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Unikt og truet biomangfold i Oslo
- Nasjonalt viktig natur
- Flest arter
- Flest truede arter 
- Mange utryddete arter



Ulike typer blomsterenger
- Slåttemark - Kløvereng
- Strandeng - Sørvendt berg
- Åpen kalkmark - Artsrik veikant



Ansvarsarter – Truede arter



Bystyrevedtak om styrket biomangfold:
Nødvendig å sikre, 
skjøtte og utvikle 
et nettverk av 
viktige naturkvaliteter 
innenfor 
Oslos byggesone. 

Vi må få 
blomsterengene og
pollinatorene
tilbake



Samarbeider med grunneiere, frivillige, bydeler 
og andre virksomheter



Benytter stedegent plantemateriale



Etablere «nye» blomsterenger ved restaurering
– fjerne unge trær i gjengrodde områder

Før Etter



Etablere «nye» blomsterenger 
– la være å klippe gresset



Etablering av nye blomsterenger 
– så og plante ut oppformerte planter i ny jord



Etablering av nye blomsterenger 
– flytte planter fra andre områder





Etablering av nye blomsterenger 
– så kløver og prestekrage i plen og bed



Etablerte blomsterenger i sentrum
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Dobbelt så mange biologisk verdifulle 
blomsterenger i byggesonen på 3 år !



Blomsterenger trenger skjøtsel





Fremmede planter –
en alvorlig trussel mot blomsterengene 
–

Fremmed art: art som ikke forekommer naturlig på stedet



Fremmede planter i Oslo - bekjempelse

Kr. pr. år
(ca. tall)

Kjempebjørnekjeks 1.400.000
Russesvalerot 800.000
Kjempespringfrø 400.000
Russekål 300.000
Kanadagullris 150.000
«Hagemispler» 100.000
Berberis 100.000
Strandkarse 60.000
Grav-/sibirbergknapp       20.000
Syrin 20.000
Ullborre 20 000
Krøllilje                            20.000
Kuletistel 15.000
Boersvineblom 10.000
Villvin/klatrevillvin 10.000
Parkslirekne 10-50.000
Boersvineblom              5-20.000
Poppel                           0-60.000
Sibir-/alaskakornell       5-50.000

Kr. pr. år
(ca. tall)

Rynkerose 10.000
Kjempeturt 10.000
Skogskjegg 10.000
Kaprifol                              5.000
Hagelupin 5.000
Valurt                                  5.000
Kveke                                 5.000
Snøbær                               5.000
Blåhegg                              5.000
Hvit-/legesteinkløver         5.000
Liguster                              5.000
Edelgran                            …….
Platanlønn                         …….
Fagerfredløs                      …….
Svenskasal                         …….
Hvitdodre                           …….
Vinterkarse                       …….
Gullregn/Alpegullrein      …….
Totalt                           3.500.000



Fremmede planter i Oslo – tiltak nytter



Fremmedartslista 
– nye arter vil true naturen i fremtiden



Forskrift om fremmede organismer

§ 5 Forbud mot utsetting av en del arter med svært høy økologisk risiko

§ 18 Krav om aktsomhet for å unngå uheldige følger for biologiske mangfold

§ 19 Tiltaks- og varslingsplikt ved skade på biologisk mangfold

§ 20 Krav om å informere ansatte og mottakere

§ 21 Krav om oppbevaring og emballering under transport

§ 23 Krav om skriftlig miljørisikovurdering

§ 24 Krav om tiltak mot mulige vektorer og spredningsveier:
• vurdere risiko for spredning og iverksette forebyggende  tiltak
• unngå flytting av masser som kan medføre spredning 
• rengjøring og tørking av båter, fiskeredskaper mm – vassdrag



Virkemidler som ivaretar og forbedrer 
forholdene for pollinatorer

Nasjonalt
• Naturmangfoldloven: 

• Utvalgte naturtyper (slåttemark)
• Prioriterte arter (dragehode)

• Nasjonal pollinatorstrategi
• Statlige tilskuddsordninger 

Kommunalt
• Kommuneplanen for Oslo
• Bystyrevedtak om styrket biomangfold
• Tildelingsbrev / bevilgninger
• Sårbarhetssoner
• Europas miljøhovedstad



Slik skal det se ut mange flere steder …. 


