
Multiconsults biologer og naturforvaltere har lang erfaring med 
kartlegging av fremmede og svartelistede plantearter fra en rekke 
veg-, jernbane-, næringsbygg- og boligprosjekter. Slike arter regnes 
blant de største truslene mot stedegent biologisk mangfold, og det 
påhviler iht. naturmangfoldloven virksomheter og enkeltpersoner et 
ansvar bl.a. for å innhente kunnskap om og å unngå videre spredning 
av artene. 

Risiko for slik spredning finnes ofte når prosjektene innebærer 
massehåndtering. Dette gjelder spesielt i byer/ tettbygde strøk, 
på industritomter, avfallsplasser, massetak/-deponi og langs veg, 
jernbane og vassdrag. Multiconsult bistår i den forbindelse med 
kartlegging samt utforming av prosedyrer både for bekjempelse 
av artene på stedet og for utgraving, lagring, transport og sikker 
deponering av massene. 
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Miljø og naturressurser
Fremmede og svartelistede plantearter

Lupiner langs jernbane | Foto: Multiconsult
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OPPGAVER OG 
PRODUKTER

• Kartlegging og dokumentasjon av 
fremmede og svartelistede arter

• Utarbeiding av prosedyrer for 
massehåndtering og -disponering

• Utarbeidelse av prosedyrer for 
bekjempelse på stedet

• Rådgivning om gjeldende forskrifter og 
veiledere

• Myndighetskontakt

Kartlegging langs jernbane Graving i masser med svartelistede arter | Begge foto: Multiconsult

Fremmede arter er definert som arter innført til Norge etter år 1800. Mange av disse artene er risiko-
vurdert i publikasjonen Fremmede arter med norsk svarteliste 2011. Arter som har «høy» og «svært høy» 
risiko for å påvirke lokalt biologisk mangfold negativt, omtales som svartelistede. I henhold til natur-
mangfoldlovens forskrift om fremmede arter har virksomheter og enkeltpersoner plikt til å:

• vise aktsomhet ovenfor utilsiktet spredning av fremmede arter
• iverksette tiltak mot spredning
• ha kunnskap om risiko for det biologiske mangfoldet ved utsetting eller aktivitet som kan medføre en 

slik utilsiktet spredning.     

Massehåndtering i forbindelse med ulike byggeprosjekter er eksempel på aktivitet som innebærer 
spredningsrisiko. Dette inntreffer bl.a. når frø og andre plantedeler finnes i masser som transpor teres 
og/eller lagres samt ved gjenbruk av utstyr med jordrester i nye «friske» områder. En kartlegging forut 
for anleggsarbeidet vil gi svar på om risikoen er tilstede og gi et godt grunnlag for utarbeidelse av 
 prosedyrer for riktig massehåndtering. 


