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Svartelistede planter (også kjent som hagerømlinger) er fremmede plantearter i norsk natur som kan 
utgjøre en trussel mot vårt biologiske mangfold. Det betyr at de trives så godt at de utkonkurrerer andre 
arter som vi ønsker å ta vare på. Det finnes flere dominerende svartelistede planter i Drammen. Det er 
derfor viktig at Drammen kommune opprettholder arbeidet med å bekjempe disse. 
 

1. Hvilke tiltak finnes for å bekjempe svartelistede planter i Drammen kommune? 
2. Har Drammen kommune vurdert et samarbeid med frivilligheten og skolene for å gjøre en 

dugnad i nærmiljøene for å fjerne svartelistede planter? 
 
Svar 
 

1. Drammen kommune har i flere år arbeidet med å minske spredningen av fremmede arter i 
kommunen, der fokusartene er parkslirekne/kjempeslirekne, kanadagullris, kjempespringfrø og 
kjempebjørnekjeks. Det har også vært økt innsats med å fjerne flere hageavfallsdumpingsplasser 
på kommunale områder, og bekjempe artene som nevnt ovenfor. 
 
Det har hovedsakelig blitt benyttet sprøytemiddel for å bekjempe parkslirekne, men er også 
gjennomført noe luking og klipping. For bekjempelse av kanadagullris og kjempespringfrø har 
det hovedsakelig blitt benyttet mekanisk bekjemping i form av luking og nedklipping. 
Kjempebjørnekjeks har blitt bekjempet ved å kappe ned blomsterstanden og resterende 
plantestand har så blitt sprøytet med sprøytemiddel. For kjempebjørnekjeks og parkslirekne har 
det også blitt prøvd å fylle sprøytemiddel direkte inn i hulrommet i stilken til planten. Dette har 
blitt gjort for å begrense skade på omliggende arter og for å sikre at sprøytemiddelet kom ned i 
planten for å øke sannsynligheten for dødelighet hos den uønskede planten.  
Det har også blitt plassert ut skilter for å hindre dumping av hageavfall. 
 

2. Drammen kommune har alle år med unntak av 2020 leid inn ekstern aktør for bekjemping av 
fremmede arter. Dette er for å sikre at bestemte rutiner blir nøyaktig fulgt, samt bedre tilgang 
på nytt bekjempings utsyr og metodikk som Heatweed for å redusere bruk av sprøytemidler, så 
langt det lar seg gjøre.  
 
Buskerud Botaniske Forening, Naturvernforbundet i Drammen og tidligere Nedre Eiker 
kommune har siden 2015 samarbeidet om et prosjekt for å bekjempe fremmede arter i 
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Mjøndalen, Krokstadelva og Solbergelva. Prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen blant 
kommunens innbyggere om utfordringene ved spredning av fremmede arter, bygget opp 
kompetanse om bekjempelse av disse i kommunen og ført til at store områder med lupiner, 
kanadagullris, russekål og kjempebjørnekjeks har blitt ryddet. På grunn av korona-pandemien 
har de blitt nødt til å nedskalere fjorårets aktiviteter i prosjektet (2020). Lukedugnader som 
hvert år har blitt arrangert i nabolag og med skoleklasser, måtte blant annet utgå av 
smittevernhensyn. 
Utenom dette arbeidet oppfordrer vi innbyggerne til å benytte «meld inn feil» appen til 
kommunen for å registrere forekomster av fremmede arter.  

 


