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Hvilken trussel innebærer fremmede planter 
for kulturlandskap og utmark?

Pensjonistakademiet ÅS – 16.01.19
Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken

Presenter
Presentation Notes
Takk for invitasjon , artig å være tilbake på ÅS, for meg gamle fotspor, flere av dere har være mine læremestre i en periode i mitt liv. 
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Hvor startet interessen?
https://tv.nrk.no/serie/oeyeblikket/sesong/1/episode/22/avspiller

Presenter
Presentation Notes
Hvem kjenner seg igjen her?For meg startet interessen for planter med at noen planter var mere spennende enn andre….etterhvert ble det flere års arbeid med poteter ( dr.grad) og etter det har jeg blitt brukt som potet.Med erfaring fra landbruksforvaltningen og ansvarlig for plantehelse fra Møre og Romsdal til Finnmark, har det vært både artig, lærerrikt og arbeidskrevende å være med å bygge opp nåværende arbeidsplass ( som nr 2 ansatt) og å sammenstille kunnskapen om FA i Norge som vi nå har lett tilgjengelig fra våre nettsider hos Artsdatabanken.Spørsmål: Hvor mange av dere har ikke jobbet med Fremmede arter? 

https://tv.nrk.no/serie/oeyeblikket/sesong/1/episode/22/avspiller
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Styrke kunnskap en om 
arter og naturtyper

Foto: Marianne Simonsen
Lisens: CC BY 4.0

Artsdatabanken
Uavhengig  etat med eget styre 

nedsatt av KLD
Nasjonal kunnskapsbank for 

naturmangfold

Klima- og miljødepartementet KLD
Ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljø

Uavhengig kunnskaps-
leverandør

Presenter
Presentation Notes
Underlagt Klima og Miljødepartementet, fra 01.01.2018Et faglig uavhengig forvaltningsorgan med eget styre nedsatt av KLDNasjonal kunnskapsbank – lokalisert i Trondheim, Pirsenteret
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1) Hva vet vi om fremmede arter i Norge?

2) Hvordan forstå kunnskapen ?

3) Hva gjøres for å bedre kunnskapen?

Presenter
Presentation Notes
For å forstå hva fremmede arter er og ikke er må jeg innom følgende punkter i min presentasjon:Hva vet vi? Definisjon og avgrensninger. Hvem – Hvordan kom – Hvor - Når – Hva gjør de ? Hvordan forstå? Metode, gjennomføring og resultat. Trussel – hva er det?Hva gjøres for å bedre kunnskapen?  Bidrag, ansvarliggjøring, bygge stein på stein…..Det er 3. gang Artsdatabanken legger fram en oversikt over FA i Norge, og mye har skjedd underveis i løpet av disse åra.Større bevissthet blant folk flestKunnskapsgrunnlaget har økt – flere fagmiljø har blitt interessert – politisk interesse å gjøre noe på områdetFortsatt mange kunnskapshull som bør tettes. Ingen tvil om at FA regnes som en av de største truslene vi har på det biologiske mangfoldet i verden. Det blir flere av de vanlige og færre av de sjeldne.	Hvem er våre brukere?		Hvordan fatte beslutninger hvis en ikke har kunnskap?
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Fremmedartslista        Svartelista

– ingen kjent risiko
– lav risiko 
– potensiell høy risiko 
– høy risiko 
– og svært høy risiko 

– høy risiko 
– og svært høy risiko

• mere dekkende begrep
• internasjonal harmonisering av begrepsbruk
• unngår misforståelser

Presenter
Presentation Notes
Vi tok et viktig og nødvendig grep før lanseringen av den siste risikovurderingen som vi la fram juni 2018. Det var å skifte navn på produktet. Flere års diskusjon som ligger bak.
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Risikovurdering av 
fremmede arter
Generic Ecological Impact 
Assessment of Alien Species
GEIAA

Forstå:

 Avgrensninger
 Risikomatrisa
 Kriteriene 

Presenter
Presentation Notes
ALT står i retningslinjene: Definisjon av FAHvilke avgrensninger gjelder?�Hvordan gå fram, hva blir vurdert?Hvilken dokumentasjon krevesAlt er digitalisertNorge og Sverige bruker samme metode.Gjennomprøvd og testet både i Norge og i utlandet (Cost-aksjonen)Viser noen eksempler på avgrensninger og noen kriterier.
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Etablert i Norge
1800-talls grensa

En fremmed art som per 1800 har vært selvstendig reproduserende utendørs i 
mer enn 10 år risikovurderes ikke

Presenter
Presentation Notes
Definer etablertSelvstendig reproduserende i mer enn 10 år!Etablert – selvstendig reproduserende utendørs. Kan gjerne være i f.eks. et produksjonsareal eller en hage!1800-talls grensa:Etablert 1795 – skal risikovurderes Skal ikke risikovurderes hvis den per 1800 var etablert med en fast reproduserende bestand. Fast reproduserende = reprodusert i en sammenhengende tidsperiode på mer enn 10 år.Mange fremmede arta er etablert før 1800 og er ikke vurdertEksempel: edelgran, europalerk, skvallerkål  - slike arta kan likevel ha en stor økologisk risiko. Det finnes noe informasjon i fremmedartssøket for slike arter også, men fokuset har vært på de som skal vurderes. 
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Dørstokkarter

Eli Fremstad CC BY 4.0

Fremmede arter som trolig vil 
etablere seg i Norge innen 50 
år

Liste fra Miljødirektoratet
Ønsker fra ekspertene 

D
D

D

Presenter
Presentation Notes
DørstokkarterNoen fremmede arter blir likevel risikovurdert, selv om de ikke er etablert i Norge. Dette gjelder fremmede arter som trolig vil etablere seg i Norge innen 50 år -dørstokkarter. Tre grupper av dørstokkarter:Arter som finnes i Norge, men som foreløpig kun formerer seg innendørs eller ved hjelp av mennesker - insekter i drivhus, hageplanter eller akvariefisker.2) Fremmede arter som allerede finnes i naboland, og som trolig kommer til Norge gjennom selvstendig spredning.3) Fremmede arter som ikke finnes i Norge, men som lever i områder der naturtyper og klima ligner norske forhold. Via ulike spredningsveier kan slike arter etablere seg i Norge.Hvilke dørstokkarter som skal risikovurderes avgjøres av relevante myndigheter i samråd med ekspertene og Artsdatabanken.
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Produksjonsarter?

Produksjonsarter i utstrakt bruk på 
1700-tallet vurderes ikke

>36 arter totalt (storfe, sau, hest, 
hund…..og eldre kulturplanter)

Øvrige produksjonsarter vurderes 
på lik linje med andre arter

Løpstikke: H. Zell CC BY-SA 3.0,  eple: Øyvind Holmstad CC BY-SA 4.0,  Svensk asal: Eli Fremstad CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Løpstikke, svensk asal, eple………...havre, bygg og lin, hagerips, syrin og prakthjelm 
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Artens produksjonsareal

Produksjonsarten på sitt eget 
produksjonsareal skal ikke inngå i 
vurderingen

Effekter og spredning utover artens eget 
produksjonsareal inngår

Presenter
Presentation Notes
Vurderingsområdet: alle områder utendørs – veikanta, åker og haga er også norsk natur.MEN! Produksjonsarealet til en art inngå ikke i vurderingaProduksjonsarealets avgrensning vil ofte, men ikke alltid være skarp (f.eks. gjerder). Uansett bør man operere med en randsone like bred som artens individer er høye, som anses som del av produksjonsarealet.Forekomster og spredning i sterkt endra natur inngår ikke i C, F eller G-kriteriet
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Kategoriene og kriteriene

Svært høy risiko SE

Høy risiko HI

Potensielt høy risiko PH

Lav risiko LO

Ingen kjent risiko NK

Ikke vurdert NR

Presenter
Presentation Notes
Arter på fremmedartslista tilhører en av disse fem kategorieneFokus på dørstokkarter og arter i kategorien lav risiko og potensielt høy risikoScoren langs de to aksene – invasjonspotensial og økologisk effekt - avgjør risikokategori
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Invasjonspotensial
A Populasjonens levetid (år)

Hvor sannsynlig er det at arten forblir i norsk 
natur; uten hogst og uten tiltak 

og

B Ekspansjonshastighet (m/år)
Hvor fort øker forekomstene til arten i norsk 
natur?

C Kolonisert areal av naturtype (%)
Prosentandelen av forekomstarealet til 
naturtyper som vil være kolonisert i løpet av 
50 år

Presenter
Presentation Notes
Invasjonspotensial:3 kriterier:…………Levedyktighet A og Ekspansjon B kan ikke betraktes isolert. Hvis arten skal kunne påvirke naturen må den både etablere seg og den må kunne ekspandere. Scoren er bestemt av produktet av A og B!(Hvis 4 på A, altså forventer at arten vil leve lenge i Norge, men 1 på B dvs sprer seg ikke - scoren = 2)C er helt uavhengig av A og B!Det kriteriet der arten har høyest score – bestemmer delkategori dvs. posisjon langs aksen
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B - Estimering av ekspansjonshastighet

Forekomstareal T1

Forekomstareal T2

r = lengden sirkelen
utvider seg i alle retninger

Ekspansjonshastighet:

Årlig økning i forekomst-
arealets radius, m/år

T1

T2

Økning i 
antall 
forekomster

Forekomstareal: antall
2 x 2 km ruter

Presenter
Presentation Notes
Før figuren:Spredningshastighet er et mål på hvor lang tid en art sprer seg fra A til B, ekspansjonshastighet er noe helt annet
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Økologisk effekt

D Effekter på truete arter/nøkkelarter

E Effekter på øvrige stedegne arter

F Effekter på truete/sjeldne naturtyper

G Effekter på øvrige naturtyper

H Overføring av genetisk materiale

I Overføring av parasitter eller patogener

50 år/5 generasjoner fram i tid

Presenter
Presentation Notes
Bare negative økologiske effekter inngår50 år/5 generasjoner fram i tid (største tall) dokumenterte eller sannsynlige effekterDet kriteriet som arten scorer høyest på bestemmer posisjon langs y-aksen
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Usikkerheten i vurderingen

For hvert delkriterium angis usikkerhet

B-kriteriet:
Ekspansjonshastighet <50 år

50-159 år

160-499 år
>=500 år

Presenter
Presentation Notes
Nytt i metoden for 2018 er angivelse av usikkerhetLigger av og til innenfor terskelverdien for det beste anslagetUsikkerheten inkluderer ikke usannsynlige tilfeller, kutter de mest ekstreme verdiene. 50% konfidensintervallet blir lagt til grunn!Over 30 % av de vurderte artene er notert med usikkerhet (der usikkerheten går utover delkategori for beste anslag) for ett eller flere kriterier
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Arter med geografisk variasjon

Innspill fra relevante myndigheter

Artens risikovurdering baserer seg 
på artens største påvirkning på 
norsk natur

Synlig i kriteriedokumentasjon

Presenter
Presentation Notes
Norge langstrakt land med stor geografisk variasjonKan medføre ulik risiko rundt om i landet – viktig informasjon mht. forvaltning/tiltakNår variasjonen vil medføre ulike risikokategorier skal det oppgis.Eksempel på art: rynkerose og kaninArtens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjonerArtens økologiske effekter er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
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Krav til dokumentasjon

 All informasjon skal dokumenteres

 Hva er dokumentasjon?
– Vitenskapelige rapporter og publikasjoner, upubliserte data, 

relevante egne observasjoner/analyser eller personlige 
meddelelser

 Dokumentasjon
– Ikke alle tall er mulig å dokumentere: 

• Mørketall 
• 50-års perspektiv
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Lys jordhumle | Foto: Arnstein Staverløkk, NINA  (CC BY 3.0)

Tilleggsinformasjon
• Beskrivelser av arten som ikke påvirker kriteriene

• Artens status

• Artsegenskaper

• Økosystemtjenester

• Spredningsveier

• Utbredelseshistorikk

Lisbeth Gederaas CC BY 4.0

Liljebille Lilioceris lilii, PH 

Presenter
Presentation Notes
I tillegg er det vurdert regionalt fremmede arter (fisk, krepsdyr og veps), og vurdert hvilke arter som har stor påvirkning av klima.
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Utnytte mulighetene i søket
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Presenter
Presentation Notes
Utnytte mulighetene i søket – utrolig mange filtreringsmuligheta. Du kan lage egne lista etter eget ønske

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018


zTove Berg CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Bilde tatt på Island



zPaul Harald Pedersen CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Hagelupin og sandlupin forvilla langs flystripa ved Trondheim lufthavn, værnes 2013
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Opprinnelse
Nord-Amerika

Når og hvordan kom arten til Norge?
Kom som prydplante
Forvilla 1913 i  Hedmark, eksplodert fra 1980

Hvorfor svært høy risiko?
Høyt spredningspotensiale (frø og jordstengler)
Fortrengning av hjemlige arter, også trua arter
Endret struktur og næringsstatus i naturtypen

Lauri Rantala CC BY 2.0

Hagelupin 
svært høy risiko

Presenter
Presentation Notes
Arten kommer fra vestlige Nord-Amerika. Den ble introdusert til Europa i 1826 som prydplante. Hagelupin ble først dokumentert i samlingene som forvillet i 1913, men da godt etablert.Arten hadde en langsom ekspansjon, med stadig nye funn vekk fra hager, langs veier og langs jernbane, fram til ca. 1980 eller noe tidligere, da den regelrett eksploderte (og knapt ble samlet eller notert mer).Hagelupin Lupinus polyphyllus formerer seg med frø. Planten kan også spres med biter av jordstengler. På røttene utvikles bakterieknoller som fikserer nitrogen. I senere tid er den sådd ut for å stabilisere jordmasser langs veier og jernbaner, der trafikken har bidratt til å spre den videre. Den har i stigende grad spredt seg ut fra mange hager. Foruten å innta kantsoner og skrotemark, har den etablert seg på mange elveører, særlig i Midt-Norge. Potensialet for videre spredning langs vassdragene er meget stort. Den er flere steder etablert også i kantene av gråor-heggeskog og løvkratt langs vassdrag. 
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https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/1125
0/2429548

Juni 2015

september 2016

Presenter
Presentation Notes
Hagelupin, Kregnesøya langs GaulaI løpet av ett år har lupin etablert seg i hele områdetØverst juni 2015Nederst september 2016Hagelupin etablerer seg lett på steinete elveørerDe nitrogenfikserende knollene bidrar også til endringer i næringsstatus i det ellers næringsfattige substratet, og bereder grunnen for andre arter. konkurrerer med rødlistearten klåved Myricaria germanica (NT). Knyttet til en naturtype i sterk tilbakegang. Den endrer klåvedkrattenes struktur, erosjon/sedimentasjon og næringsstatus.To rødlista arter: elvebreddedderkopp og elvesandjeger.

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2429548


z

Lys jordhumle | Foto: Arnstein Staverløkk, NINA  (CC BY 3.0)

Klåved
Myricaria germanica

Nær trua

Bernd Haynold CC BY 2.5
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Lys jordhumle | Foto: Arnstein Staverløkk, NINA  (CC BY 3.0)

Stor elvebreddsedderkopp
Arctosa cinerea

Agne Ødegaard CC BY-SA 4.0

Sterkt trua

Presenter
Presentation Notes
Artcosa cinerea er knyttet til ulike sand- og grusdominerte elveavsetninger langs større elver og innsjøer. Nylig bekreftede funn fra Norge er begrenset til slike lokaliteter i Trøndelagsfylkene. Den potensielle utbredelsen til A. cinerea i Norge er meget liten arealmessig sett og alle kjente lokaliteter er under sterkt press fra industri, rekreasjons- og utbyggingsinteresser. Dessuten trues mange av lokalitetene av gjengroing av fremmede arter (lupin, rynkerose). Mørketall for forekomst er ikke store, da arten har blitt ettersøkt og studert i og med at en handlingsplan for arten ble laget i 2010 og senere oppfølgt. Blant annet har noen store elver blitt undersøkt (Namsen, Rauma) uten funn av arten. På bakgrunn av den meget begrensede forekomsten vurderes arten som EN etter kriteriene B2a(i)b(iii,iv).Kregnesteigen-vestsida av Gaula rett ovenfor Kvål
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Lys jordhumle | Foto: Arnstein Staverløkk, NINA  (CC BY 3.0)

CC BY-SA 3.0

Elvesandjeger
Cicindela maritima

Sterkt trua

Presenter
Presentation Notes
Elvesandjeger ble vurdert til sterkt truet Rødlista 2015Den norske bestanden av elvesandjeger består av sju helt isolerte populasjoner, hhv. i Gaula, Folla, Glomma, Dombås, Lom, Alta og Karasjok.Kregnesteigen-vestsida av Gaula rett ovenfor Kvål
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Funn av hagelupin fra 1913 – i dag
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https://vimeo.com/206468286

Presenter
Presentation Notes
Det er viktig å få fram tilstrekkelig kunnskap, og belysning fra flere sider. Denne filmen ble laget etter 2012, men før vi endret navn til Fremmedartslista.

https://vimeo.com/206468286
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Lys jordhumle | Foto: Arnstein Staverløkk, NINA  (CC BY 3.0)

Rødlista naturtyper der 
Fremmede arter har betydning

1. Sanddynemark – VU

2. Semi-naturlig eng – VU

3. Slåttemark – CR

4. Kilde-edelløvskog – VU

5. Kystlynghei - EN

6. Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone – EN

7. Åpen grunnlendt kalkrik mark i sørboreal sone - VU

Presenter
Presentation Notes
I november 2018 lanserte vi ny oversikt over naturtyper som er rødlistet. Dette er den andre oversikten vi legger fram.  Av de naturtypene som ble vurdert, fikk bl.a. disse en kategori pga at fremmed arter har en stor betydning. Det kan være at de påvirker habitatet, patogener/parasitter eller konkurrenter…….4. Patogener/parasitter5. FA
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Foto: Reidar Elven CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Bulkemispel Cotoneaster bullatus – SE   en populær hagebusk – vektor for pærebrann!Sjøl om det nå er forbud mot omsetning av bulkemispel, og arten blir mindre brukt i hager og parker, er det nå så mye av den etablert i naturen at dens videre ekspansjon er praktisk talt uavhengig av om den dyrkes eller ikke.Mange av de artene jeg kommer til å vise nå kan gjøre store endringer i en naturtype.GjengroingTilstandsendring
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Foto: Eli Fremstad CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Ugrasmjølke Epilobium ciliatum subsp. ciliatum - SEKommet på ulike vis, fra forurensning i korn og ballastjord til innførsel i tysk høy under andre verdenskrig og med gartnerivarer, men for det meste er spredningsvei ukjent. I dag trenger den knapt hjelp til å spres; den har stor produksjon av små frø som spres med vind. Ugrasmjølke etablerer seg i et vidt spekter av naturtyper. Potensialet er stort til å etablere seg i flere naturtyper enn hittil, til å danne større bestander og ytterligere å fortrenge hjemlige arter.
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Foto: Oddvar Pedersen CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Kanadagullris Solidago canadensis – SE – Datamaterialet som ligger til grunn for vurderingene skiller ikke mellom kultivarer.Forekommer i meget store mengder, spesielt på Østlandet. Danner omfattende bestander og inntar ulike åpne naturtyper, som brakklagt eng og annen gressmark med mange truete arter, og utkonkurrere der hjemlige arter.Erfaringer fra NMBU tilsier at kultivaren ‘Goldkind’ (som trolig hører til kanadagullris) sprer seg effektivt med frø på produksjonsarealer. ‘Goldkind’ markedsføres også med to varemerkenavn, GOLDEN BABY og BABY GOLD (Hoffmann 2010) som i praksis ofte skrives som kultivarnavn.
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Foto: Eli Fremstad CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Spansk kjørvel Myrrhis odorata – SE – også en kjent og kjær hageplante. Lakrissmak og lukt.Fortrengning av minst én sårbar/truet art (søstermarihand Dactylorhiza sambucina). Dette er rapportert fra Telemark (Dagny Mandt, pers. komm.), men fortrengning av andre sårbare arter er sannsynlig også i andre landsdeler. Arten er ekspansiv og fortrenger omtrent alle andre urteaktige karplanter der den etablerer seg. Arten er en gjengroingsart i semi-naturlig eng en truet naturtype (VU).
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Foto: Eli Fremstad CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Vasspest Elodea canadensis - SE Kortlevd flerårig vassplante som delvis er rotfestet, delvis flyter fritt i vassmassene. Den er særbu med egne hann- og hunnplanter. Bare hunnplanter er registrert i Norge. Den kraftige økning i antall lokaliteter fra 1970 skyldes først og fremst passiv spredning nedover vassdragene.Data for perioden 1979-2004 viste at den truete arten mjukt havfruegras Najas flexilisble kraftig fortrengt og nesten forsvant i Steinsfjorden etter at vasspest dukket opp der. Analyser viser at nedgangen for mjukt havfruegras sannsynligvis skyldes vasspest, i første rekke på grunn av næringsutarming av sedimentet og endrete CO2-forhold, samt utskygging (Mjelde m.fl. 2012).



zLisbeth Gederaas CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Kan ikke unngå å ta med denne planten. Det er hybridslirekne, vi har tre arter slirekne i Norge. Tobakksplante – ble brukt som tobakk under krigen.FollafossIngen tvil om hva konsekvensen blir hvis de bare kan spre seg uten kontroll……..
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Slireknefamilien – Polygonaceae

a) Kjempeslirekne, svært høy 
risiko

Reynoutria sachalinensis
(tidl. Fallopia sachalinensis)

b) Hybridslirekne, svært høy 
risiko

Reynoutria xbohemica
(tidl. Fallopia xbohemica)

c) Parkslirekne, svært høy 
risiko

Reynoutria japonica (tidl. Fallopia 
japonica)

Presenter
Presentation Notes
Kjempe: lange og brede blad, granne hår på undersidaHybrid: lange blad, opp til 30 cm, både stjernehår og anna hår, korte hårPark: ikke behåring



zPaul Harald Pedersen CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
Slirekne forvillet som rik forekomst ved lagringsplass for jordmasser i Inderøy kommune 2013
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Kan den bli et 
problem?

 Storbritannia
 Fortregning og struktur-

endring i naturtyper

Rhododendron ponticum subsp. Baeticum
Dørstokkart

A. Barra CCA 3.0
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Lav risiko i dag, hva 
er status om 10 år?

 Til Norge 1900
– alle fylker unntatt Finnmark

 Rask ekspansjon
– mange nyfunn

 Tilpasset fjellskog

Brewbooks CCA-SA 2.0

Fjelledelgran Abies lasiocarpa

Se opp for 
lavkategori-arter!

Presenter
Presentation Notes
Ingen tvil om at fremmede treslag har fått mye oppmerksomhet og menge mener mye. 
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Effekt på trua/sjeldne naturtyper

Boersvineblom
Senecio
inaequidens

SE 4B,3DF (6,5%)

HI i 2012 (4,4%)

Foto: Oddvar Pedersen, CC BY 4.0

Oddvar Pedersen CC BY 4.0

Presenter
Presentation Notes
I  2018 – 6,5% (96 arter) som har negativ effekt på trua/sjeldne naturtyperI  2012 – 4,4% (51 arter) som hadde negativ effekt på trua/sjeldne naturtyperTruete naturtyper:     rødlistekategoriene CR, EN, VUSjeldene naturtyper:     rødlistekategori NTJo større areal av en naturtype som endres gjennom en fremmed art, jo høyere scorer arten på effektaksenSamme grad av påvirkning gir høyere delkategori for truete/sjeldne naturtyper (F-kriteriet), enn for øvrige naturtyper (G-kriteriet)Boersvineblom Senecio inaequidens er en 10-100 cm høy, flerårig urt som formerer seg med frø og som har klonal vekst med krypende jordstengler. Den kommer fra Sør-Afrika.Det er ukjent hvordan boersvineblom er kommet til Norge, men de mange funnene ved kaier, jernbaneområder og flisfyllinger indikerer at den følger med vareimport og transport med skip og jernbane og at ekspansjonen i Norge er del av en pågående ekspansjon i resten av Europa. Videre spredning kan skje med landtransport og masseforflytninger samt egen spredning med frukter. Det eldste daterte funnet er fra 1995 i Oslo: Loenga. Det finnes et udatert herbariebelegg fra Bu Modum: Vikersundbakken, men det er trolig yngre. Artens kjente historie i Norge er vel 20 år, men den er allerede kjent fra minimum 43 lokaliteter (en økning fra 24 da arten ble vurdert i 2012), med forekomst i kystfylker fra Østfold til Sunnhordland (Ho Bømlo) og Sunnmøre (MR Giske) og på Østlandet inn til Mjøsområdet. Den har opplagt et stort sprednings- og etableringspotensial og er i stand til å danne store bestander på få år. Den forventes å fortsette å ekspandere, raskt og langt.Det antas at arten er innført og spredt med ulike transportmidler. Lokalt er det også en dessuten til dels en sterk egenspredning.Invasjonspotensialet er stort med moderat median levetid og høg ekspansjonshastighet. Arten er spesielt ekspansiv i åpne eller halvåpne naturtyper. Arten er registrert i nærheten av etablert sanddynemark på Sørlandet (Lista), og vil trolig etter hvert etablere seg i denne naturtypen.Arten vurderes å ha middels økologisk effekt ved framtidig fortrengning av andre arter i sanddynemark og i semi-naturlig eng med sårbare/truete planter. Arten kan bli lokalt dominerende, med meget store bestander. Skadevirkninger vil kunne bli særlig store ved etablering på sårbar sanddynemark.KonklusjonArten er hovedsakelig funnet på sterkt kulturpåvirket eller kulturbetinget mark, dvs. skrotemark av ulikt opphav: kaier og jernbaneområder, veikanter og -skråninger, avfallsplasser, men også på semi-naturlig eng og spesielt på etablerte sanddyner og andre tørre områder nær havstrand. Selv om arten foreløpig hovedsakelig er funnet på skrotemark, kan det forventes at den med tiden kan etablere seg i nærliggende, naturlig ustabile naturtyper, f.eks. strandkanter og særlig sanddyner (på Lista), der den kan ha betydelig fortrengningseffekt på stedegne og til dels sjeldne arter. For virkninger ellers i Europa, se NOBANIS med referanser. Ved forrige vurderingsrunde ble arten vurdert til høg risiko. Fortregningseffekten antas nå å være sterkere, delvis på grunn av mange nye funn.
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Det har vært veldig stor medieoppmerksomhet helt siden vi lanserte den første oversikten i 2007.Jo større kreativitet på ordbruk, jo større oppmerksomhet og debatt. Men hvordan kommer de hit?
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Spredningsveier

Presenter
Presentation Notes
Uønskede fremmede arter ankommer daglig særlig fordi biogeografiske barrierer fjernes.HandelReisingØkologiske endringer Migrasjon av flora og fauna
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Hvor etableres de nye artene?

Presenter
Presentation Notes
Hvor bor de nye artene?
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Bøk og lønn Phytophthora plurivora

Kilde og foto: NIBIO v/Venche Talgø
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Phytophthora cambivora i bøkeskogen i Larvik

Subalpine fir (A. lasiocarpa) Turkish fir (A. bornmulleriana)

Kilde og foto: NIBIO v/Venche Talgø
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Rhododendron
‘Cunninghams White’

P. plurivora
P. gonapodyides

Phytophthora i vassdrag

Bøkeskogen i Larvik

Kilde og foto: NIBIO v/ Venche Talgø
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Norsk produserte varer ?

 Lokalprodusert mat
 Lokalprodusert øl

 Hva med lokalt 
produserte planter?
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Oppsummering

1. Forstå metoden 

2. Tolke resultatene – utnytte 
kunnskapsgrunnlaget

3. Kunnskapsdeling

4. Hvordan bidra med kunnskap

1. Lisbeth Gederaas, 2. Jan Ove Gjershaug  CC BY 4.0, 3. A. Barra CCA 3.0
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Hvem skal identifisere og beskrive 
funn av dårlig kjente arter?

Foto: Heidi Solstad
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Presentation Notes
Utfordringer for oss som jobber med kunnskapsammenstilling……Grå-hårfaktoren er stor!
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