Å 
fjerne blomsterstander før de rekker å frø seg og å 
kappe av rotstengel/voksepunkt er effektive tiltak. 

Kjempebjørnekjeks. Foto: Øystein Størkersen/DN

Parkslirekne  
Fallopia japonica  
Kjempeslirekne  
Fallopia sachalinensis

Disse ble innført som prydplanter fra NordøstAsia, 
blant andre Japan og Sakhalin. Med sine store og 
brede blad og bambusaktige fremtoning har dette 
vært populære prydplanter i norske hager. De  
vokser meget raskt og blir vanligvis 23m høye på 
en sommersesong. Hver rotbit gir opphav til en ny 
plante og den er derfor vanskelig å bli kvitt uten 
bruk av kjemiske preparat. Røtter som graves opp 
må derfor tørkes godt før deponering. Plantene 
forekommer i dag i økende grad langs veier og 
spres primært gjennom flytting av jord og salg/
bytte. 

Parkslirekne med blomster. Foto: Heidi Hansen/DN

Kjempeslirekne. Foto: Øystein Størkersen/DN



Kjempespringfrø 
Impatiens glandulifera
Planten ble innført fra Himalaya som prydplante i 
norske hager. Kjempespringfrø er en inntil 11,5m 
blomsterrik plante med røde og attraktive blomster 
med spore. Frøene spretter ut av frøkapselen ved 
berøring. Planten har spredd seg fra hageanlegg til 
fuktige skoger, elvekanter og veigrøfter. Arten 
fortrenger alle andre planter der den får spre seg og 
dekker skogbunnen fullstendig. I mange land er 
denne arten og andre innførte springfrøarter blitt et 
av de største problemer for hjemlige arter i 
skogsmiljø. Som en ettårig plante bekjempes den 
enklest ved å slå ned plantene før blomstring og 
slik hindre at de sprer frø. 

Kanadagullris 
Solidago canadensis
Kanadagullris ble innført fra NordAmerika som 
prydplante i norske hager. Den er en inntil 11,5m 
høy plante som gjenkjennes ved sine blomsterrike 
gule aks og på høsten danner den mengder av 
svevefrukter som blåser av gårde med vinden. 
Planten har spredd seg og blitt meget vanlig i 
SørøstNorge langs veianlegg, nybygde områder, 
og tørre bakker som ikke skjøttes lengre. Den 
danner ofte tette bestand som fullstendig 
utkonkurrerer alle andre planteslag. Den anses 
som et alvorlig problem når den forekommer i 
områder med sjeldne arter (spesielt tørrbakker på 
Østlandet). Planten bekjempes enklest ved 
kontinuitet i skjøtsel, gjentatt slått og ved bruk av 
kjemiske preparat. 

Kjempespringfrø. Foto: Øystein Størkersen/DN

Kjempespringfrø. Foto: Øystein Størkersen/DN Kanadagullris. Foto: Linda Dalen/DN

Kanadagullris. Foto: Linda Dalen/DN



Skogskjegg 
Aruncus dioicus 
Planten ble innført fra blant annet Kamsjatka  i 
NordøstAsia og har lenge vært en populær 
prydplante i norske hager og hageanlegg. Arten 
forekommer naturlig også i MellomEuropa og i den 
vestre delen av NordAmerika. En inntil 11,5m høy 
plante som lettest gjenkjennes på sine 3050cm 
lange gulhvite blomstertopper. Den forekommer 
fortsatt i omsetning og salg/bytte, og er i sterk 
spredning fra hager til skoger og skogkanter og 
langs veianleg. Arten konkurrerer ut andre planter 
og kan dekke skogbunnen fullstendig. Den 
bekjempes enklest ved å fjerne planter med røtter, 
og ved bruk av kjemiske preparat. 

Platanlønn  
Acer pseudoplatanus  
Spisslønn  
Acer platanoides
Platanlønn ble innført til Norge fra SørEuropa, og 
er mye brukt som parktre, mens spisslønn anses 
for opprinnelig å ha naturlig forekomst i Sørøst
Norge. Anbefalingen om å bekjempe spisslønn 
gjelder derfor i områder utenfor dens naturlige 
utbredelsesområde. Det kan være vanskelig å skille 
mellom disse to artene. Begge er treslag som 
gjenkjennes ved sine store flikete blad og raske 
vekst. De sprer hvert år store mengder vingefrukter, 
og er i kraftig spredning i Norge fra tuntre, 
hageanlegg og plantinger langs vei. Artene kan på 
kort tid endre skogbildet, spesielt i løvskog  der 
beite og annen skjøtsel har opphørt. De konkurrerer 
raskt ut andre treslag som hassel, bjørk og alm. 
Dette fører til en sterk endring i de økologiske 
betingelsene for andre planter og dyr, som da blir 
sterkt redusert i antall. Spredning av lønn er for 
eksempel ett av de største problemer i norske 
naturreservater, og det brukes store ressurser til 
bekjemping av disse lønneartene. Kontinuitet i 
skjøtsel og opprettholdelse av god hevd, er de 
beste tiltak for å holde disse unna.

Skogskjegg. Foto: Øystein Størkersen/DN Platanlønn. Foto: Øystein Størkersen/DN

Spisslønn Foto: Øystein Størkersen/DN
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8Direktoratet for naturforvaltning (DN) er 

det sentrale, utøvende og rådgivende 

forvaltningsorganet innenfor bevaring av 

biologisk mangfold, friluftsliv og bruk av 

naturressurser. DNs visjon, For liv i 

naturen og natur i livet, er et uttrykk for 

dette. DN er administrativt underlagt 

Miljøverndepartementet.
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