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Risikovurdering for spredning av fremmede arter i forhold til aktivitetene i Statens vegvesen

Forord
Med utgangspunkt i St. meld. Nr 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand, ble det i 2007 utarbeidet ”Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot
fremmede skadelige arter”. Hver sektor skal risikovurdere sine aktiviteter for spredning av
disse artene. Dette er Statens vegvesens bidrag.
Risikovurderingen av aktivitetene til Statens vegvesen med henblikk på spredning av
fremmede, skadelige arter gir en oversikt over aktiviteter/arbeidsoperasjoner hvor det er fare
for spredning av fremmede arter. Risikokartlegging og –vurdering danner et nødvendig
grunnlag for utarbeidelse av Statens vegvesen sin handlingsplan mot fremmede skadelige
arter. I tillegg til dette er risikovurderingen ment som et hjelpemiddel til arbeidet med Ytre
Miljø i både utbyggingsprosjekter og drift- og vedlikeholdsprosjekter.

Oslo og Arendal, desember 2008
Astrid Brekke Skrindo og Arne Heggland
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0 Sammendrag
Introduksjon av fremmed skadelige arter er regnet som en av de største truslene mot det
biologiske mangfold. Som et ledd i den Tverrsektorielle nasjonale strategien mot fremmede
skadelige arter har Statens vegvesen risikovurdert aktiviteter som kan spre slike arter.
Aktivitetene som risikovurderes inkluderer deler av håndbok 025, Prosesskode 1, Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter for utbyggingsprosjektet og håndbok 111, Drift og
vedlikehold for vedlikeholdsprosjekter samt enkelte andre forhold.
Basert på Norsk standards risikovurdering av anleggsarbeid har Statens vegvesen utviklet et
risikovurderingssystem (RISKEN) som vi har tilpasset risikovurdering av aktiviteter i forhold
til spredning av fremmede arter i utbyggings- og drift og vedlikeholdsprosjekter.
Risikoanalysen er et produkt mellom sannsynlighet og konsekvens som er valgt etter en faglig
vurdering som har en viss grad av usikkerhet.
Artene som er risikovurdert er arter som opptrer langs veg og er kategorisert som høy risiko
på Norsk Svarteliste 2007. Risikovurderingen peker på fem hovedaktiviteter som krever
spesiell oppmerksomhet i både utbygging, drift og vedlikehold av veger:
(i)

Vegetasjonshåndtering

(ii)

Massehåndtering

(iii)

Innkjøp av planter

(iv)

Flytting av vann

(v)

Åpning av korridorer

Disse aktivitetene kan kreve spesielle tiltak hvis det finnes fremmede arter i området. Noen
arter kan spres ved en av hovedaktivitetene, andre ved flere. For hver art foreligger risikovurderingen av alle aktivitetene. For arter det er vanskelig å kartlegge, anbefaler vi føre-varprinsipp slik at uønsket spredning ikke forekommer.
Denne risikovurderingen vil bli fulgt opp av en handlingsplan.
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1 Innledning
Introduksjon av fremmede skadelige arter er regnet som en av de største truslene mot det
biologiske mangfold. I de senere årene har antallet introduksjoner av fremmede arter økt
betydelig. Dette skyldes særlig endringer i internasjonale transport- og handelsmønstre. For å
nå målet om å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen 2010, er bekjempelse av
fremmede arter og stans av nye introduksjoner viktig. I Norge er problemet økende og
samferdselsårer er en av de viktigste spredningskorridorene for noen av artsgruppene.
Med utgangspunkt i St. meld. Nr 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand/1/, ble det i 2007 utarbeidet ”Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot
fremmede skadelige arter” /2/. Samferdselsdepartementet er blant de 10 departementene som
sammen utarbeidet strategien. Strategien inneholder blant annet tiltak som skal iverksettes de
kommende årene. Risikovurdering av aktiviteter i forhold til spredning av fremmede arter er
et av tiltakene. Det foreliggende dokumentet er Statens vegvesens risikovurdering.
Risikovurderingen vil bli fulgt opp med handlingsplaner og tiltak innenfor vegsektoren mot
utvalgte fremmede arter. Bekjempelse av noen arter er i gang i enkelte deler av landet.
Risikovurderingen som følger her vil være til hjelp i arbeidet med ytre miljø både i
konsekvensutredninger, i reguleringsplanfasen og ved utarbeidelse av Ytre miljøplan i
utbyggings-, drift- og vedlikeholdsprosjekter, jf. vegvesenets håndbok 151, Styring av
utbyggings-, drift- og vedlikeholdsprosjekter/3/.
Risikovurderingsmetoden er basert på Norsk standards risikovurdering av anleggsaktivitet/4/.
Aktivitetene som risikovurderes følger Statens vegvesens hovedprosesser fra håndbok 025,
Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter for utbyggingsprosjekter/5/ og
håndbok 111, Drift og vedlikehold/6/ for vedlikeholdsprosjekter.
Norsk Svartliste 2007/7/ gir oversikt over fremmede arter som er påvist i Norge, og gir
overordnede risikovurderinger. Faktaark for svartelistearter finnes digitalt på Artsdatabankens
hjemmesider/8/. Det gjøres oppmerksom på at førsteutgaven av ”svartelista” fra 2007 kun
behandler 217 (i underkant av 10 %) av artene definert som fremmede i Norge. Arbeidet med
en ny, mer omfattende og forbedret svarteliste pågår. En ny utgave er ventet i 2011. Vurderte
arter på svartelista er klassifisert som ”høy risiko”, ”ukjent risiko” og ”lav risiko”. De
fremmede skadelige artene som er risikovurdert i det foreliggende notatet fra Statens
vegvesen er artene i høyrisikogruppen som samtidig med sannsynlighet kan leve og spres
langs veg. Det finnes flere fremmede arter enn disse som er et problem for norsk natur, men
vi har på det nåværende stadiet valgt å fokusere på disse artene.
For å hindre videre spredning av fremmede arter er det avgjørende å vite om artene finnes i
utbyggingsområdet eller funksjonskontraktområdet. Omfangsvurdering med kartlegging av
artene før inngrep eller før ny funksjonskontrakt er derfor avgjørende. Statusoversikt for hver
enkelt svartelisteart vil i enkelte tilfeller være tilgjengelig gjennom Fylkesmannen, for andre
arter er egne registreringer nødvendig. Hvis artene ikke finnes i området, er spesielle hensyn
unødvendig, og tiltak i forhold til denne risikovurderingen overflødig.
Formålet med denne rapporten er å gi en grovmasket og overordnet oversikt over hvilke av
Statens vegvesens aktiviteter som kan være risikofylte, d.v.s. innebære fare for at fremmede
arter spres langs vegene og til omkringliggende natur. Dokumentasjon av risikokartleggingen
for hver art (eller artsgruppe) er vedlagt (vedlegg 1). Rapporten omfatter ikke vurderinger av
tiltak.
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Denne risikovurderingen bør oppdateres ved neste utgave av Norsk Svarteliste og ved endring
av Statens vegvesens prosesskoder.
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2 Metode
Her gis en kortfattet gjennomgang av metoden for risikovurdering av fremmede
arter
Basert på Norsk standards risikovurdering av anleggsarbeid (NS 5815:2006) har Statens
vegvesen utviklet et risikovurderingssystem (RISKEN) tilpasset sikkerhet av anleggsarbeid. I
det foreliggende arbeidet har det vært nødvendig å tilpasse dette systemet til aktiviteter i
forhold til spredning av fremmede arter i utbyggings- og drift og vedlikeholdsprosjekter.
Metoden baserer seg på en liste med aktuelle aktiviteter Statens vegvesen bedriver (Tabell
2.1), en beskrivelse av mulige farer (Tabell 2.2) samt en faglig vurdering av sannsynlighet og
konsekvens (Tabell 2.3) under gitte forutsetninger. Sannsynligheten for at hendelsen
inntreffer vurderes på en skala fra 1 til 5. Konsekvensinndelingen (også på en skala fra 1 til 5)
er basert på alvorligheten av hendelsen og hvor lang tid restaurering av området vil ta hvis
hendelsen inntreffer.
Risikovurderingen er utført av to biologer i Statens vegvesen. Deretter har resultatene blitt
diskutert og samordnet til de endelige riskovurderingene.

2.1 Aktivitetene
Aktivitetene som risikovurderes (Tabell 2.1) inkluderer deler av Hb 025, Hb 111 samt enkelte
andre forhold. De viktigste aktivitetene kan systematiseres i følgende kategorier:
(i)

Vegetasjonshåndtering: For å hindre spredning av fremmede arter, særlig karplanter, er
vegetasjonshåndtering avgjørende.

(ii)

Massehåndtering: For å hindre spredning av fremmede arter, særlig karplanter, er
massehåndtering avgjørende.

(iii)

Innkjøp av planter: For en del plantesykdommer er det også spesielle retningslinjer som
trer i kraft. Innkjøp og skjøtsel av busker og trær er aktiviteter som krever spesiell
aktsomhet. For noen arter er Mattilsynets forskrifter gjeldende.

(iv)

Flytting av vann: I områder med krepsepest og gyro er den største risikoen knyttet til
aktiviteten ”forflytting av vann". Her er Mattilsynets forskrifter gjeldende.

(v)

Åpning av korridorer: Nye korridorer (for eksempel bruer, vannveger, tunneler) kan
medføre at nye områder åpnes for visse pattedyrarter.

Når disse aktivitetene utføres i et prosjekt, må det vurderes om spredning av fremmede arter
kan forekomme, hvilke arter det eventuelt gjelder og hvilken alvorlighetsgrad spredningen
medfører for stedegent mangfold. Deretter må det vurderes om det skal settes inn tiltak for å
unngå spredning. Rapporten omfatter ikke vurderinger av tiltak.
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Tabell 2.1: Aktiviteter som er risikovurdert.
Kilde

Gruppe av aktiviteter

Aktivitet

Utbygging
Hb 025 Hovedprosess 2

i) Vegetasjonshåndtering
i og ii) Masse- og vegetasjonshåndtering
ii) Massehåndtering

Hb 025 Hovedprosess 7
Grøntarealer og skråninger

ii) Massehåndtering
ii) Massehåndtering
iii) Innkjøp av planter
iii) Innkjøp av planter
i) Vegetasjonshåndtering

Vegetasjonsrydding: Rydding
og fjerning av busker og
hogstavfall
Avtaking av
vegetasjonsdekke og matjord
Masseflytting, lagring og
bearbeiding av jord og
blandede masser
Utlegging og bearbeiding av
jord
Innkjøp av jord
Såing
Planting av stauder, busker
og trær
Beskjæring av trær

Vedlikehold
Hb 025 Hovedprosess 4

i og ii) Masse- og vegetasjonshåndtering

i) Vegetasjonshåndtering

Rensk av kanter
Overvannsgrøfter og
drensgrøfter
Kantslått og siktslått

i) Vegetasjonshåndtering

Krattrydding

iv) Flytting av vann

Vask av utstyr (inkl tunell)

iv) Flytting av vann

Vask av rekkverk

iv) Flytting av vann

Vask av broer

i og ii) Masse- og vegetasjonshåndtering
Hb111 Standard for vedlikehold

Andre forhold
v) Åpning av spredningsveger
v) Åpning av spredningsveger
v) Åpning av spredningsveger
v) Åpning av spredningsveger

Ny veg som utvider dyrs
leveområde
Bru som utvider dyrs
leveområde
Tunell som utvider dyrs
leveområde
Åpning av vannveger som
utvider dyrs leveområde

2.2 Uønskede hendelser
De uønskede hendelsene som kan medføre at fremmede arter sprer seg i prosjektområdet, fra
vegen og inn i omkringliggende omgivelser står i Tabell 2.2. Spredning av frø eller
plantedeler direkte er en uønsket hendelse hvis den aktuelle plantedelen er levedyktig. Ved
forflytting av masser (blottlegge eksisterende frøbank, deponering av masser, tilføring av
masser), vil frø (og plantedeler) som ikke tidligere har spirt på grunn av manglende
spireforhold (for eksempel for lite lys) kunne spire og deretter spre sine frø videre. Dette
gjelder for de fremmede artene som har langlevd frøbank og på tidspunkt da frø er modne.

Statens vegvesen

8

Risikovurdering for spredning av fremmede arter i forhold til aktivitetene i Statens vegvesen

Tabell 2.2: Farer/ønskede hendelser.
Fare/uønsket hendelse

Artsgruppe
Virus,
invertebrater
bakterier, sopp
Pattedyr
Planter

Spredning

Spredning av frø
og/eller
plantedeler

Spredning/opprettelse av fysiske korridorer
Deponering av
Blottlegging av
Tilføring av masser
masser som
eksisterende frøbank
som inneholder frø
inneholder frø

2.3 Konsekvens og sannsynlighet
Konsekvens og sannsynlighet er vurdert ut fra kriteriene i Tabell 2.3. Disse kriteriene kan
ikke tallfestes. De er basert på en faglig skjønnsvurdering der hensyn til artenes livsstrategi
(krav til leveområde, hvordan de formerer seg, konkurrerer med andre osv) er fundamentet, jf.
Artsdatabankens vurderinger/8/ samt botanisk faglitteratur som ”Lids flora”/9/ m.fl. Det vil
likevel være en viss usikkerhet i valg av både sannsynlighet og konsekvens.
Sannsynligheten vil være avhengig av hvordan den ulike aktiviteten utføres. Det vil derfor
være spesielt vanskelig å skille mellom S2 og S3.
Konsekvensen av spredning av en art vil (i alle fall på noe sikt) oftest være den samme
uansett hvordan arten blir spredd. Hvis en uønsket hendelse inntreffer, vil restaureringstiden
være avhengig av når hendelsen oppdages. Vi antar her at hendelsen oppdages i løpet av det
første året etter at hendelsen har inntruffet. Hvis det går lengre tid enn dette før hendelsen
oppdages, kan noen av artene være konsekvensvurdert for lavt i forhold til hvor lang tid
bekjempelsen vil ta. Vi legger til grunn at det må iverksettes tiltak i restaureringsperioden for
å fjerne den fremmede arten. Disse tiltakene er ikke inkludert i denne rapporten.
Forutsetningene for at vurderingene skal være riktige blir beskrevet i hver risikovurdering. En
felles forutsetning for alle arter om er vurdert er at arten faktisk finnes i området hvor
aktiviteten gjennomføres.
Tabell 2.3: Gradering av konsekvens og sannsynlighet som er brukt i den foreliggende risikovurderingen.
K1

Minimal miljøskade.
Små miljøskader.Ikke
registrerbart i resipient

S1
Lite sannsynlig
Aktiviteten medfører
ikke faren

K2

K3

K4

Moderat miljøskade.
Registrerbar skade.
Restaureringstid < 1
år

Alvorlig miljøskade.
Betydelige
miljøskader.
Restaureringstid 1-5
år.

Kritisk miljøskade.
Alvorlige og
langvarige
miljøskader. Lokale
konsekvenser med
restaureringstid 5-10
år

S2
Mindre sannsynlig
Hvis arten finnes vil
det likevel være liten
sannsynlighet for
spredning

S3
Sannsynlig
Hvis arten finnes vil
det likevel være
sannsynlighet for
spredning

S4
Meget sannsynlig
Hvis arten finnes vil
det likevel være stor
sannsynlighet for
spredning
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K5
Katastrofal miljøskade.
Svært alvorlige og
langvarige
miljøskader. Regionale
og/eller lokale
konsekvenser med
restaureringstid > 10
år
S5
Svært sannsynlig
Hvis arten finnes vil
spredning likevel skje
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2.4 Risikoanalysen
De ulike konsekvenstrinnene (K) blir omregnet til ”poeng” i henhold til en automatisk
prosedyre. Selve risikovurderingen framkommer som produktet av S og K, og aktivitetene
kategoriseres automatisk i rød (aktiviteter som skal medføre tiltak), gul (aktiviteter som skal
vurderes for tiltak) og grønn (aktiviteter som mest sannsynligvis ikke trenger tiltak).
Figur 2.1: Risikomatrise med tiltaksgrenser. Risiko = Sannsynlighet (S) x Konsekvens (K). Rødt område krever
tiltak, gult område krever vurdering, grønt område krever normalt ikke tiltak.
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2.5 De ulike artene
Vi har valgt å risikovurdere arter som vi antar at kan spre seg ved Statens vegvesens
aktiviteter som er plassert i ”Høy risiko” i h.h.t. Norsk Svarteliste 2007 (Tabell 2.4). Med høy
risiko menes ”arter som har negative effekter på stedegent biologisk mangfold eller kan være
vektor for arten (parasitter og sykdommer) som kan ha negativ effekt på stedegent biologisk
mangfold”. Svartelistas kriterier for risikovurdering omfatter en rekke momenter ved de
enkelte artenes biologi og virkninger. Disse momentene er delt i fire grupper: (i) Kan arten
påvirke naturlige habitater eller økosystemer negativt?, (ii) Kan arten påvirke stedegne arter
negativt?, (iii) Kan arten påvirke det genetiske mangfoldet negativt? og (iv) Er arten vektor
for andre arter som kan være skadelig for naturlig biologisk mangfold? Vi har utelatt høyrisiko-arter som lever i sjøen, i dyr, i veksthus og i naturområder der det ikke finnes veg.
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Tabell 2.4: Arter med høy risiko i Norsk Svarteliste 2007 og som er vurdert i dette notatet.
Gruppe/art
Vitenskapelig navn
Pseudosopp og Sopp
Aphanomyces astaci
Kabatina thujae
Podosphaera leucotricha
Podosphaera mors-uvae
Ophiostoma novo-ulmi
Ophiostoma ulmi
Cronartium ribicola
Gymnosporangium
tremelloides
Flatormer
Gyrodactylus salaris
Insekter
Aphrastasia pectinatae
Snegler
Arion lusitanicus
Pattedyr
Erinaceus europaeus
Oryctolagus cunniculus
Mustela
Procyon lotor

Norsk navn

Krepsepest
Greindød
Eplemjøldogg
Stikkelsbærdreper
Almesjuke
Almesjuke
Filtrust
Eplerust

gyro

Sibirsk
edelgranlus
Iberiaskogsnegl
Piggsvin
Kanin
Mink
Vaskebjørn

Gruppe/artV
Vitenskapelig navn
Karplanter
Acer pseudoplatanus
Heracleum mantegazzianum
Heracleum persicum
Petasites hybridus
Impatiens glandulifera
Barbarea vulgaris var.
arcuata
Bunias orientalis
Lupinus polyphyllus

Norsk navn

Platanlønn
Kjempebjørnekjeks
Tromsøpalme
Legepestrot
Kjempespringfrø
Buevinterkarse
Russekål
Hagelupin

Elodea canadensis
Epilobium ciliatum ssp.
Ciliatum
Fallopia japonica
Fallopia sachalinensis

Vasspest
Vanlig amerikamjølke

Fallopia x bohemica
Aruncus dioicus
Rosa rugosa
Bakterier
Erwinia amylovora

Hybridslirekne
Skogskjegg
Rynkerose

Parkslirekne
Kjempeslirekne

Pærebrann

2.6 Ulike geografiske områder
Utbredelsen av fremmede arter er ulik i ulike deler av landet. I enkelte deler av landet finnes
bare noen av disse artene, mens i andre deler av landet finnes mange. For å ha full nytte at
risikoanalysen kreves informasjon om hvilke arter som finnes i et område og hvor stort
omfang problemet har.
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3 Resultater
Risikovurderingen for hver enkelt art er samlet i vedlegg 1. Risikoen for spredning varierer
fra art til art og mellom aktiviteter. Risikoen er også avhengig av for eksempel omgivelsene,
årstid og individtetthet. De artene som har størst risiko for spredning langs veg er hagelupin,
kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, parkslirekne og russekål. Enkelte av de andre har potensial
til å medføre større konsekvenser hvis spredningen faktisk skjer (for eksempel gyro,
krepsepest og planteskadegjørerne) mens andre arter kan bli et større problem om noen år hvis
de ikke bekjempes. Det er derfor vanskelig å rangere de fremmede artene ut fra hvor store
skader de kan gjøre nå og i fremtiden.
Dette kapittelet gir en kort og hovedsakelig tabellarisk sammenstilling av resultatene. I
framstillingen er det lagt vekt på å synliggjøre de ulike aktivitetene.
Hvis vi fortsetter å bygge og drifte veg uten tanke for de fremmede, skadelige artene som er i
området, viser risikovurderingen at mange aktiviteter krever spesielle tiltak for å hindre
spredning av enkelte arter (rød kategori). Flere av risikoaktivitetene kommer i gul
konsekvenskategori for enkelte arter. I disse tilfellene må det undersøkes nærmere om tiltak er
nødvendig. Disse vurderingene kan for eksempel være relatert til individtettheten til den
aktuelle arten, om det er en sårbar naturtype i nærheten, geografisk plassering eller årstid.
Som nevnt tidligere, kan aktiviteter som krever særlig oppmerksomhet for å forhindre
spredning av fremmede skadelige arter, sorteres i fem grupper:
(i)

Vegetasjonshåndtering

(ii)

Massehåndtering

(iii)

Innkjøp av planter

(iv)

Flytting av vann

(v)

Åpning av korridorer

(i) Vegetasjonshåndtering:
Ved håndtering av vegetasjonsavfall er faren for spredning av mange karplanter og eventuelle
planteskadegjørere som finnes på plantene til stede (Tabell 3.1). Det er derfor viktig å ha
oversikt over hvilke arter som finnes i området og hvilke av aktivitetene som er spesielt
risikofylte. For eksempel er det risikofylt å rydde platanlønn på høsten når frøene er modne.
Ved skjøtsel av grøntanlegg kan arter også lett bli spredd videre.
(ii) Massehåndtering:
Ved håndtering av masser er faren for spredning av mange karplanter til stede (Tabell 3.1).
Det er derfor viktig å ha oversikt over hvilke arter som finnes i området og hvilke av
aktivitetene som er spesielt risikofylte. For eksempel for alle artene med langlevd frøbank vil
blottlegging av jorda legge til rette for spiring fra frøbank.
(iii) Innkjøp av planter:
Statens vegvesen
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Ved innkjøp av planter er faren for at iberiaskogsnegl og planteskadegjørere kan følge med
(Tabell 3.1). Det er vanskelig å være sikker på at dette ikke finnes, men det er viktig at vi
stiller krav til planteskolene/gartneriene samt at vi velger plantemateriale som det er liten
sannsynlighet for at er bærer av disse artene. Planter som er kategorisert som høy risiko i
Norsk svarteliste skal, inntil videre, ikke benyttes av etaten.
(iv) Flytting av vann:
Fremmede arter som lever i vann (spesielt gyro, krepsepest og vasspest) må ikke flyttes fra et
vannsystem til et annet. Derfor er aktiviteter som innebærer bruk av vann risikofylt der disse
artene finnes (Tabell 3.1). Hvis en av disse artene kommer over i et nytt vann er det vanskelig
å fjerne arten igjen.
(v) Åpning av spredningsveier:
Nye veger, bruer, åpninger vannveger lager nye korridorer i landskapet. Naturlige barrierer
brytes og dyr som kun kan forflytte seg effektivt langs bakken får utvidet sine leveområder.
Problemet er trolig størst m.h.p. enkelte pattedyrarter. Dette kan være uheldig da de nye
områdene kan ha økosystemer som har lave tålegrenser for slike arter (Tabell 3.1).
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Tabell 3.1: Vurdering av vegvesents aktiviteter med angivelse av risiko av et utvalg av svartelistas
høyrisikoarter.

Aktivitet

Hovedaktivitet

Arter

Vegetasjonsrydding: Rydding
og fjerning av buskas og
hogstavfall

i) Vegetasjonshåndtering
Hagelupin
Vanlig amerikamjølke
Buevinterkarse
Kjempebjørnekjeks/Tromsøp
alme
Kjempespringfrø
Legepestrot
Platanlønn
Russekål
Rynkerose
Skogskjegg
Slirekne-artene
Sibirsk edelgranlus

Avtaking av vegetasjonsdekke
og matjord

Risikovurdering
(farge og tall)

50
30
30
75
30
20
100
40
50
40
40
50

i og ii) Vegetasjon- og
massehåndtering
Vanlig amerikamjølke
Buevinterkarse
Kjempebjørnekjeks/Tromsøp
alme
Kjempespringfrø
Legepestrot
Platanlønn
Russekål
Skogskjegg
Slirekne-artene

30,40
20,40
75-10

Vanlig amerikamjølke
Buevinterkarse
Kjempebjørnekjeks/Tromsøp
alme
Kjempespringfrø
Russekål
Skogskjegg
Slirekne-artene

40
20-30
100

30,40
20
75
40
40
100

Masseflytting og mellomlagring
og bearbeiding av jord og
blandede masser

Innkjøp av jord

40
40
40
30

ii) Massehåndtering
Vanlig amerikamjølke
Legepestrot
Statens vegvesen
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Utlegging og bearbeiding av
jord

Innkjøp av frø og såing og
Innkjøp og planting av stauder,
busker og trær

Slirekne-artene
Kjempebjørnekjeks/tromsøpa
lme
Iberiaskogsnegl

40
100

Buevinterkarse
Kjempebjørnekjeks/Tromsøp
alme
Kjempespringfrø
Platanlønn
Russekål
Skogskjegg
Slirekne-artene
Iberiaskogsnegl

20
100

ii) Massehåndtering

Eplemjøldogg
Stikkelsbærdreper
Almesjuke
Filtrust
Eplerust

1
1
75
50
10
100
100
100
100
100
100

Greindød
Eplemjøldogg
Stikkelsbærdreper
Almesjuke
Filtrust
Eplerust

100
100
100
100
100
100

Kjempebjørnekjeks/Tromsøp
alme
Legepestrot
Russekål
Slirekne-artene

100

Vanlig amerikamjølke
Kjempespringfrø
Russekål

20
30
20

Phytophthora ramorum

Rensk av kanter

Overvannsgrøfter og
drensgrøfter

Kantslått og siktslått

40
75
20
40
30-40
50

iii) Innkjøp av planter
Platanlønn
Skogskjegg
Iberiaskogsnegl
Sibirsk edelgranlus
Greindød

Beskjæring av trær

50

ii)
Vegetasjonshåndtering

i og ii) Vegetasjon- og
massehåndtering

10
20
40

i og ii) Vegetasjon- og
massehåndtering

ii)
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Vegetasjonshåndtering

Krattrydding

Vask av utstyr

Vask av rekkverk og bruer

Flytting av vann
Åpning av vannveger

Ny veg som utvider dyrs
leveområde

Bru som utvider dyrs
leveområde

Tunell som utvider dyrs
leveområde

Buevinterkarse
Kjempebjørnekjeks/Tromsøp
alme
Kjempespringfrø
Legepestrot
Platanlønn
Russekål
Slirekne

30
100

Vanlig amerikamjølke
Kjempebjørnekjeks/Tromsøp
alme
Legepestrot
Platanlønn
Russekål
Rynkerose
Skogskjegg
Slirekne-artene
Sibirsk edelgranlus

40
100

Vasspest
Gyro
Krepsepest

100
25
25

Gyro
Krepsepest

375
375

Vasspest

300

Vasspest
Kjempespringfrø
Rynkerose
Mink

300
75
50
50

Pinnsvin
Kanin
Vaskebjørn

20
20
20

Mink
Pinnsvin
Kanin
Vaskebjørn

50
40
40
40

Mink

50

20
20
50
30
100

ii)
Vegetasjonshåndtering

20
50
30
50
40
100
50

iv) Flytting av vann

iv) Flytting av vann

iv) Flytting av vann
iv) Flytting av vann

v) Åpning av
spredningsveier

v) Åpning av
spredningsveier

v) Åpning av
spredningsveier
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Åpning av vannveger som
utvider dyrs leveområde

Pinnsvin
Kanin
Vaskebjørn

40
40
40

Mink

50

v) Åpning av
spredningsveier

Statens vegvesen
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4 Diskusjon og konklusjoner
Resultatene fra risikovurderingen viser at mange aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift
og vedlikehold av veger kan medføre spredning av fremmede arter hvis disse befinner seg i
området. Vi vil fremheve at arbeidet også i planfasen (inkludert konsekvensutredning) er
viktig for å sikre kunnskap om problemstillingen og legge premisser for sikker miljøoppfølging i senere prosjektfaser. Risikoanalysen er m.a.o. et viktig verktøy generelt i arbeidet
med Ytre miljø i vegvesenets aktiviteter.
Hvis uhellet er ute, og vegvesenet er skyld i en fremmed høyrisikoart spres til nye områder,
vil det ofte være vanskelig å få fjernet den igjen – selv med kostbare tiltak. Det er derfor
viktig at hovedfokus innrettes mot å forhindre spredning.
Risikovurderingen baserer seg på faglig skjønn, og det er betydelig usikkerheten knyttet til
vurderingene. Valg av konsekvens er bestemt ut fra hvor stor skade arten gjør hvis den blir
spredd og hvor lang tid det vil ta å restaurere området hvis uhellet er ute. For hver enkelt art
vil konsekvensen ved spredning - for naturen rundt og det stedegne biologiske mangfoldet variere avhengig av hva slags naturtyper arten spres til. For eksempel vil spredning av lupin
til en elvebredd gi dramatisk endring av artssammensetningen på elvebredden, mens
spredning av lupin til et skogsområde vil gi minimale effekter da arten trives best i lysåpne
områder. På tilsvarende måte vil de ulike artenes reelle risiko for omgivelsene være avhengig
av den faktiske lokaliseringen. Det er videre vanskelig å sette en verdi for ”S” (sannsynlighet)
fordi den i stor grad vil være avhengig av om populasjonen på stedet består av mange eller få
individer. For hver risikovurdering har vi forutsatt at arten faktisk finnes i området.
Usikkerhetene i vurderingene vil kunne påvirke analysen begge veger: Ved noen forhold
burde risikoen vært høyere og ved andre forhold, lavere.
Til tross for denne usikkerheten mener vi likevel at risikoanalysen belyser de aktivitetene som
vi må være oppmerksomme på for å hindre spredning videre:
(i)

Vegetasjonshåndtering

(ii)

Massehåndtering

(iii)

Innkjøp av planter

(iv)

Flytting av vann

(v)

Åpning av korridorer

Kartleggingsstatus, og hvor lett det er å gjennomføre kartlegging, varierer mye fra art til art.
En del arter er eller kan bli kartlagt (for eksempel de fleste karplantene), mens andre (for
eksempel pattedyr og sopp) kan være langt vanskeligere å kartlegge. Der det ikke er mulig å
totalkartlegge alle arter, men der det er sannsynlig at arten finnes (innenfor artens utbredelseområde) anbefaler vi forvaltning og prosjektpraksis i h.h.t. et ”føre-var”-prinsipp.
Mulige tiltak er ikke en del av risikoanalysen. For flere at de risikofylte aktivitetene er det
sikkert at relativt enkle grep kan redusere/hindre fare for spredning. For eksempel kan masser
med frø og plantedeler legges dypt ned i en fylling, fjerning av vegetasjon kan utføres før
frømodning. Mattilsynets regler skal følges for enkelte av artene. Mulige tiltak vil behandles i
en senere fase av etatens arbeid med fremmede arter. Generelt kan vi si at risikobildet kan
Statens vegvesen
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være komplisert og krever utøvelse av faglig skjønn i plan- og byggefaser. Involvering av
fagperson med biologisk kompetanse vil derfor være en generell anbefaling for å møte
problemstillingen.
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