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FORORD 

Som en del av regjeringens tilskuddsordninger for 2014, ble det satt av 1,5 mill. kr. til tiltak som kan bidra til 
å bekjempe fremmede organismer. Miljødirektoratet har hatt administrativt og faglig ansvar for disse 
tilskuddsmidlene.  

Multiconsult har for en del av disse tilskuddsmidlene utarbeidet og gjennomført en spørreundersøkelse om 
massehåndtering og fremmede organismer (planter) rettet mot maskinentreprenørbransjen. 
Spørreundersøkelsen ble utarbeidet bl.a. i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Oslo og 
Akershus og samtaler med enkelte maskinentreprenører og relevante aktører. Denne rapporten 
oppsummerer resultatene fra undersøkelsen og kommer med noen konkrete forslag til tiltak som skal bidra 
til å redusere spredning av fremmede arter. Rapporten er utarbeidet av Ragnhild Heimstad 
(oppdragsleder), Randi Osen og Line Kristin Johnsen. I tillegg har prosjektgruppa bestått av Gunnar 
Brønstad, Gisle Grepstad og Gro Dyrnes som alle har bistått med kvalitetssikring.   

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle entreprenører i MEF sin region Øst og Sørøst som oppgir å drive 
med massehåndtering. Multiconsult ønsker å rette en stor takk til alle som har tatt seg tid til å svare på 
denne undesøkelsen og dermed gjort dette arbeidet mulig. 

Vi vil spesielt takke styreleder i MEF Oslo og Akershus, Arne-Kristian Granheim for innspill og diskusjoner 
underveis.  

Multiconsult AS takker også Miljødirektoratet v/Astrid Berge for tildeling av midler.  

Oslo, 10. mars 2015 
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SAMMENDRAG  
Foreliggende rapport omhandler tiltak mot spredning av fremmede plantearter i forbindelse med 
massehåndtering i anleggsprosjekter. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant 
maskinentreprenører organisert i Maskinentreprenørenes Forening (MEF) i region Øst og Sørøst. 
Undersøkelsen ble utarbeidet bl.a. i samarbeid med MEF avd. Oslo og Akershus. Formålet har vært å: 

• Kartlegge dagens status og behov for kunnskap om fremmede arter hos 
maskinentreprenører. 

• Undersøke praktiske utfordringer ved noen av de tiltak som anbefales for å hindre spredning 
av fremmede arter med masser. 

• Komme frem til noen konkrete anbefalinger for tiltak som kan bidra til å hindre spredning av 
fremmede skadelige plantearter i forbindelse med massehåndtering. 

Undersøkelsen viser at et mindretall av bedriftene har ansatt personell med kompetanse om 
fremmede arter, men at det foregår noe innleie av slikt personell. Bransjen har liten kunnskap om 
fremmede arter og liten kjennskap til lovverk som omhandler spredning av slike 
(naturmangfoldloven). Over halvparten av respondentene svarer at deres virksomhet har behov for 
opplæring innen disse temaene.  

Få av respondentene oppgir at bedriften har opplevd forsinkelser eller økte kostnader i forbindelse 
med fremmede arter. Økte kostnader vurderes imidlertid som en hovedutfordring ved 
gjennomføring av tiltak for å hindre spredning av slike arter med gjennom massehåndtering.  

For å kunne gjennomføre noen av de konkrete tiltakene som ofte foreslås for å hindre spredning av 
fremmede arter med masser, har respondentene påpekt at det er behov for informasjon og 
opplæring. Herunder menes både opplæring om fremmede arter og informasjon fra byggherre om 
eventuelle forekomster i hvert enkelt anleggsprosjekt. Videre kommenterer entreprenørene at det er 
behov for klare retningslinjer/regelverk fra myndighetene.  

Basert på undersøkelsen har vi foreslått flere oppfølgende tiltak:  

• Øke kompetansen hos og bevisstgjøringen av maskinentreprenørbransjen. 

• Definere klare myndighetskrav med hensiktsmessige og praktisk gjennomførbare 
retningslinjer og regelverk. 

• Etablere mottak og deponier som kan motta masser med fremmede arter, også i de tilfeller 
hvor massene i tillegg er kjemisk forurensede. 
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 
Fremmede arter er arter, underarter eller lavere takson som opptrer utenfor sitt naturlige 
utbredelsesområde og spredningspotensiale og inkluderer alle livsstadier eller deler av individet som 
har potensiale til å overleve og formere seg1. Mange av de fremmede artene som finnes i Norge 
utgjør liten eller ingen trussel mot naturmangfoldet, mens en del fremmede arter gjør potensiell stor 
skade i området de sprer seg til. Disse artene utgjør det man i denne sammenheng kaller en 
økologisk risiko, og benevnes fremmede skadelige arter eller gjerne uønskede arter og problemarter. 
De såkalte svartelistede planteartene, utgjør et utvalg fremmede arter som er definert til å utgjøre 
høy eller svært høy risiko for norsk stedegent naturmangfold1. 

Flytting av jordmasser er en hovedårsak til spredning av fremmede plantearter i Norge, og for noen 
av problemartene regnes dette til og med som primær spredningsvei (eksempelvis 
kjempebjørnekjeks, lupin og tromsøpalme2). En stor andel fremmede plantearter forekommer typisk 
i anleggsrelaterte områder1 som sandtak, industriområder, boligområder, veikanter, deponier og 
fyllinger etc. Under anleggsvirksomhet graves, flyttes og deponeres store mengder masse som 
potensielt inneholder plantedeler, frø og røtter fra fremmede plantearter som gjenetablerer seg lett i 
nye omgivelser selv etter mange år.  

Maskinentreprenørbransjen er derfor sentral når det gjelder iverksetting av tiltak mot spredning av 
fremmede arter. Ved å fokusere på riktig håndtering og disponering av masser adresseres en av 
hovedårsakene til spredning, samtidig vil man til en viss grad kunne unngå tidkrevende og kostbare 
bekjempelsestiltak. Tiltak rettet mot anleggsbransjen vil dermed mest sannsynlig være et 
kostnadseffektivt virkemiddel. Bransjen er naturlig nok også opptatt av at løsninger for håndtering og 
evt. bekjemping av fremmede arter i byggeprosjekter må være gjennomførbare i praksis. Mangel på 
et klart regelverk med retningslinjer for bekjempelse av fremmede organismer har imidlertid ført til 
usikkerhet og begrepsforvirring både hos anleggsbransjen samt hos lokale og regionale 
sektormyndigheter. 

Multiconsult har gjennom diverse anleggsprosjekter, særlig de siste tre årene, erfart problematikken 
med fremmede arter i forbindelse med massehåndtering. Multiconsults erfaring omfatter både 
kartlegging av fremmede arter og utarbeidelse av rutiner for håndtering av fremmede arter ved 
graving, transport og deponering. Multiconsult har også levert høringsuttalelse til forskrift om 
fremmede organismer (juli 2014), hvor problematikken rundt utilsiktet spredning av fremmede 
plantearter gjennom massehåndtering var spesielt vektlagt. Da Regjeringen lyste ut tilskuddsmidler i 
2014 til tiltak som vil bidra til bekjempelse av fremmede organismer, fikk Multiconsult innvilget 
midler til å utarbeide og gjennomføre en spørreundersøkelse om massehåndtering og fremmede 
plantearter rettet mot entreprenørbransjen.  

1.2 Mål med undersøkelsen 
Undersøkelsen har hatt følgende mål:   

• Kartlegge dagens status og behov for kunnskap om fremmede arter hos maskinentreprenører. 

• Undersøke praktiske utfordringer ved noen av de tiltak som anbefales for å hindre spredning av 
fremmede arter med masser. 

                                                                 
1 IUCN sin definisjon av fremmede arter, se http://iucn.org/places/medoffice/invasive_species/docs/iucn_guideline_prev_bio.pdf  
2

Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim. 
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• Komme frem til noen konkrete anbefalinger for tiltak som kan bidra til å hindre spredning av 
fremmede skadelige plantearter.  

2 Metode 

2.1 Utvalg/avgrensning  
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sine medlemmer 
som oppgir at de er maskin- og/eller graveentreprenører og driver med massehåndtering i region Øst 
og Sørøst i Norge. Dette utgjorde totalt 599 bedrifter i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, 
Vestfold, Østfold, Hedmark og Oppland (figur 1). Region Øst og Sørøst ble valgt som studieområde 
fordi enkelte områder i denne regionen utgjør såkalte hotspots for fremmede arter, og fordi det er i 
denne regionen vi har erfaringer med prosjekter hvor fremmede arter i gravemasser har vært en 
problemstilling.  

Bedriftenes størrelse målt i antall ansatte ble delt inn i kategorier av ulik størrelse, nærmere bestemt 
kategoriene ≤ 3 ansatte, 4-20 ansatte, 21-50 ansatte, 51-100 ansatte og >100 ansatte.  

2.2 Spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen ble sendt ut elektronisk ved hjelp av verktøyet Questback Easyresearch3  

Under utformingen av spørreundersøkelsen ble det gjennomført samtaler og diskusjoner med MEF 
(Maskinentreprenørenes Forbund) og utvalgte maskinentreprenører. 

Undersøkelsen besto av 23 spørsmål som presentert i Vedlegg 1.  

En individuell lenke til spørreundersøkelsen ble sendt ut per e-post til en kontaktperson for hver 
bedrift oppgitt i MEF sitt medlemsregister. Det ble bedt om at undersøkelsen ble videresendt til leder 
eller noen med ansvar for miljø. Flertallet som har svart på undersøkelsen er personer som oppgir å 
ha en leder- og/eller administrativ stilling (84 %). Blant de resterende finner vi følgende stillinger: 
maskinførere (8,5 %), miljørådgiver eller HMS-ansvarlig (2,5 %) og annet (5 %). En del har i 
kommentarfeltet oppgitt å inneha flere ulike roller. I og med at det er et stort antall bedrifter med få 
ansatte i undersøkelsen, utelukkes det ikke at dette kan gjelde også bedrifter hvor respondenten ikke 
har kommentert det.  

Resultatene av spørreundersøkelsen vil, til en viss grad, avhenge av om personen som har besvart 
har god kjennskap til bedriftens aktiviteter og rutiner, og vi tar derfor et lite forbehold om at 
undersøkelsen ble videresendt til og besvart av riktig person. Det ble lagt vekt på å formulere 
spørsmålene slik at det skulle være mulig å besvare uten noen særlig form for bakgrunnskunnskap 
om problemstillingen, men kommentarene, og til en viss grad enkelte av resultatene, tyder på at 
enkelte spørsmål burde ha vært bedre forklart.  

Totalt 42 % av de utvalgte bedriftene har svart og oppgir at de driver med massehåndtering (249 svar 
av totalt 599 i utvalget). Det er grunn til å anta at den reelle svarprosenten for bedrifter som driver 
med massehåndtering er noe høyere enn 42 %.  Dette fordi noen mottakere av undersøkelsen oppgir 
at de ikke driver med massehåndtering.  Vi antar at dette også kan gjelde mottakere som ikke har gitt 
tilbakemelding på undersøkelsen.  

                                                                 
3 https://web.easyresearch.se/APP/Login.aspx  
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Figur 1. Spørreundersøkelsen er utført blant maskinentreprenører i åtte fylker som markert her. Antall bedrifter 
lokalisert i de respektive fylkene i parentes. Totalt 241 respondenter besvarte dette spørsmålet. 

Noen av bedriftene svarte innledningsvis at de ikke driver med massehåndtering og ble dermed ledet 
ut av undersøkelsen.  

Ikke alle respondentene har svart på alle spørsmålene. De fleste spørsmål var obligatoriske, med 
noen valgfrie åpne spørsmål og kommentarfelt. Videre har vi mistet noen respondenter underveis. Vi 
har i presentasjon av resultat og analyse oppgitt hvor mange som har svart på det enkelte spørsmål.  

Rådata fra spørreundersøkelsen ble gjennomgått for hvert spørsmål. Figurer og tabeller er produsert 
i verktøyet Microsoft Excel. Et flertall av spørsmålene hadde kommentarfelt, men disse var ikke 
obligatoriske og det varierer derfor i hvilken grad de er benyttet. Kommentarene er benyttet på to 
ulike måter i analysen: 1) som utdypende forklaring til de kvantitative resultatene og 2) for å fange 
opp misforståelser/feiltolkninger av spørsmålene. I noen tilfeller har vi ut fra kommentarfeltene sett 
at spørsmål har blitt feiltolket av flere, og har derfor unnlatt å bruke svarene i rapporten. Dette 
gjelder særlig bruk av ordet infiserte masser, som selv når formulert sammen med fremmede arter 
kan ha blitt oppfattet som kjemisk forurensede masser, som er den vanligste tolkningen av infiserte 
masser. Gjennom samtaler med MEF har vi i noen grad og ved behov fått bekreftet og korrigert vår 
tolkning av respondentenes svar.  
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3 Bakgrunnsinformasjon om bedriftene i undersøkelsen 

3.1 Størrelse og geografisk fordeling 
For å få en oversikt over størrelsen på bedriftene som har svart, ble respondentene bedt om å oppgi 
antall ansatte i bedriften de representerer. Det er i hovedsak bedrifter med opp til 20 ansatte som 
har besvart undersøkelsen. Bedrifter med over 50 ansatte utgjør til sammen om lag 6 % av bedriftene 
(figur 2). Størrelsesfordelingen for bedriftene er representativ for MEF (Maskinentreprenørenes 
Forbund)4.   

 

 
Figur 2. Bedriftenes størrelse basert på antall ansatte. Antall respondenter i parentes. Totalt antall 
respondenter på spørsmålet: 241 

Besvarelsene viser at bedriftene i undersøkelsen er noenlunde jevnt fordelt på de aktuelle fylkene, 
med unntak av at svært få er lokalisert i Oslo.  

Respondentene ble bedt om å oppgi opptil tre fylker hvor bedriften hadde flest oppdrag i. Litt over 
halvparten (60 %) av respondentene oppgav kun ett fylke, og så godt som alle oppgav fylket hvor de 
selv er lokalisert i.  

Selv om til sammen kun 15 % av bedriftene er lokalisert i Oslo og Akershus, har 56 % av alle 
respondentene oppgitt disse to (sett under ett) blant fylkene hvor de har flest oppdrag.  

3.2 Type og grad av massehåndtering 
I og med at spredningsproblematikk er knyttet til ulike former for forflytning av masser og 
anleggsmaskiner/-utstyr, ble det spurt om i hvilken grad massehåndtering inngår som en del av 
bedriftens aktiviteter. Av de 249 respondentene som oppgir at bedriften driver med 
massehåndtering, oppgir til sammen 58 % at massehåndteringen i stor grad eller svært stor grad 
inngår i det bedriften driver med. Det er videre 33 % som oppgir at det inngår i noen grad. Se figur 3.  
 

                                                                 
4 Representant for MEF Oslo og Akershus oppgir at om lag 80 % av medlemsmassen er bedrifter under 20 ansatte.  
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Det ble spurt om hvilke aktiviteter bedriftene driver med innenfor massehåndtering (figur 4). 
Flertallet (75 %) oppgir at bedriften utfører arbeid med utkjøring av masser til eksterne mottak, og 
ca. halvparten (56 %) oppgir at bedriften utfører tilkjøring av masser fra eksterne mottak. I tillegg 
oppgir 45 % at bedriften driver med intern masseforflytning mellom anleggsområder. Av de spurte 
oppgir 62 % at bedriften utfører gjenbruk og midlertidig lagring av masser internt på 
anleggsområder.  

Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom størrelse på bedrift og i hvilken grad 
massehåndtering inngår i bedriftens virksomhet. 

 

 
Figur 3. Andel respondenter som vurderer massehåndtering å inngå i liten, noen, stor eller svært stor grad i 
bedriftens oppdrag. Antall respondenter oppgitt i parentes. Totalt antall respondenter på spørsmålet: 249.  
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Figur 4. Andel av bedrifter som utfører ulike aktiviteter knyttet til massehåndtering. Antall respondenter: 241. 

4 Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov    

4.1 Kunnskap om fremmede arter 
Om lag halvparten av respondentene oppgir at de ikke har ansatte med kompetanse innen 
fremmede arter i bedriften. Samlet sett oppgir 41 % at bedriften har ansatte med kompetanse innen 
fremmede organismer/svartelistede arter (figur 5). Et flertall av disse ansatte er innleide ressurser. 

Svarene i spørreundersøkelsen indikerer at det ikke er vanlig å ha egen miljørådgiverstilling med 
unntak av hos de aller største bedriftene. Fire av bedriftene som har besvart spørsmålet (dvs. under 
2 %) oppgir å ha egen miljørådgiverstilling. Tre av disse oppgitte miljørådgivningsstillingene er i de 
største bedriftene (>100 ansatte). To av disse bedriftene opplyser at denne stillingen er relatert til 
ytre miljø, og de oppgir også at de driver med massehåndtering som inkluderer kjøring til/fra 
anleggsområde, samt at de har ansatte med kunnskap om fremmede organismer/svartelistede arter. 
Én respondent oppgir at stillingen er relatert til HMS/KS og at massehåndtering i liten grad inngår i 
hva bedriften jobber med. Den fjerde miljørådgiverstillingen er knyttet til et firma som oppgir å drive 
med tilkjøring av masser fra eksterne mottak, og opplyser å ha ansatte med kunnskap om fremmede 
organismer/svartelistede arter. 

Bedriften som driver med massehåndtering i svært stor grad ser ut til å være den gruppen som i 
størst grad har kompetanse på fremmede arter (enten innleid eller fast ansatt). Ser man på de øvrige 
tre kategoriene, ser det imidlertid ikke ut til å være noen sammenheng mellom grad av 
massehåndtering og personell med kompetanse (se figur 6). 
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Figur 5. Andel respondenter som oppgir at bedriften har eller leier personell med kunnskap om fremmede 
organismer/svartelistede arter. Antall respondenter på dette spørsmålet: 241.  

 

 

Figur 6. Sammenhengen mellom kompetanse (innleid eller fast ansatt) om fremmede organismer og i hvilken 
grad massehåndtering inngår i det bedriften driver med. Antall respondenter i parentes. Antall respondenter 
totalt på dette spørsmålet: 241. 
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4.2 Kjennskap til aktsomhetsplikten 
Før forskrift om fremmede organismer trer i kraft er det i naturmangfoldloven først og fremst den 
generelle aktsomhetsplikten (§ 6) som gjelder ved fare for skade på biologisk mangfold ved spredning 
av fremmede arter:   

«Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid 
med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses 
aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.» 

Det ble i den sammenhengen stilt spørsmål om i hvor stor grad bedriftene er kjent med 
aktsomhetsplikten. Til sammen oppgir over halvparten ingen eller liten grad (hhv. 15 og 42 %) 
kjennskap til aktsomhetsplikten, mens 38 % oppgir i noen grad å kjenne den. Se figur 7.  

Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom i hvor stor grad massehåndtering inngår som en del 
av det bedriften driver med og kjennskap til aktsomhetsplikten.  

Det ble videre spurt om bedriftene hadde rutiner for hvordan naturmangfoldloven skal ivaretas i 
anleggsprosjekter. Her oppgav 62 % at de ikke har rutiner for dette, mot 12 % som oppgir at de har 
slike rutiner. De øvrige respondentene oppgir at de er usikre på om slike rutiner foreligger i deres 
bedrift. Kommentarene fra de som oppgir at de har slike rutiner, tyder imidlertid på at det i flere 
tilfeller ikke er snakk om rutiner, men f.eks. egendefinerte føre var-prinsipp slik som å gjøre minst 
mulig skade, bruke sunn fornuft og innleie av kompetent personell ved behov. Noen oppgir imidlertid 
at dette inngår som en del av bedriftens Ytre Miljø-plan eller KS-system/sjekklister, eller er definert 
ansvar til bedriftens miljørådgiver.  

 

 
Figur 7.  Graden av kjennskap til naturmangfoldlovens generelle aktsomhetsplikt (§ 6). Andel av respondentene 
oppgitt i %. Antall respondenter: 217.  
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På spørsmål om bedriften har fått tilbud om opplæring om fremmede organismer eller 
naturmangfoldloven svarer 2 % ja, mens hhv. 90 % og 89 % svarer nei og de øvrige er usikre5. Det ble 
samtidig også spurt om bedriften har fått tilbud om opplæring i rutiner for massehåndtering av 
infiserte masser, hvorav en noe høyere andel av respondentene svarer ja (9 %). Enkelte kommentarer 
tyder imidlertid på at ordlyden i spørsmålet kan ha blitt misoppfattet til å omhandle kjemisk 
forurensede masser. 

Til sammen oppgir om lag to tredjedeler at de i noen, stor eller svært stor grad har behov for 
opplæring innen naturmangfoldloven (totalt 63 %) og fremmede arter (totalt 59 %). Se figur 8. På 
spørsmål om behov for opplæring innen rutiner for håndtering av infiserte masser oppgir 66 % at de 
har behov, men også her kan spørsmålet være mistolket til å gjelde kjemisk forurensede masser, selv 
om svarfordelingen samsvarer godt med det som kom frem av behovsvurderingene innen fremmede 
organismer og naturmangfoldloven.  

En større andel av bedrifter hvor det oppgis at massehåndtering i svært stor grad inngår i det 
bedriften driver med ser behov for opplæring innen fremmede arter enn tilfellet er blant bedrifter 
som driver med mindre grad av massehåndtering (noen og liten grad).  

 

 
Figur 8. Grad av behov for opplæring innen naturmangfoldloven og fremmede organismer. Andel av 
respondentene oppgitt i %. Antall respondenter: 215. 

5 Praktisk gjennomførbarhet og erfaringer  

5.1 Erfaringer med fremmede arter i anleggsprosjekter 
Av totalt 217 respondenter oppgir 24 % at deres bedrift har vært involvert i anleggsprosjekter med 
egne poster i anbudsdokumenter vedrørende fremmede organismer og massehåndtering (figur 9). 

                                                                 
5 Antall respondenter var i dette tilfellet hhv. 217 og 216. 
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Dette gir en pekepinn på hvor vanlig det er at dette faktisk inkluderes i disse dokumentene fra 
byggherrens side. Det må bemerkes at det kan være at problemstillingen er omtalt i 
anbudsdokumenter uten at prosjektet nødvendigvis har hatt spesifikke prisbærende poster for 
håndtering av slike masser som en del av anbudsbeskrivelsen.  

Relativt få respondenter oppgir at bedriften har opplevd forsinkelser og/eller utfordringer i 
byggeprosjekter på grunn av problematikken rundt fremmede organismer. Andelen som oppgir at 
bedriften har opplevd forsinkelser utgjør 15 %, mens andelen som har opplevd utfordringer er på 20 
% (figur 9). Det kommer ikke frem av svarene fra undersøkelsen hva som kan være årsaken til den 
relativt lave andelen.  

Av de som oppgir å ha hatt utfordringer/forsinkelser har to av respondentene kommentert at 
forsinkelser/merkostnader har oppstått pga. forhold knyttet til mottakssted, herunder at 
mottakssted har hatt andre/strengere krav enn det som lå til grunn i anbudsdokumenter, og at 
mottakssteder er usikre på og mangler erfaring med hvordan slike masser skal håndteres. 

Det kommer også frem av kommentarene at bedriftene har møtt krav til håndtering av masser med 
fremmede plantearter under anleggsprosjekter for Statens Vegvesen. I tillegg oppgir flere at de har 
hatt krav til spesifikke rutiner ved massehåndtering i jordbruket.  

 

 
Figur 9. Bedriftenes erfaringer med fremmede organismer i anleggsprosjekt(er), oppgitt i prosent. Antall 
respondenter: 217.   
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5.2 Praktisk gjennomførbarhet av rutiner 
Respondentenes syn på gjennomførbarheten av ulike tiltak for å hindre spredning av fremmede arter 
ved massehåndtering ble kartlagt. Dette ble gjort ved å be dem om å gradere gjennomførbarheten i 
kategoriene urealistisk, delvis gjennomførbart og fullstendig gjennomførbart for følgende rutiner6: 

• Før flytting av masser skal masser infisert med fremmede skadelige plantearter varmebehandles 
for å unngå risiko for uheldige følger for biologisk mangfold.  

• I tilfeller hvor det er påvist fremmede skadelige plantearter, bør kjøretøy, maskiner og annet 
utstyr rengjøres for rester av jord, plantedeler og frø før det tas i bruk andre steder. 

• Masser som er forurensede med fremmede skadelige plantearter kan gjenbrukes internt på 
anleggsområdet som underliggende fyllmasser. 

• Masser som er infisert med fremmede skadelige plantearter bør leveres til godkjent mottak 

• Masseuttak og levering skal loggføres i tilfeller hvor det finnes masser infisert med fremmede 
skadelige plantearter.  

Utsagnene er hentet fra faktaark med rutiner for massehåndtering og fremmede arter7, forskrift om 
fremmede organismer av juli 20148 og Oslo kommune sin prosedyre for behandling av masser ved 
forekomster av kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, kjempespringfrø, russesvalerot og legepestrot9. 
Resultatene er presentert i figur 10.   

Resultatene viser at varmebehandling før flytting av masser er det tiltaket den høyeste andelen av 
respondentene mener er urealistisk. Det kommer frem av kommentarene at varmebehandling av 
masser før deponering eller levering til mottak vil kreve mye tid og medfører høye kostnader, samt 
utstyr som ikke er lett tilgjengelig for anleggsbransjen i Norge.  

Rengjøring av anleggsmaskiner og utstyr etter håndtering av masser med fremmede plantearter 
omtales som helt gjennomførbart av 29 % av respondentene. Videre oppgir 40 % at dette er delvis 
gjennomførbart, mens 26 % mener at dette urealistisk. Noen av respondentene har kommentert at 
dette kun er et kostnadsspørsmål og gjennomførbart dersom det er kontraktfestet. 

Gjenbruk av masser med fremmede arter i dypereliggende lag, rengjøring av maskiner og levering av 
masser til godkjent mottak skiller seg ut som de tiltakene som respondentene har ansett som mest 
gjennomførbare. 

Flere av respondentene har kommentert at dersom masser skal gjenbrukes i dypere lag, må dette 
stilles som krav av byggherre. For levering til godkjent mottak forutsettes også at det finnes 
godkjente mottak tilgjengelig. I dette spørsmålet er det mulig at ordlyden med infisert har villedet 
respondentene til å tenke på kjemisk forurensede masser.  

Det er 25 % av respondentene som oppgir at loggføring av masseuttak og levering av masser med 
fremmede arter er fullstendig gjennomførbart, mens samme andel oppgir at dette er urealistisk. Det 
er 39 % som oppgir at dette er delvis gjennomførbart. Mange av respondentene kommenterer at 
dette er gjennomførbart så lenge området er kartlagt i forkant og de har fått oppgitt hvilke områder 
det gjelder.  

Hvor vidt de ulike respondentene har praktisk erfaring med alle tiltakene kommer ikke fram.  

                                                                 
6 Én av rutinene er utelatt i etterkant fordi ordlyden i spørsmålet kan ha vært kilde til misforståelse. 
7 http://fagus.no/system/files/publikasjoner/2010-om-massehandtering-og-invaderende-plantearter.pdf  
8 http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Horing-av-forslag-til-forskrift-om-fremmede-organismer-20147968/  
9 http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Bymilj%C3%B8etaten%20(BYM)/Internett%20(BYM)/Dokumenter/Natur/ 
Fremmede%20planter/Prosedyre%20Jord%20fremmede%20planter_BYM.pdf  
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Respondentenes kommentarer til alle tiltakene kan oppsummeres som følger:   

• Det må være byggherrens ansvar å pålegge entreprenør tiltak for å hindre spredning av 
fremmede arter ved massehåndtering. 

• Byggherre må dekke eventuelle ekstra kostnader som oppstår ved håndtering av masser med 
fremmede arter.   

• Entreprenør må få kunnskap om problemstillingen i forkant av anleggsarbeidene og som en del 
av anbudet for å kunne gjennomføre tiltak. Området bør kartlegges før anleggsarbeidene starter 
slik at kunnskapen er tilgjengelig for entreprenør.  

 

 
Figur 10. Presentasjon av respondentenes svar på praktisk gjennomførbarhet for utvalgte tiltak mot spredning 
av fremmede plantearter, oppgitt i prosent av antall besvarende. Antall respondenter: 227. 

5.3 Tilgang på godkjente mottak/deponi 
Av 227 besvarende oppgir til sammen 64 % at de anser tilgangen på godkjente fyllinger som dårlig 
eller fraværende. Til sammen svarer 11 % at tilgangen er god eller svært god (figur 11).  

Med fyllinger har vi ment en fellesbetegnelse på deponi og mottak. Ifølge MEF er det lite sannsynlig 
at denne benevnelsen har blitt misforstått av respondentene.  
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I kommentarfeltet skriver noen at det er alarmerende og kritisk lav tilgang på fyllinger. Flere påpeker 
også den miljømessige utfordringen med lang transportvei for å levere masser. Én av respondentene 
har også kommentert at mottak gjerne ikke vet hva de skal gjøre med slike masser 

 
 

 
Figur 11. Vurdering av tilgangen på godkjente fyllinger. Antall respondenter: 227.  

6 Tiltak og utfordringer  

6.1 Utfordringer knyttet til håndtering av masser med fremmede arter 
Respondentene ble bedt om å rangere hvilke som er de største utfordringene knyttet til riktig 
håndtering av masser med fremmede plantearter. Svaralternativene var økte kostnader, økt tidsbruk, 
levering av masser til godkjent mottak og uklare retningslinjer.  

Økte kostnader tilknyttet massehåndtering med fremmede arter er den utfordringen entreprenørene 
vurderer som størst (41 % rangerte dette alternativet høyest). I og med at økt tidsbruk og levering av 
masser til godkjent mottak gjerne henger sammen med kostnader, er det imidlertid ut fra den videre 
rangeringen ikke entydig hva entreprenørene ser som de nest største utfordringene. Basert kun på 
prosentvis rangering er uklare retningslinjer den største utfordringen av nest flest (28 % rangerte 
dette alternativet høyest).  

6.2 Respondentenes forslag til tiltak mot spredning av fremmede arter 
Respondentene ble i et åpent spørsmål bedt om å komme med forslag til tiltak som hhv. 
myndigheter, byggherre og entreprenører kan gjøre for å redusere spredning av fremmede skadelige 
plantearter gjennom massehåndtering (Tabell 1). Til sammen 25 respondenter foreslo tiltak 
myndigheter kan gjøre, og 22 foreslo tiltak som byggherre og entreprenør kan gjøre. 

Dårlig 
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Så godt som alle respondentene peker på behov for klare og enkle retningslinjer fra myndigheter, 
samt kursing og bevisstgjøring om problematikken med fremmede arter. De fleste mener også at 
myndighetene må øke/legge til rette for tilgang på massedeponi. Om lag halvparten mener også at 
myndighetene bør kartlegge og informere om forekomster av fremmede arter. 

De fleste av forslagene til hva byggherre kan gjøre, går ut på kartlegging av fremmede arter på 
anleggsområdet og beskrivelse i anbudsgrunnlaget av krav til håndtering av eventuelle forekomster, 
gjerne med prisbærende poster. Det pekes også på at byggherre må inneha kompetansen og 
kontrollen, samt ha det overordnede ansvaret inkludert oppfølging under anleggsfasen. 

Når det gjelder forslag til hva entreprenørene selv kan gjøre, er det hovedsakelig kommentert behov 
for opplæring, kunnskapsinnhenting og bevisstgjøring av bransjen, samt overholdelse av de krav som 
stilles av myndigheter og byggherre. Rengjøring av utstyr og gjenbruk av masser på anleggsområdet 
er også nevnt. 

Generelt er det mange som kommenterer kostnadene ved massehåndteringen, herunder kostnader 
ved transport og deponering. 

 

Tabell 1. Respondentenes forslag til tiltak som hhv. entreprenør, byggherre og myndigheter kan bidra med for å 
redusere spredning av fremmede plantearter gjennom massehåndtering.  

Entreprenør Byggherre Myndigheter 

Kompetanseheving og 
bevisstgjøring 

Inneha kompetanse Holde kurs og bevisstgjøre 

Overholde krav som stilles av 
myndigheter og byggherre 

Beskrivelse i anbudsgrunnlag  

(for eksempel prisbærende poster) 

Utarbeide klare og enkle 
retningslinjer 

Rengjøring av utstyr Kartlegging av fremmede arter på 
anleggsområdet 

Tilrettelegge/øke tilgangen på 
deponi 

Gjenbruk av masser dersom 
mulig 

Overordnede ansvar og følge opp i 
anleggsfasen 

Kartlegge og informere om 
forekomster av fremmede arter 

7 Oppsummering 
De mest sentrale resultater fra undersøkelsen er som følger: 

• Over halvparten av respondentene i undersøkelsen driver masseforflytning til og fra anleggsplass 
til eksterne mottak, og nær halvparten driver med forflytning av masser mellom mottak.  

• De færreste respondentene i undersøkelsen har kompetanse om fremmede arter, og dedikerte 
stillinger knyttet til miljørådgivning er sjeldent. Det foregår i noen grad innleie av slik kompetanse 
ved behov, da til sammen 41 % av bedriftene har ansatt eller leier inn personell med kompetanse 
om fremmede arter. Det er ikke nærmere undersøkt om andelen som ikke har og ikke leier inn 
slik kompetanse har hatt behov for dette i prosjekter. Hva som er årsaken til at en overvekt 
verken har eller leier slik kompetanse fremgår ikke av undersøkelsen 

• En betydelig del av respondentene mangler kjennskap til det lovverket (naturmangfoldlovens 
generelle aktsomhetsplikt (§ 6)) som før forskrift om fremmede organismer foreligger, er mest 
relevant når det gjelder spredning av fremmede (svartelistede) arter med masser.  
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• Det er kun 2 % av respondentene som oppgir at bedriften har fått tilbud om opplæring innen 
fremmede arter eller naturmangfoldloven, og et flertall av respondentene ser i noen, stor eller 
svært stor grad behov for slik opplæring. 

• Respondentene kommenterer i flere tilfeller at dersom maskinentreprenørbransjen skal 
gjennomføre tiltak for å hindre spredning av fremmede arter, må det tilrettelegges fra byggherre 
og myndighetenes side.  

• Det er kommentert av flere av respondentene at myndigheter, som tiltak mot fremmede arter, 
bør komme med klare og enkle retningslinjer, samt kartlegge forekomster av fremmede arter. 

• Tilgangen på massedeponi/mottak vurderes som dårlig eller fraværende av et flertall av 
respondentene, og tilrettelegging for/oppretting av slike er nevnt blant viktige tiltak 
myndighetene bør stå for.  

• Av et utvalg tiltak mot spredning av fremmede arter fremstår flere som realistiske kun under 
visse forutsetninger.  

8 Forslag til oppfølgende tiltak 
På bakgrunn av de mest sentrale resultatene fra undersøkelsen, samtaler med relevante aktører og 
egne prosjekterfaringer har vi i de påfølgende kapitlene vurdert oppfølgende tiltak som kan bidra til å 
bekjempe spredning av fremmede arter via massehåndtering. Vi presiserer at de utvalgte tiltakene 
gjelder for masser som inneholder fremmede plantearter.  

Byggherrens forpliktelser og ansvar iht. til byggherreforskriften og evt. annet lov- og regelverk er fra 
vår side ikke diskutert. Det bemerkes imidlertid at respondentene påpeker en rekke tiltak byggherre 
kan/bør gjennomføre (f.eks. kartlegging og beskrivelse i anbudet av evt. forekomster av fremmede 
plantearter og hvordan disse skal håndteres) som er viktig for at entreprenør skal kunne utføre tiltak 
iht. gjeldende krav.  

8.1 Kompetanseheving og bevisstgjøring av entreprenør 
Maskinentreprenørene selv ser et behov for kompetanseheving og bevisstgjøring innen tema 
fremmede arter og massehåndtering.  

Økt bevisstgjøring og kunnskap kan for eksempel gi utslag i at entreprenør kan gjenkjenne 
fremmedartsforekomster og dermed varsle byggherre. Vi kjenner flere tilfeller hvor dette har skjedd. 
Entreprenør vil i mange tilfeller være engasjert av byggherrer med liten kunnskap om temaet, og vil 
dermed være den nærmeste fagpersonen som kan fange opp problemet.  

Det bør etter vår mening fokuseres på følgende behov hos entreprenørbransjen:  

• Basiskunnskap om de mest problematiske fremmede artene. Det er neppe realistisk at 
maskinentreprenørene skal tilegne seg god kunnskap om flora generelt, men ikke urealistisk at 
de kan kjenne til et utvalg av plantearter, f.eks. fra regionale handlingsplaner.  

• Forståelse av hvorfor disse artene utgjør et reelt problem.  

• Noe kjennskap til krav i naturmangfoldloven (aktsomhetsplikten) og den kommende forskriften 
om fremmede organismer. 

• Klare og enkle retningslinjer fra myndighetene for hvordan masser med prioriterte 
fremmede/svartelistede arter kan/bør/skal håndteres. 
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• Tilgang på informasjonsmateriell som tar for seg et utvalg fremmed arter. Materiellet bør 
foreligge i et format som kan være tilgjengelig i kjøretøy på anleggsplass. MEF 
(Maskinentreprenørenes Forbund) har vist interesse for at dette produseres. 

• Enkel tilgang på informasjon om kartlagte forekomster av fremmede arter, ved kjennskap til 
Artskart og tilsvarende kartportaler. 

Videre ser vi behovet for at også eiere av massedeponier og mottak hvor det produseres vekstjord 
bør ha denne typen kunnskap.  Disse tar i mot masser som vil kunne være forurenset av fremmede 
arter samt i noen tilfeller også omsetter masser videre. Ut i fra egne erfaringer ser vi at det finnes 
store bestander av fremmede/svartelistede arter på deponi og andre mottakssteder for masser i 
umiddelbar nærhet til rene masser som kjøres ut fra deponiene.  

Tilsvarende spredningsfare forekommer på entreprenørenes egne anleggsområder, i de tilfeller hvor 
det foregår midlertidig lagring av masser der.   

8.2 Myndighetskrav og prioriteringer 

8.2.1 Regelverk og krav 

Per i dag er det en viss usikkerhet rundt regelverk og de krav som foreligger om hvordan fremmede 
arter, herunder masser som inneholder slike, skal håndteres. Den kommende forskriften om 
fremmede organismer vil forhåpentligvis tydeliggjøre hvilke krav som skal gjelde, men det bør i 
tillegg utarbeides veiledere, samt påse at rutiner som blir påkrevd er praktisk gjennomførbare10.  

Ut i fra noen av kommentarene fra respondentene fremgår det at det finnes kommuner hvor 
spørsmålet om fremmede arter og massehåndtering er et eget punkt ved søknadsprosesser for 
byggeprosjekter. Det kan tenkes at man som en standard kunne stille til en vurdering av behov for 
kartlegging av fremmede arter i slike søknadsprosesser, herunder søknader om rammetillatelse, 
igangsettelsestillatelse (IG) o.l., gjerne på lik linje med krav om vurdering av forurenset grunn.  

8.2.2 Prioriteringer 

Det er ikke alltid slik at håndtering av masser med fremmede/svartelistede arter gir etablering av 
nye, permanente bestander. Flere av de svartelistede artene er pionérarter knyttet til lysåpne, nakne 
områder, og vil derfor på sikt som regel bli utkonkurrert av andre arter. Slike arter vil også ha 
vanskelig for å etablere seg i tilgrensende områder, for eksempel i tett skog, og de utgjør dermed 
ikke noen reell trussel mot det stedlige biologiske mangfoldet. Bestander av svartelistede arter som 
vokser ved eller i naturområder som er sårbare eller verdifulle, samt langs vassdrag og andre typiske 
spredningsveier, utgjør en større trussel mot det biologiske mangfoldet sammenlignet med 
bestander som ikke vokser i slike områder.  

Det er utarbeidet flere regionale handlingsplaner/miljøplaner og tilhørende tiltaksplaner mot 
fremmede arter (av fylkesmenn, Statens Vegvesen, Jernbaneverket). I planene er det listet opp 
fremmede arter som det er ekstra fokus på å bekjempe/unngå å spre videre. Med tanke på hvor man 
skal sette inn ressursene, bør trolig krav som blir stilt til håndtering av masser med fremmede arter 
derfor også vurderes ut i fra hvorvidt artene er prioriterte på regionalt nivå. I og med at masser 
gjerne kjøres til deponier i andre fylker, må det også tas hensyn til hvilke arter som står på 
mottaksfylket/-regionen sin prioriteringsliste.   

                                                                 
10 Unntatt for utsetting av utenlandske treslag. 
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Sett i lys av dette mener vi at man i anleggsprosjektene bør konsentrere seg om de arter som er 
prioriterte i de regionale handlingsplanene og legge eventuelle angitte rutiner og tiltak til grunn for 
bekjempelse/sikker massehåndtering. Imidlertid bør man for hvert tilfelle gjøre en konkret 
risikovurdering, hvor man ut i fra kunnskap om naturmiljøet både i anleggsområdet og ved et 
eventuelt deponi/mottak, avgjør hvilke tiltak som skal gjennomføres. Samme vurdering må også 
gjøres av behov for tiltak mot spredning ved transport.  

8.3 Gjennomførbarhet av tiltak 
Ved utarbeiding av rutiner og veiledere for massehåndtering må det være fokus på at tiltak og rutiner 
er praktisk gjennomførbare. Respondentene har ved flere anledninger i undersøkelsen vist til 
kostnader som en vesentlig utfordring ved håndtering av masser med fremmede arter. 
Forhåndskartlegging av arter i områder hvor man vet at det er høy risiko for problematiske 
fremmede arter (for eksempel innenfor Ring 3 i Oslo eller langs samferdselsårer) vil være en fordel 
når det gjelder å begrense uforutsette kostnader for byggherre og entreprenør.  

Foruten økte kostnader medfører også ulike tiltak ulemper i form av: 

• Økt tids- og arealbruk bl.a. som følge av behov for vasking av lastebiler og andre maskiner 

• Økt tungtrafikk og utslipp av klimagasser/luftforurensning ved levering til deponi som i mange 
tilfeller vil ligge langt unna anleggsplass 

• Oppfylling av deponiområder som ellers kunne vært forbeholdt kjemisk forurensede masser 

• Økt energi- og arealbruk som en konsekvens av krav om varmebehandling m.m. 

Slik både respondentene i undersøkelsen og vi vurderer det, er det ulik grad av realisme i hvorvidt 
enkelte av foreslåtte rutiner fungerer i praksis. Ved gjennomføring av varmebehandling vil det for 
eksempel være vanskelig å vite hvilke kontrollrutiner og metoder som skal være gjeldende for å 
kontrollere at massene er rene. Varmebehandling av store mengder masser er et lite effektivt 
virkemiddel med tanke på tidsbruk og areal. Varmebehandling på et eksternt tilrettelagt mottak, kan 
tenkes å være et alternativ.  

Rengjøring av maskiner og kosting av lasteplan på deponi/mottak er et tiltak som blir praktisert på 
flere anleggsplasser. Mange anleggsplasser har etablert vaskeplasser hvor lastebiler må vaskes før de 
forlater plassen, primært for å hindre støvspredning. En slik rutine vil først og fremst være aktuell i 
prosjekter hvor masser med innhold av fremmede arter skal fraktes ut av opprinnelig 
anleggsområde, og spesielt dersom transportveien går forbi verdifulle naturområder. Ved etablering 
av rengjøringsrutiner på anleggsplassen er det også viktig at det foregår på en slik måte at det er 
mulig å samle opp vann/jord, samt at vannet ikke ledes til overvannsnett/resipient, da dette kan føre 
til videre spredning av fremmede arter.  

Gjenbruk av masser med fremmede arter i dypereliggende lag forutsetter at massenes kvalitet er 
tilstrekkelig, eksempelvis med tanke på både stabilitet/bæreevne/setninger. Gjenbruk vil derfor ikke 
alltid være et reelt alternativ. Ofte er det heller ikke plass til å gjenbruke gravemasser på anleggs-
/byggetomta. 

Loggføring av masser bør være et fullt gjennomførbart tiltak, siden dette allerede gjennomføres ved 
håndtering av kjemisk forurensede masser. Oslo kommune har dette som en del av sin prosedyre for 
håndtering av masser med utvalgte fremmede plantearter4. Dette forutsetter imidlertid at området 
er kartlagt for fremmede arter slik at massene kan sorteres etter kategori (eksempelvis innhold av 
fremmede arter og eventuell etter kjemisk forurensning). 
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8.4 Tilgang på deponi/mottak 
De fleste anleggsprosjekter hvor det foregår utgraving vil ha noe eller større grad av 
masseoverskudd. Ofte stilles spesifikke geotekniske kvalitetskrav til tilbakefyllingsmasser og det vil 
således ikke alltid være mulig å gjenbruke masser. Graveentreprenørene vil derfor som oftest ha 
behov for å levere overskuddsmasser til deponi eller mottak.  

En av de tydeligste tilbakemeldingene fra respondentene er imidlertid at tilgangen på deponi/mottak 
for masser med fremmede arter er dårlig. I tillegg har vi erfart at det er flere mottak og deponier som 
har lite kunnskap om håndtering av masser med fremmede arter.  Både Multiconsult og 
Maskinentreprenørenes Forening (MEF) har ved flere tilfeller opplevd at mangelen på mottak/deponi 
fører til høye kostnader i prosjekter, samt at det oppleves manglende forståelse og kunnskap om 
dette hos byggherre eller myndigheter. Flere av dagens deponier for kjemisk forurensede masser har 
begrensninger på andel organisk materiale i masser de tar i mot, noe som kan skaper utfordringer 
ved levering av masser med fremmede arter. Transport av masser og levering til deponi/mottak langt 
fra anleggsområdet kan innebære også andre uheldige virkninger, eksempelvis økte klimagassutslipp, 
støv/støy og fare for spredning av fremmede arter over en lengre veistrekning.  

Disse ulempene, sammen med mangelen på klare myndighetskrav, gjør at slike masser i mange 
tilfeller trolig ikke blir levert til godkjent varig mottak/deponi. 

I høringsutkastet til forskrift om fremmede arter heter det i forslag til § 24: 

«Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde organismer, skal den ansvarlige, i 
rimelig utstrekning, undersøke om massene kan inneholde organismer som kan medføre risiko for 
uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å forhindre 
risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller 

levering til lovlig avfallsanlegg.» 
 

Dersom det med lovlig avfallsanlegg menes myndighetsgodkjente anlegg, kan dette utgjøre en 
flaskehals for levering av slike masser. Dersom masser med fremmede arter må leveres til godkjent 
varig deponi, kan deponier for kjemisk forurensede masser bli fylt opp med masser som strengt tatt 
burde kunne underlegges mindre strenge restriksjoner. Prisen kan ved en slik fremgangsmåte bli 
unødvendig høy. Det bør foreligge en mulighet for at permanente massedeponier for rene 
gravemasser uten myndighetsgodkjennelse også skal kunne ta mot masser forurenset av fremmede 
arter. Dette forutsetter at massene gis en tilstrekkelig overdekning opp til fremtidig terreng, legges 
på sted hvor det forventes at massene blir liggende varig (eller så lenge at plantene ikke lenger er 
spredningsdyktige) og at det journalføres hvor massene legges. 

9 Konklusjon 
En rekke fremmede skadelige arter spres via massehåndtering. Maskinentreprenørbransjen som 
utfører massehåndteringen i praksis, synes imidlertid å ha liten kunnskap om fremmede arter og 
tilsvarende liten kjennskap til naturmangfoldloven som omhandler aktsomhet ovenfor slik spredning. 
En majoritet av bedriftene i denne undersøkelsen har selv ikke ansatte med slik kompetanse. 
Samtidig har få bedrifter fått tilbud om opplæring innen disse emnene, og et flertall mener behovet 
for opplæring er til stede. Iverksetting av gode informasjons- og opplæringstiltak rettet mot denne 
bransjen kan derfor være et virkningsfullt og kostnadseffektivt tiltak for å redusere risikoen for 
spredning av fremmede arter ved massehåndtering. Det vil også være et behov for informasjon og 
opplæring når den nye forskriften om fremmede organismer trer i kraft. 

For at myndighetenes krav skal fungere slik de er tenkt, må de utformes slik at de både er forståelige 
og gjennomførbare for sentrale aktører (herunder maskinentreprenørbransjen). Bedriftene i 



Massehåndtering og fremmede plantearter multiconsult.no
Spørreundersøkelse og analyse 9 Konklusjon

 

126294-RIM-RAP-001 10.03.15 Side 24 av 26 
 

undersøkelsen etterlyser en tydeliggjøring og forenkling av dagens myndighetskrav og mer konkrete 
eksempler på gode og gjennomførbare tiltak. Noen av de utvalgte tiltak i denne undersøkelsen 
vurderes kun som delvis gjennomførbare pga. økte kostnader, økt tidsbruk samt mangel på både 
utstyr og tilrettelegging. Når den nye forskriften om fremmede arter trer i kraft vil det også være 
behov for å tydeliggjøre hva som kreves iht. lovgivningen. 

Vår erfaring tilsier at det per i dag foreligger få eller ingen insentiver for å håndtere masser som 
inneholder fremmede arter på en forsvarlig måte. Dette understøttes også indirekte av svarene i 
denne undersøkelsen og kan skyldes bl.a. høye kostnader knyttet til håndtering, gjenbruk, 
levering/deponering og få tilgjengelige mottak/deponi. Mangel på kunnskap om 
fremmedartsproblematikken bidrar også til å forsterke problemet. At myndighetene legger til rette 
for god håndtering, rutiner for gjenbruk og opprettelse av flere mottak/deponi vurderes derfor som 
de viktigste tiltakene for å hindre spredning av fremmede skadelige arter. 

All erfaring tilsier at det for denne problematikken er mindre kostbart å iverksette tiltak tidlig, 
sammenlignet med å rydde opp etter at skaden først er skjedd. Spredning av fremmede arter kan i 
verste fall medføre uopprettelig skade på natur og økosystemer, og det er i enkelte tilfeller knyttet 
tidkrevende og svært store kostnader til bekjempelsestiltak. Vi har derfor stor tro på at forebyggende 
tiltak rettet direkte mot de som utfører forflytning av masser, vil være et av de mest effektive 
virkemidlene for å ta tak i problemet.  
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