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OslO havn: Båt Og kai – Og springBrett 
fOr nye planteslag

Havner innfallspOrt fOr fremmede arter
Med globalisering øker sannsynligheten for å få inn 
fremmede planter, dyr, sopp og mikroorganismer, 
arter som kan vise seg å være skadelige for norsk 
natur. Introduksjonsvektor for planter har ofte vært 
bulkimport i form av tømmer, korn, prydplanter 
med jordklump – eller i gamle dager ballast. Også 
andre importerte råvarer kan være effektive bære-
re av eksotiske frø som etter varelossing kan spire 
og spre seg ut fra ei havn. Derfor er det opp gjen-
nom årene funnet mange fremmede arter på kai-
områder. Dette gjelder både i Norge og ellers i 
verden. I Norge er Oslo havn sentral for varetran-
sport inn til Norge. Hvis en art klarer å etablere 
seg i et havneområde, har den straks mulighet til å 
spre seg videre utover i terrenget.

Oslo og Akershus har et spesielt ansvar for å ta 
vare på det unike naturmangfoldet på øyene og 

Om prOsjektet

Mål:
Kartlegge planter på Oslo havn 
med tanke på kunnskap om 
havna som mulig springbrett 
for invaderende arter.

Oppdragsgiver:
Oslo Havn KF

StudieOmråde:
Oslo havn fra Hjortneskaia 
i vest –  ved inngangen til 
Frognerkilen – og sørøst langs 
kaiene til  Ormsund randsone 
der Ormøya og Malmøyas 
boligbebyggelse starter. 

metOde:
Vesthavna fra Hjortnes 
til Vestre Akerselvkai ved 
Operaen består av 18 kaier. 
Sydhavna fra Østre Akerselvkai 
til Ormsundkaia, like nord for 
Malmøya, består av 23 kaier. 
Ved gjentatte besøk som-
meren 2010 ble det regis-
trert så fullstendige plante-
lister som mulig for hver kai. 
Noen små og like kaier ble 
slått samme til ett områ-
de. To områder nesten helt 
uten plantevekst ble utelatt, 
dvs. område 67: Sjursøybrua 
med tunnel, og område 82: 
Tankskipsutstikkeren. Gamle 
plantefunn på Oslo havn ble 
ikke systematisk sammenstilt. 

Oslo havn i endring. 
Bispekaia til venstre.  
Bispevika til høyre, her 
fortsatt med fragment 
av blomsterbakke. Bak 
”Barcode-rekka” under 
oppføring.

i kystsonen i Indre Oslofjord. En nylig utarbeidet 
handlingsplan fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
(2010) har fokus rettet mot dette. I handlingspla-
nen er det anbefalt tiltak for en rekke karplantear-
ter. Etter foreslåtte tiltak er artene delt i 4 grupper. 

1. Alarmliste (arter som bør utryddes).

2. Bekjempelsesliste (arter som bør bekjempes 
aktivt).

3. Vurderingsliste (arter det bør settes inn tiltak 
mot når de opptrer i verdifulle naturmiljøer).

4. Observasjonsliste (arter man bør overvåke 
utviklingen for). 

Oslo havn ligger mellom byen og de biologisk sett 
verdifulle øyene i indre fjordbasseng. Det er ønske-
lig at havna ikke er springbrett for fremmede arter. 
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Mange fremmede arter - nOen få prOBlemarter
Karplanter i Oslo havn ble kartlagt. Det ble det funnet 359 
arter og underarter og to hybrider. De fleste av disse er vidt 
utbredte ugras og tørrbakkearter, mange innkommet med 
jordbrukskulturen for lenge siden.  

Det ble funnet en del forekomster av svartelistede arter 
og andre potensielle pestplanter. Mest overraskende var 
funn av én stor populasjon boersvineblom Senecio inaequi-
dens (mange hundre individ) midt inne på Sjursøya. Ellers 
på havna vokste blant annet gravmyrt, fagerfredløs, hage-
lupin, hybridslirekne, kystmispel, sprikemispel, dielsmispel, 
russesvalerot, syrin, gravbergknapp, parkslirekne, gullregn, 
russekål, rynkerose og kanadagullris. Det var stort sett små 
forekomster hist og her fra Filipstad til Ormsund. 

Det ble funnet 7 arter som står på den norske listen over 
sjeldne og truete arter (Rødlista). Det ble også funnet noen 
sjeldne by-ugras, for eksempel rødmelde Chenopodium 
rubrum, byvortemelk Euphorbia pepulus og melkongslys 
Verbascum lychnitis. Det ble funnet to arter som ikke tidli-
gere er funnet i Norge. Dette var smalpastinakk Pastinaca 
sativa ssp. urens og sommerfuglbusk Buddleia davidii. På sen-
høsten ble det funnet en del sjeldne kornadventiver (=arter 
kommet inn som tilfeldig forurensing med kornimport) 
rundt kornsiloene på Vippetangen.  

Generelt var det litt rikere flora i Sydhavna enn i Vesthavna. 
Det var også noe mer variert plantevekst der det var gra-
nittkai enn der det var betong- eller trekai. Det aller rikeste 
området var imidlertid ei engstripe på østsiden av Operaen 
– mellom denne og Vestre Akerselvkai. Her ble det funnet 
131 forskjellige arter. Det store mangfoldet kan skyldes at 
det i forbindelse med bygging av Operaen ble rotet rundt i 
gammel ballastjord som var rik på spiredyktige frøreserver. 
Det foreslås at dette området skjøttes som blomstereng. 
Det samme gjelder en blomsterbakke innerst i Bispevika.

Melkongslys på blomsterstripe på Vestre 
Akerselvkai.

Ormsund randsone – friområde som avslutter 
Oslo havn mot sør. 

Pestplanten boersvineblom – her som 
ekstremt nøysom uskyldighet. 

tiltak mOt prOBlemarter 
Det ble funnet mye boersvineblom på Sjursøya. Disse ble 
luket vekk. Det foreslås at de andre svartelistede arter – 
samt enkelte problematiske ugras – også fjernes. I tillegg 
er det ønskelig at havna i fremtiden jevnlig kontrolleres for 
fremmede arter. Det kan gjøres for eksempel hvert femte 
år. Dermed vil nye problemplanter lett kunne lukes vekk 
før de rekker å etablere seg. Vi tror dette er den mest 
kostnadseffektive strategien mot innkomst og etablering av 
uønskede plantearter.  


