
ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMMEDE ARTER 
Forskrift om fremmede organismer og Naturmangfoldloven forplikter alle som kan spre aggressive 

arter til å ta nødvendige hensyn for å unngå dette. For å kunne ivareta dette hensynet,  krever 

virksomhet for veg, anlegg og park at det skal gjennomføres analyse og tiltaksplan ved tiltak på 

eiendommer virksomheten forvalter. 

Tiltakshaver og utfører skal ha grunnleggende kunnskaper om fremmede organismer for å få 

tillatelse til det omsøkte arbeidet. 

Analyse og tiltaksplan skal gjennomføres av personer som kan dokumentere tilstrekkelig kunnskap 

om uønskede plantearter. Manglende kunnskap hos tiltakshaver / entreprenør kan sikres ved å leie 

inn fagkyndige til å foreta analysen. 

Alle brudd på denne regelen kan føre til sanksjoner fra virksomhet for veg, anlegg og park (jf. kap. 3.3 

i Graveinstruks for graving i offentlige veger), varsling av Miljødirektoratet, og / eller pålegg om 

iverksetting av egnede tiltak for å avverge / begrense skade eller gjenopprette den tidligere 

tilstanden for det biologiske mangfold.  

Analysen skal gjennomføres ved visuell besiktigelse . Dersom arbeidet pågår vinterstid kan 

entreprenør skaffe seg tilleggsinformasjon  gjennom for eksempel digitale kartløsninger. 

Analyseområdet skal være i en viss utstrekning utover selve gravetraseen og rigg-/ arbeidsområdet, 

minimum 7 meter. Dersom det finnes særlig aggressive arter utover denne avstanden, skal disse også 

registreres. Vedlagt analysen skal være kart som viser utbredelse og bilder.   

Bruk gjerne kommunens «Faktahefte med fremmede arter» for å bestemme artene som finnes på 

stedet.  

Tiltaksplanen skal beskrive hvilen risiko de ulike artene kan utgjøre gjennom hele anleggsperioden, 

og hvilke tiltak som iverksettes for å unngå spredning. 

Utfører er ansvarlig for å ikke spre fremmede organismer etter Forskrift om fremmede organismer 

§ 18 og § 24, punkt 4, og Naturmangfoldloven § 28. 

Graveområde  Gravemeldings nr.  

Entreprenør  epost  

Kontaktperson  telefon  

Tiltakshaver  epost  

Kontaktperson  telefon  

Ansvarlig for analyse  epost  

Kontaktperson  telefon  



 TILTAKSPLAN 

Nr Art Mulig spredningsvei / risiko ved arbeidet Tiltak for å hindre spredning  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  


