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Forekomster av fremmede arter
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Figur 1. Kjempespringfrø registret i bekkeløp nært garasje ved eiendom 257/13

Figur 2. Skogskjegg er registrert flere steder både i forbindelse med hager og spredt ellers i
området.
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Figur 3. Rynkerose er registret spredt flere steder langs strekningen.

Figur 4. Hagelupin er registret spredt langs prosjektet i større og mindre forekomster.
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Risikovurdering

Kjempespringfrø
Kjempespringfrø er kategorisert som svært høy risiko (SE) på fremmedartslista. Arten spres
særlig effektiv langs vannveier og spredningen kan være svært rask. Kjempespringfrø er
vurdert til å ha middels økologisk effekt, og er spesielt en trussel mot fuktige og
flompåvirkede områder hvor store bestander kan fortrenge stedegne arter. Prosjektet må
ikke spre arten videre via masseflytting og det er spesielt viktig at den ikke spres til
verdifulle områder nær Snåsavatnet.

Hagelupin
Hagelupin er kategorisert som svært høy risiko (SE) på fremmedartslista. Arten medfører
store økologiske effekter og skal ikke spres som følge av tiltaket. I området rundt prosjektet
er det svært mange registeringer av hagelupin. Det vil derfor ikke være fornuftig å fjerne alle
masser som inneholder hagelupin, da arten vil spre seg tilbake fra nærliggende forekomster
over tid uansett. Det er derfor mest fornuftig i et kost-nytte perspektiv å unngå spredning av
arten ved å beholde masser med hagelupin i området hvor den allerede er utbredt.

Skogskjegg
Skogskjegg er vurdert til svært høy risiko (SE) på fremmedartslista. Arten fortrenger andre
planter der den danner massebestand. I næringsrike og spesielt kalkrike skogtyper gjelder
dette også sårbare planter. Det er registret flere lokaliteter med kalkskog i området. Det er
derfor spesielt viktig at skogskjegg ikke spres opp mot skogsområdene i overkant av
prosjektet.

Rynkerose
Rynkerose er vurdert til svært høy risiko (SE) på fremmedartslista. Arten er spesielt et
problem i strandsonen og vurderes ikke å være særlig risikabel i innlandet. Arten skal
allikevel ikke spres som følge av tiltaket.

Tiltaksbeskrivelse
Fremmedartsforskriften sier følgende om håndtering av masser med fremmede arter:
«(4) Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den
ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko
for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko,
slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig
avfallsanlegg.»
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Dette innebærer at masser i prosjektet hvor det er registrert fremmede arter må behandles
på en slik måte at de ikke spres videre. I følge risikovurderingen er spredning av
kjempespringfrø og skogskjegg det som vil få størst økologiske konsekvenser i dette
område og bør derfor prioriteres.
Generelt et det en stor fordel å unngå å røre masser som inneholder fremmede arter. Det
bør derfor være førsteprioritet å unngå graving i de lokalitetene hvor det er mulig.
Forekomster som står nært anleggsområde kan merkes eller gjerdes inn for å unngå graving.
Videre er det en fordel å gjenbruke massene i prosjektet for å slippe å deponere brukbare
masser. Masser med hagelupin kan brukes i sideareal i området hvor arten allerede er
dominerende (se kart 1). Videre bør det vurderes om noe masser kan brukes som
undergrunnsmasser der de tildekkes med rene masser over (se under for nærmere
beskrivelse for hver art).
Siste utvei er å deponere massene. I slik tilfelle bør også deponiet være lokalt for å unngå
miljøbelastning av lang masseflytting. Deponeringen må skje i tråd med forskriften og
deponiet må sikres mot fremtidig uttak.
Videre følger en beskrivelse av håndtering av de ulike artene:

Kjempespringfrø
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Skogskjegg

Bekjemping før gravearbeider: Kan lukes/klippes for å hindre spredning. Kan videreutvikle
frøstand selv om den kuttes når den står i blomst.
Hva gjøres med organisk avfall: Del som ikke er i blomst kan ligge igjen. Sendes til
forbrenning eller kompostering (med 60°C i minst tre uker).
Kan massene gjenbrukes: Ja, kan brukes i arealer som skal skjøttes jevning (ukentlig), som
f.eks. plenarealer.
Oppgraving: Graves 3 m ned under der forekomsten står.
Tildekking: Dekkes med minst 0,5 m fyllmasser, ev. med ugjennomtrengelig duk med 0,2 m
fyllmasser. Arealer må være tildekket i minst 10 år.
Oppfølging: Bør overvåkes i 3-5 år. Ev. nye forekomster bekjempes.
Mellomlagring: Massene lagres oppå duk/tett dekke, og dekkes med ugjennomtrengelig duk.
Rengjøringskrav: Jordrester fjernes med avbørsting/spyling
Krav ved transport: Transporteres med tett bunn og overdekking

Hagelupin
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Rynkerose

