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Kartlegging	av	svartelistearter	langs	E6	fra	Uthuskrysset	til	
Vienkrysset	
Dette notatet presenterer resultatene fra kartleggingsarbeid utført sommeren 2017 i 
anleggsområdet for utbygging av E6 til 4-felts motorvei fra Kolomoen til Arnkvernkrysset. 
Kartleggingen ble rekvirert som et hasteoppdrag for å få en dokumentert status før 
anleggsoppstart medio august 2017. Notatet er i hovedsak utarbeidet av Ola Martin 
Wergeland Krog som underleverandør til NIBIO. Kvalitetssikring er utført av Inger 
Sundheim Fløistad og Håkon Borch. 

1.1 Kartlagte	areal	
Strekningen fra rasteplassen ved Kolomoen til Arnkvernkrysset er kartlagt i hele lengden, 
og strekker seg over de tre kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. 
Detaljert avgrensning av anleggsområdet var ikke tilgjengelig ved kartleggingen, men det 
ble etter avtale med oppdragsgiver Hæhre Entreprenører AS  (v/Hans Frøslid) gjort 
følgende avgrensinger;  

• begge sider av E6 ut til merkestikker på dyrket mark langs hele byggetraseen,  
• alle flishogde arealer i avskogede områder.  
• de store grøftene samt ny veitrassé sør for Jønsberg VGS, 
• strekningen fra Uthuskrysset og 2 km østover langs R24, 
• fra Uthuskrysset og vestover langs R24 til KIWI,  
• strekningen fra Åkersvik-krysset (E6-RV25) vestover til Åkersvikveien ved brua over Åkersvika.  

Det er lagret sporlogg for alle 13 feltdager og det er tatt en rekke bilder av både arter og 
områder. Også mange områder utenfor anleggsområder har blitt fotografert med tanke på 
evt. behov for framtidig dokumentasjon av tilstand. 

1.2 Resultat	
1.2.1 Svartelistearter	
Det ble totalt registrert 6830 enkeltfunn og avgrenset 74 svarteliste-områder (polygon) 
hvor det var så mange funn / så tett med svartelistearter at det ikke var formålstjenlig med 
enkeltregistreringer. Totalt ble det registrert 35 arter i kategoriene SE (svært høy risiko) og 
HI (høy risiko).  
De fleste enkeltregistreringene representerer ett individ av én art, men mange av 
enkeltregistreringene representerer fra noen få til et stort antall enkeltind. Dette gjelder 
spesielt småarter eller lite arealkrevende arter som krypfredløs, bladfaks, småind. av 
hvitsteinkløver, amerikamjølke, mfl.  
Funnene er presentert i to shape, ett punktshape med enkeltfunn samt et polygonshape med 
svartelisteområder som er å regne som en del av denne rapporteringen. 
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1.2.2 Phytopthora	
Det er tidligere registrert Phytopthora i området ved Åkersvika i gråorskog (Strømmeng 
et.al. 2015). Disse funnene ble ikke kontrollert i denne runden. Skogen var hugget og 
trærne fjernet slik at det var ingen enkel registreringsmulighet for en evt. utbredelse. Skulle 
phytopthora påvises måtte det tas jordprøver for å dyrke frem sporer. Det inngikk ikke i 
dette oppdraget. Det er derfor ikke påvist, og heller ikke undersøkt om forekomst av 
Phytopthora forekommer. 

1.2.3 Rødlistearter	
Kartleggingen ble utvidet til også å omfatte registrering av rødlistearter. Det understrekes 
imidlertid at det ikke er gjort en komplett rødlistekartlegging av alle artsgrupper, men kun 
plantearter som en kom over under feltarbeidet. Det ble påvist seks rødlistede arter i 
kategoriene VU (sårbar) og NT (Nær truet). Totalt ble det registrert 17 enkeltfunn samt fire 
områder (polygon). Det ble funnet mange småind. av ask, som ikke ble registrert. Det ble i 
tillegg påvist en stor forekomst av orkidéen stortveblad, og denne ble tegnet inn på kart 
selv om den ikke har rødlistestatus. 
Funnene av rødlistearter er presentert i to shape, ett punkt-shape med enkeltfunn samt et 
polygon-shape med områdene. 

1.3 Begrensninger	
Kun arter i svartlistekategorien SE og HI er registrert. Der hvor registrering av enkeltfunn 
har vært overkommelig har dette blitt gjort (punkt-shape). Der hvor arten står tett, f.eks. 
langs autovern, ble det gått i gangfart og klikket inn lokaliteter fortløpende. I slike tilfeller 
er det ofte langt flere individ enn punkter i kartet. For arealer med hyppig forekommende 
arter/individer, har det i 74 tilfeller blitt tegnet flater (polygon-shape) og det er ikke alltid 
gjort i kombinasjon med punktregistreringer av hver enkelt art. Noen artsfunn innenfor de 
avgrensede svartelisteområdene er kun omtalt i beskrivelsen av området og ikke notert som 
punkt. 
Stedvis kan arter ha blitt underrapportert da det på flere strekninger hadde vært veikantslått 
forut for kartleggingen. Dette gjelder særlig bladfaks og hvitsteinkløver. I tillegg kommer 
at det av HMS-grunner ikke var tillatt å gå nærmere ubeskyttet veikant enn 7-10 m. I slike 
områder ble det benyttet kikkert fra sikker avstand, men det vil sannsynligvis ha medført 
noe redusert registrering, - særlig for små arter. 

1.4 Påviste	arter		
Tabellen under gir en oversikt over artsfunn. Handlingsplan for flertallet av disse artene ble 
utformet av Fylkesmannen i Hedmark i 2014. Arter som av Fylkesmannen i Hedmark bare 
regnes som vurderingsarter, står i kursiv, overvåkningsarter står med fet skrift og 
understrekede arter med rød tekst står på listen for bekjempelsesarter (FiH	Rapp.	nr.	
6/2014,	Vedlegg	II	og	III). 
Art Kod

e 
Art Kod

e 
Art Kod

e 
Alaskakornell  SE Hagelupin  SE Rips sp. SE 
Amerikamjølke  SE Hagepastinakk  SE Rynkerose  SE 
Balsam-
/berlinerpoppel 

SE Hvitgran  HI Rødhyll HI 

Bladfaks HI Hvitsteinkløver SE Sibirbergknapp SE 
Blankmispel SE Kanadagullris SE Sibirertebusk HI 
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Blåhegg SE Kjempespringfrø SE Skogskjegg HI 
Blåleddved SE Kjempesøtgras HI Svensk asal SE 
Buskfuru SE Klistersvineblom HI Tatarleddved HI 
Dielsmispel SE Krypfredløs HI Ullborre SE 
Eple SE Moskusjordbær HI Valurt HI 
Fagerfredløs HI Platanlønn SE Vinterkarse SE 
Grønnpil SE Prakttoppklokke HI   

1.5 Bekjempelsesliste	for	planter	i	Hedmark	(FiH	Rapp.	nr.	6/2014,	del	II	s.	28)	
Art Kod

e 
Art Kod

e 
Art Kod

e 
Alaskakornell SE Kanadagullris SE Russekål HI 
Amerikamjølke SE Kjempebjørnekjeks SE Rynkerose SE 
Bladfaks HI Kjempeslirekne SE Rødhyll HI 
Blankmispel SE Kjempespringfrø SE Sibirkornell HI 
Blåleddved SE Klistersvineblom HI Skogskjegg HI 
Fagerfredløs HI Legepestrot HI Tromsøpalme SE 
Hagelupin SE Moskusjordbær HI Vasspest SE 
Hvitsteinkløver SE Parkslirekne SE Vinterkarse SE 
Hybridslirekne SE     
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1.6 Artsfunn	kommentarer	
1.6.1 Alaskakornell	Swida	sericea	SE		

Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

30 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Finnes tilfeldig / spredt i området med to konsentrasjoner av funn; 560 m nord for 
Vienkrysset (12) og langs veien på Midtstranda (8). De resterende funnene ligger spredt 
sør for Åkersvika. 
Kommentar	

Frøspredt art som spres med fugl. Den tetteste forekomsten, nord for Vienkrysset, ligger i 
et svartelisteområde (nr 25) hvor det også vokser skogskjegg og rips. Her anbefales 
sanering av hele området. For de resterende forekomstene bør det vurderes å foreta felling 
og stubbebehandling. Stubbebehandling kan vanligvis foretas hele året, unntatt i sevjetida. 
God effekt av stubbebehandling er avhengig av at stubbene får stå til neste vekstsesong. 
Det har derfor ingen hensikt å behandle nå, hvis det skal graves på arealet i vinter. Hvis det 
ikke skal graves, vil høsten nå være en fin tid for stubbebehandling (forutsatt av at 
snittflatene ikke er alt for tynne). 
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1.6.2 Amerikamjølke	Epilobium	ciliatum	SE		
Antall funn Svartelistekatergori Bekjempelsesart i Hedmark 

260 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	Det	ble	ikke	skilt	mellom	de	to	underartene	alaskamjølke	og	ugrasmjølke	

Finnes spredt i området men med større konsentrasjon i deponiområdet som ligger rett 
nord for krysset F195 og E6 og samt langs veien på vestsiden fra deponiet og 650 m 
nordover. Et annet område med stor forekomst er et avgrenset svartelisteområde (nr 5) rett 
nordøst for Uthuskrysset samt ca 350 m østover langs sykkelsti-traséen. De resterende 
funnene er vesentlig sør for deponiområdet. Arten er imidlertid lett å overse, spesielt i våte 
områder som f.eks. deponiområdet, hvor arten antas å være til dels sterkt underrapporter.  
Kommentar	

Spres med vindspredde frø, jordstengler, turioner og plantedeler. Arten har kommet for å 
bli og lar seg ikke lenger bekjempe. Aktuell behandling er i første rekke å unngå spredning 
ved et generelt tiltak om å drive anleggsvirksomheten innenfor avgrensede områder hvor 
maskinene holdes innenfor avgrensningen. Gjenbruk av forurensede masser lokalt 
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kombinert med en plan for gjentatt slått (min 3-4 x pr år) gjennom mange somre er en 
mulig behandling. 
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1.6.3 Balsam-/berlinerpoppel	Populus	balsamifera	/	Populus	
x	berolinensis	SE		

Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 SE Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Ett funn øst for E6 der F195 går i kulvert under E6. Et lite ind. 
på ca. 1,5 m. Poppelen står innenfor et registrert 
svartelisteområde (nr 048). 
Kommentar	

Arten(e) er på forbudslisten i forskriften om fremmede arter i 
Naturmangfoldloven. Arten er ikke vurdert som en 
bekjempelsesart i Hedmark, men da dette er eneste kjente 
forekomst innenfor planområdet anbefales felling og 
stubbebehandling. Stubbebehandling kan foretas hele året, 
unntatt i sevjetida. God effekt av stubbebehandling er avhengig av at stubbene får stå til 
neste vekstsesong. Det har ingen hensikt å behandle nå, hvis det skal graves på arealet i 
vinter. 
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1.6.4 Bladfaks	Bromopsis	inermis	HI		

Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

305 HI Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Finnes tilfeldig / spredt i området med flere konsentrasjoner. Arten er i tillegg til 
enkeltregistreringene også registrert i 13 svartelisteområder (nr 2, 3, 8, 11, 19, 21, 23, 24, 
27, 28, 49, 63, 72) hvorav den er helt dominerende/eneste svartelisteart i 9 av områdene (nr 
2, 3, 8, 11, 23, 27, 28, 37, 72. De resterende funnene ligger spredt fra Arnkvern og sør til 
Vestre Starelva.  
Kommentar	

Fórplante som også er sådd ut i veikanter som stabilisator. Arten er vanlig forekommende 
også utenfor planområdet. Oppgraving og deponering av masser, eller gjenbruk av 
forurensede masser lokalt kombinert med en plan for gjentatt slått (min 3-4 x pr år) 
gjennom mange somre er mulig behandling. 
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1.6.5 Blankmispel	Cotoneaster	lucidus	SE		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

18 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Finnes tilfeldig / spredt i området med én konsentrasjon; en rekke med planter rett ved en 
åpen plass ved Stranda hvor 8 av enkeltfunnene er plassert. De resterende funnene ligger 
spredt sør for Ridabu. 
Kommentar	

Frøspredt art som spres med fugl. Den ene konsentrerte forekomsten ved Stranda kan 
vurderes gravet opp og de resterende sprøytes i vekstsesongen (i juni)., før frømodning  
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1.6.6 Blåhegg	Amelanchier	spicata	SE		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

107 SE Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Finnes spredt i området med noen konsentrasjoner; på begge sider av Gamle Stangevei 50 
m øst for E6, sør for Romedalsveien ca 1 km øst for Uthuskrysset samt i et større område 
sør for Åker gård og inn i Åkersvika. De resterende funnene ligger spredt fra 
Arnkvernkrysset og sørover til Uthuskrysset. 
Kommentar	

Vurderingsart med svært mange forekomster.  
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1.6.7 Blåleddved	Lonicera	caerulea	SE		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

16 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Ett svartelisteområde (nr 52) har 12 av de 16 påviste forekomstene av blåleddved. De 
resterende 4 finnes spredt i området omkring Jønsberg VGS.  
Kommentar	

Frøspredt art som spres med fugl. Den ene konsentrasjonen i svartelisteområde nr 52, har 
trolig en stor frøbank. Hele denne lokaliteten bør vurderes sanert ved å skrape av topplaget 
for senere tilbakefylling. Avskrapt topplag bør lagres i ranke som såes til med raigras og 
klippes 3-4x i vekstsesongen for å redusere spiring av svartelistearter. Ved tilbakefylling 
som toppjord bør det legges opp til en oppfølgende slått minst 4 ganger per sesong. Det 
kan være nødvendig med hyppigere nedkapping av oppslag hvis den kommer tilbake. For 
de resterende forekomstene bør det være overkommelig å foreta oppgraving og kjøring til 
deponi, eller legges i kantfylling med skjøtselsplan, evt. sprøyting av forekomsten i 
vekstsesongen. 
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1.6.8 Buskfuru	Pinus	mugo	mugo	SE		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

69 SE Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Plantet inn ved noen veikryss i planområdet. Den største forekomsten finnes i 
veiskråningen nordvest i Stranda- / Åkerkrysset. Hele lokaliteten er hogd ned, men fortsatt 
finnes 45 levende ind. igjen (hogd, men levende grener finnes fortsatt). De resterende 
funnene ligger med et par unntak omkring Uthuskrysset.  
Kommentar	

Overvåkningsart med få forekomster og anses ikke å være noen risikoart i planområdet. 
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1.6.9 Dielsmispel	Cotoneaster	dielsianus	SE		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

2 SE Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Ett funn er gjort innenfor svartelisteområde nr 48, det andre funnet ca 400 m nordnordøst 
på østsiden av E6 ved deponiet.  
Kommentar	

Vurderingsart med to forekomster hvorav den ene ligger innenfor et svartelisteområde som 
anbefales sanert (nr 48) og den andre ligger i veikanten litt lenger nord og vil bli ivaretatt 
ved at massen gjenbrukes til fyllmasse for å fylle inntil veien og med tilhørende årviss slått 
3-4 ganger i året.  Avskrapt topplag bør lagres i ranke som såes til med raigras og klippes 
3-4 ganger i vekstsesongen for å redusere spiring av svartelistearter. Ved tilbakefylling 
som toppjord bør det legges opp til en oppfølgende slått minst 4 ganger per sesong. Det 
kan være nødvendig med hyppigere nedkapping av oppslag hvis den kommer tilbake. 
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1.6.10 Eple	Malus	x	domestica	SE		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 SE Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Ett funn av arten rett vest for Jønsberg bru, på sørsiden av lokalveien.  
Kommentar	

Overvåkningsart med kun én forekomst. Anses ikke å være noen risikoart i planområdet. 
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1.6.11 Fagerfredløs	Lysimachia	punctata	HI		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

33 HI Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten finnes på flere lokaliteter i planområdet. Den er registrert i 3 svartelisteområder (nr 
51, 66, 74) hvorav den er dominerende svartelisteart i svartelisteområde nr 66. 
Svartelisteområde nr 51 ligger sør for Romedalsveien hvor det skal bygges gang- og 
sykkelsti på nordsiden av veien, usikkert om denne blir berørt. Svartelisteområde nr 74 er 
svartelisteområdet hvor Strandadammen skal anlegges, her finnes fagerfredløs spredt 
mellom flere andre arter. Svartelisteområde nr 66 er en forekomst i veikanten vest for 
Jønsberg bru. De resterende er mindre bestand; to på støyvollen mellom Basterudvegen og 
E6 og to på gårdstun vest for Vettenødegården hvorav det ene tunet har blitt revet.  
Kommentar	

Forekomstene ligger enten innenfor avgrensede svartelisteområder som anbefales sanert 
eller det er relativt små forekomster konsentrert på fire forskjellige lokaliteter. Det 
anbefales å grave opp plantene, legge dem i et midlertidig lokal-deponi for senere å fylle 
massene inntil veien og etablere en årviss skjøtsel med minst 4 ganger slått hver sommer. 
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1.6.12 Grønnpil	Salix	x	fragilis	SE		

Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 SE Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Ett individ påvist ved krysset mellom F195 og E6.  
Kommentar	

Overvåkningsart med kun én forekomst. Ligger innenfor svartelisteområde 48 som 
anbefales sanert. Arten anses pr i dag ikke å være noen risikoart i planområdet. 
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1.6.13 Hagelupin	Lysimachia	punctata	HI		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

283 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten finnes på mange lokaliteter innenfor planområdet mellom Arnkvernkrysset og 
Uthuskrysset. Den er registrert i 11 avgrensede svartelisteområder (nr 6, 16, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 48, 51, 1510), hvorav den er dominerende svartelisteart i 8 av svartelisteområdene 
(6, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 1510).  
Kommentar	

Sammen med kanadagullris og kjempespringfrø vurderes hagelupin som den 
svartelistearten som har størst skadepotensiale for artsmangfoldet innenfor planområdet. 
Med en frøbank som kan være levedyktig i mer enn 50 år så er det viktig at både plantene 
og jorda de står i blir gravet opp og lagt i deponi. Av hensyn til spredningsfaren anbefales 
det at deponeringen primært bør foregå nær voksestedet. Det anbefales å grave opp 
plantene, legge dem i et midlertidig lokal-deponi for senere å fylle massene inntil veien og 
etablere en årviss skjøtsel med 3-4 ganger slått hver sommer.  
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1.6.14 Hagepastinakk	Pastinaca	sativa	hortensis	SE		

Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 SE Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Ett funn av arten, en liten forekomst på 5-10 planter på vestsiden av sørvestre brukar på 
brua nord på Kråkholmen i Åkersvika naturreservat.   
Kommentar	

Overvåkningsart med kun én forekomst. Anses ikke å være noen risikoart i planområdet. 



	 	

	 Side	23	av	49	
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HI 

1.6.15 Hvitgran	Picea	glauca	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 HI Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Ett funn av arten ved Jønsberg VGS, på sørsiden av lokalveien.  
Kommentar	

Overvåkningsart med kun én forekomst. Anses ikke å være noen risikoart i planområdet. 
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1.6.16 Hvitsteinkløver	Melilotus	albus	SE	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

2229 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten er den mest forekommende svartelistearten i planområdet. Spesielt er den vanlig helt 
i veikanten inn mot asfalten. Den er registrert i 10 avgrensede svartelisteområder, men er 
sjelden dominerende art (med unntak av svartelisteområde 26).  Den vokser ofte under 
autovernet, et sted svært få eller ingen andre arter ser ut til å klare å etablere seg.  
Kommentar	

Hvitsteinkløver er kommet for å bli og det er ikke sannsynlig at det lar seg gjøre å 
bekjempe arten. Arten har i planområdet først og fremst funnet en nisje helt inn mot 
asfaltkanten og under autovernet hvor ingen andre arter ser ut til å trives. Her er den 
småvokst og ganske anonym. Arten kan imidlertid også etablere seg som en typisk pioner 
på skrotemarksområder etc. men vil sjelden trives i det lange løp i en skjøttet 
vegetasjonstype, som f.eks. en veikant med årviss skjøtsel. 
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SE 

1.6.17 Kanadagullris	Solidago	canadensis	SE	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

426 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten er relativt vanlig forekommende innenfor planområdet, men størst konsentrasjon 
omkring Midtstranda og Vienkrysset. Arten er registrert i 12 avgrensede 
svartelisteområder, og er dominerende art i 11 av disse.   
Kommentar	

Sammen med hagelupin og kjempespringfrø vurderes kanadagullris som den 
svartelistearten som har størst skadepotensiale for artsmangfoldet innenfor planområdet, og 
er trolig den verste av disse. Det bør fortsatt være mulig å bekjempe arten i planområdet, 
og det anbefales å skrape av topplaget. Avskrapt topplag bør lagres i ranke som såes til 
med raigras og klippes 3-4x i vekstsesongen for å redusere spiring av svartelistearter. Ved 
tilbakefylling som toppjord bør det legges opp til en oppfølgende slått minst 4 ganger per 
sesong. For denne arten er det viktig at førsteslåtten skjer tidlig, helst midten av juni. 



	 	

	 Side	27	av	49	

 
 

1.6.18 Kjempespringfrø	Impatiens	glandulifera	SE	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

445 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten har sin utbredelse hovedsakelig langs deler av Flakstadelva og Vestre Starelva. 
Arten er dessuten registrert i en liten bekk ved Arnkvernkrysset, i to bekkeløp som krysser 
Romedalsveien, samt oppover i ei hogstflate sør for Vestre Starelva. Arten er registrert i 11 
avgrensede svartelisteområder, og er dominerende art i samtlige av disse.   
Kommentar	

Sammen med hagelupin og kanadagullris vurderes kjempespringfrø som den 
svartelistearten som har størst skadepotensiale for artsmangfoldet innenfor planområdet. 
Arten er relativt lett å bekjempe da den har kortlivet frøbank (< 2 år), den er ettårig og lett 
å dra opp. Kjempespringfrø kan bekjempes med varmtvannsteknologi. Arten vokser langs 
vannveier og effektiv bekjempelse i planområdet er betinget av at det også gjøres en 
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innsats oppstrøms bekken/elva, ellers vil den komme relativt raskt tilbake med frø som 
driver nedover vannveien. Anleggsaktivitet i områder med kjempespringfrø må isoleres for 
å unngå spredning. Den rødlistede arten vassveronika (VU), har en stor bestand på 
sandbanker midt i Vestre Starelva og er fullstendig omgitt av kjempespringfrø på begge 
sider.  

 
1.6.19 Kjempesøtgras	Glyceria	maxima	HI	

Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

13 HI Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Innenfor planområdet er arten kun påvist i Åkersvika, men her er arten godt etablert med 
store forekomster. Arten er registrert i 12 avgrensede svartelisteområder, og er 
dominerende og omtrent eneste art i 10 av disse. Samtlige funn ligger innenfor avgrensede 
svartelisteområder (17, 26, 36, 44, 45, 152, 266, 296, 343, 369, 549, 1215). 

Rødlistearten vassveronika VU 
vokser på sandbanker i Vestre 
Starelva og er omgitt av 
kjempespringfrø på begge sider. 
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Kommentar	

Arten er i Hedmark en vurderingsart og ble, ifølge Artskart, første gang påvist i Svartelva i 
1997 og i Åkersvika i 1999. Arten har idag etablert seg så kraftig i Åkersvika at det trolig 
ikke er mulig å bekjempe arten her. Biolog Oddmund Wold, som har fulgt utviklingen 
gjennom flere år, mener artens status bør oppgraderes både i den nasjonale svartelista og i 
Handlingsplanen for svartelistearter i Hedmark (O.Wold pers. medd.). Bekjempelse av 
arten er trolig ikke lenger realistisk, men det bør settes i verk tiltak for å unngå spredning 
av arten. Tiltak for å unngå spredning av Phytophthora vil være tilstrekkelig for å unngå 
spredning av kjempesøtgras. 

 
1.6.20 Klistersvineblom	Sencecio	viscosus	HI	

Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

37 HI Bekjempelsesart 
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Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Kun ett sted i planområdet var det så mange individ, med stor nok utstrekning, til at det 
ansås nødvendig å avgrense et svartelisteområde (nr 53). Utover dette finnes arten spredt, 
vesentlig i hogstflater, fra Midtstranda og ned mot Kolomoen  
Kommentar	

Klistersvineblom er lite aggressiv og vil neppe dominere i et etablert plantesamfunn. Den 
største trusselen ligger i at den hybridiserer med andre arter i samme slekt. Det anbefales å 
sanere arten i det avgrensede svartelisteområdet. Her kan forekomsten skrapes av sammen 
med et topplag og deponeres lokalt. Et problem ved det registrerte svartelisteområdet (nr 
53) er at det etter kartleggingen har blitt kjørt fram og tilbake med maskiner i det 
avgrensede området slik at arten trolig har blitt spredt både nordover og sørover. Dette har 
skjedd i forbindelse med flytting av kraftledningen her. 

 
 

1.6.21 Krypfredløs	Lysimachia	nummularia	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 
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224 HI Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Innenfor planområdet er arten kun påvist ved Flakstadelva nord for Åkersvika, men på 
begge sider av E6. Her er arten godt etablert og dekker stedvis jorda fullstendig. Arten kan 
være underrapportert da den kan være vanskelig å få øye på når den ikke er i blomst samt 
når den vokser innimellom høyere vegetasjon. Arten er registrert i ett avgrenset 
svartelisteområde (nr 15) på vestsiden av E6, samt noen enkeltstående registreringer på 
østsiden av E6. 
Kommentar	

Arten er i Hedmark en vurderingsart. Arten ble i følge Artskart første gang registrert her i 
1964. Arten har trolig kommet for å bli og det er usikkert om bekjempelse er realistisk. 
Videre spredning bør unngås og tiltak for å unngå spredning av Phytophthora vil trolig 
være tilstrekkelig for å unngå spredning av krypfredløs. 
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1.6.22 Moskusjordbær	Fragaria	moschata	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 HI Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten ble kun påvist på ett sted i planområdet, men pga. flere andre svartelistearter i 
samme område, så ble det registrert som et svartelisteområde (nr 54).   
Kommentar	

Moskusjordbær er lite aggressiv og spres i mindre grad med frø. Det bør være mulig å 
bekjempe arten i planområdet, og det anbefales å skrape av topplaget her og legge det i et 
midlertidig lokal-deponi for senere å fylle massene inntil veien samt etablere en årviss 
skjøtsel med 3-4 ganger slått hver sommer. 
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1.6.23 Platanlønn	Acer	pseudoplatanus	SE		
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 SE Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Ett funn av en liten platanlønn sør for Jønsberg VGS inntil den nye traséen som skal 
erstatte Jønsberg bru.  
Kommentar	

Vurderingsart med kun én forekomst som dessuten står noe utenfor planområdet. Tiltak 
anses som unødvendig og arten anses ikke å være noen risikoart i planområdet.  
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1.6.24 Prakttoppklokke	Campanula	glomerata	superba	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 HI Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten ble kun påvist på ett sted i planområdet (ca. 4 kvm), men pga. flere andre 
svartelistearter i samme område (fagerfredløs og rynkerose), så ble området registrert som 
et svartelisteområde (nr 66).   
Kommentar	

Vurderingsart i Hedmark, men den står i et lite svartelisteområde med både fagerfredløs og 
rynkerose. Det anbefales å skrape av topplaget her og legge det i et midlertidig lokaldeponi 
for senere å fylle massene inntil veien samt etablere en årviss skjøtsel med 4 ganger slått 
hver sommer til det ikke lenger spirer opp igjen. Deretter kan arealene slås 2-3 ganger 
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1.6.25 Rips	sp.	Ribes	rubrum?	SE	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

135 SE Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Sikker artsbestemmelse av hagerips / villrips er vanskelig når plantene har avblomstret. 
Alle funn av rips har derfor blitt registrert og notert som rips sp. Rips sp. finnes innenfor 6 
avgrensede svartelisteområder (16, 23, 24, 25, 52, 1236) og er ellers spredt med flest 
forekomster omkring Uthuskrysset samt mellom Vienkrysset og Arnkvernkrysset 
Kommentar	

Overvåkningsart med usikker artsbestemmelse. Spres dessuten med fugl og frøbanken er 
dermed spredt i landskapet. Arten er registrert innenfor 6 svartelisteområder som anbefales 
sanert. Dette vil også redusere forekomsten av arten(e) og bør trolig anses som tilstrekkelig 
tiltak for denne arten. 
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1.6.26 Rynkerose	Rosa	rugosa	SE	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

70 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten finnes spredt mellom Uthuskrysset og Arnkvernkrysset og er kun påvist i 2 av de 
avgrensede svartelisteområdene (66, 74). Ingen store forekomster ble påvist, men spredte 
busker. Den største påviste ansamlingen finnes i en rabatt mellom vei og parkeringsplass 
på Midtstranda. Her ble det notert 30 individer.  
Kommentar	

Arten har egen nasjonal handlingsplan. Sitat fra DN-rapport 1-2013, Handlingsplan mot 
rynkerose: «…fjerning av nyetableringer og kontroll gjennom skjøtsel i tråd med 
tradisjonell bruk (slått eller beiting) der dette er mulig, eventuelt etter forutgående 
restaurering (nedkapping).» I tråd med nasjonal handlingsplan anbefales det å grave opp 
plantene, legge dem i et midlertidig lokal-deponi for senere å fylle massene inntil veien og 
etablere en årviss skjøtsel med 3-4 ganger slått hver sommer.  
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HI 

1.6.27 Rødhyll	Sambucus	racemosa	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1732 HI Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten er vanlig til svært vanlig forekommende i hele planområdet og er påvist inngår i 19 
av de avgrensede svartelisteområdene og er dominerende art i flere av disse. Arten er 
vanlig alle steder hvor det har vært skog, samt på gamle rydningsrøyser, steingjerder etc. i 
hele området. Arten står også flere steder på støyvollene langs E6.   
Kommentar	

Rødhyll spres med fugl som spise bærene og tar med seg frøene til sine nattkvartér hvor 
frøene blir liggende igjen. Der hvor det hogges ned skog på Østlandet vil det, nærmest som 
en regel, komme opp rødhyll. Kampen mot rødhyll er et tapt slag fordi den har blitt så 
vanlig og fordi den nå har en svært stor frøbank.  Dersom arten skal forsøkes bekjempet,  
anbefales at jordlag som skrapes av for å gi plass til nye veianlegg, mellomlagres lokalt for 
deretter å fylles inntil veien samt at det etableres en mangeårig skjøtselsplan med slått 3-4 
ganger pr år. 
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1.6.28 Sibirbergknapp	Phedimus	hybridus	HI	

Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

2 HI Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten ble kun påvist på ett sted i planområdet, på et steingjerde på nordsiden av veien 
mellom Jønsberg VGS og Jønsberg bru, samt på veiskulderen på motsatt side av veien. 
Begge forekomstene ligger innenfor hvert sitt avgrensede svartelisteområde med flere 
svartelistearter (nr 61, 63). 
Kommentar	

Vurderingsart i Hedmark. Veien skal her legges om og i den forbindelse bør disse to 
aktuelle svartelisteområdene (61, 63)  fjernes og legges i et midlertidig lokal-deponi for 
senere å fylle massene inntil veien samt etablere en årviss skjøtsel med 3-4 ganger slått 
hver sommer. 
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HI 

1.6.29 Sibirertebusk	Caragana	arborescens	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

49 HI Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten er påvist i tre avgrensede svartelisteområder; nr 6 sammen med hagelupin, nr 13 
sammen med kanadagullris og syrin og nr 55 sammen med ullborre, alaskakornell, 
blåhegg, svensk asal og buskfuru.  
Kommentar	

Overvåkningsart i Hedmark. Spres vesentlig fra hager og grøntanlegg. Arten er registrert 
innenfor 3 svartelisteområder som anbefales sanert ved at jordlaget fjernes og legges i et 
midlertidig lokal-deponi for senere å fylle massene inntil veien samt etablere en årviss 
skjøtsel med 3-4 ganger slått hver sommer. 
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1.6.30 Skogskjegg	Aruncus	dioicus	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

27 HI Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten er påvist på er i et tettvokst kratt langs Flakstadelva med en bestand av alaskakornell, 
skogskjegg og rips sp. (svartelisteområde nr 25), en frodig vei- og elvekant dominert av 
kanadagullris samt forekomst av buskfuru, skogskjegg, kjempespringfrø og syrin (nr 29) 
samt to enkeltfunn. Det ene nord for svartelisteområde 25 og det siste ved en privathage 
sør for for Romedalsveien, på motsatt side av der sykkelstien skal etableres. Denne blir 
derfor ikke berørt av tiltaket.  
Kommentar	

De to avgrensede svartelisteområdene anbefales sanert ved at jordlaget fjernes og legges i 
et midlertidig lokal-deponi for senere å fylle massene inntil veien samt etablere en årviss 
skjøtsel med 3-4 ganger slått hver sommer. Forekomsten nord for svartelisteområde 25 bør 
graves opp og legges i lokal-deponi for senere tilbakeføring som veifylling med årviss 
slått. 
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1.6.31 Svensk	asal	Sorbus	intermedia	SE	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

10 SE Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten er påvist i fire avgrensede svartelisteområder; nr 1079 som er et avgrenset område 
tett bevokst med rødhyll samt ett individ svensk asal , nr 1230 i ei skrotemark med stor 
bestand av hvitsteinkløver, noe tatarleddved, svensk asal og buskfuru nr 55 sammen med 
ullborre, alaskakornell, blåhegg, svensk asal og buskfuru og nr 56 som er ei rekke på 
rasteplassen rett nord for Kolomoen bru. Ett tilfeldig funn på ei hogstflate på vestsiden av 
E6 ved Jønsberg VGS. 
Kommentar	

Overvåkningsart i Hedmark. Spres vesentlig fra beplantninger, men det ene funnet i et 
skogsområde kan tyde på spredning med frø (fugl?). Arten er registrert innenfor 4 
svartelisteområder som anbefales sanert ved at jordlaget fjernes og legges i et midlertidig 
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lokal-deponi for senere å fylle massene inntil veien samt etablere en årviss skjøtsel med 3-
4 ganger slått hver sommer. 

 
 

1.6.32 Tatarleddved	Lonicera	tatarica	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

8 HI Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten er påvist i fire avgrensede svartelisteområder; nr 45, 10, 1230, 57 samt ett enkeltfunn 
rett sør for Åkersvika naturreservat.   
Kommentar	

Overvåkningsart i Hedmark. Spres med frø og fugl, men er ikke like ekspansiv som 
blåleddved. Arten er registrert innenfor 4 svartelisteområder som anbefales sanert ved at 
jordlaget fjernes og legges i et midlertidig lokal-deponi for senere å fylle massene inntil 
veien samt etablere en årviss skjøtsel med 3-4 ganger slått hver sommer.  
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SE 

1.6.33 Ullborre	Arctium	tomentosum	SE	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

30 SE Overvåkingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten er påvist i 3 avgrensede svartelisteområder; nr 7, 14, og 55, i tillegg til 2 frittliggende 
funn.    
Kommentar	

Overvåkningsart i Hedmark. Toårig urt trives på skrotemark og som spres med pattedyr via 
frø med borrer.   
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1.6.34 Valurt	Symphytum	officinale	HI	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

1 HI Vurderingsart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten ble kun påvist på én lokalitet, på et tun hvor funnet ligger innenfor et avgrenset 
svartelisteområde (nr 54).  
Kommentar	

Vurderingsart i Hedmark. Arten vil bli fjernet dersom svartelistelokalitet 54 saneres ved at 
topplaget fjernes og legges i et midlertidig lokal-deponi for senere å fylle massene inntil 
veien samt etablere en årviss skjøtsel med 3-4 ganger slått hver sommer. 

 
 
  



	 	

	 Side	48	av	49	

1.6.35 Vinterkarse	Barbarea	vulgaris	SE	
Antall 
funn 

Svartelistekatergori Status i Hedmark 

243 SE Bekjempelsesart 
Utbredelse	(innen	anleggsområdet)	

Arten har spredte forekomster gjennom hele planområdet, men forekommer først og fremst 
på arealer som er brakklagt i forbindelse med veiutbyggingsplanene. Spesielt tallrik er 
arten omkring Uthuskrysset.   
Kommentar	

Bekjempelsesart i Hedmark som bør bekjempes ved at jordlaget der arten vokser skrapes 
av og mellomlagres lokalt for deretter å fylles inntil veien samt at det etableres en 
mangeårig skjøtselsplan med slått 3-4 ganger pr år. 

 



	 	

	 Side	49	av	49	

1.1 LITTERATUR 

STRØMENG, G. M., BRURBERG, M. B., ØRSTAD, K. & TALGØ, V. 2015. KARTLEGGING 
AV PHYTOPHTHORA-ARTER I ÅKERSVIKA NATURRESERVAT. NIBIO OPPDRAGSRAPPORT 1(4): 
18 PP. 
 


