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Sammendrag 

Hagelupin er en fremmed art som sprer seg raskt og har stor negativ effekt på stedegne og trua 

arter. Siden 80-tallet har spredningen i Norge økt kraftig og den er nå veletablert også på elveører, 

spesielt i Midt-Norge. Fylkesmannen i Trøndelag har valgt hagelupin som en av artene det skal 

prioriteres å sette inn tiltak mot. Dette gjelder både bekjempelse, informasjon og økt kunnskap.  

Den sterkt trua billen elvesandjeger er en nasjonalt prioritert art som trenger åpne sand- og 

siltområder. I Trøndelag er den bare funnet ved Gaula. Stor elvebreddedderkopp er også sterkt trua 

og lever nå kun langs elver i Trøndelag. Dette er to av flere rødlista arter som lever på slike områder 

langs Gaula og trues av tap av leveområder, delvis forårsaket av lupiner.  

Med utgangspunkt i dette ønsket Midtnorsk Naturundersøkelse AS å bidra til kartlegging og 

bekjempelse av lupiner langs Gaula i viktige leveområder for bl.a. elvesandjegeren. Prosjektet ble 

gjennomført sommeren og høsten 2020. Seks elveører ble kartlagt for fremmede arter og det ble 

gjort funn av hagelupin, sandlupin, sibirkornell, balsampoppel og rynkerose. I alt ble det registrert 

over 900 000 lupiner ved Storrønningen, Kregnesteigen, Gravråk (midtre), Fornes, Nedre Leberg og 

Follstadøya (Melhus og Midtre Gauldal kommuner). Omtrent 51 000 lupiner ble luket opp med rota 

manuelt fra øra ved Storrønningen. Alt plantematerialet ble pakket i 336 søppelsekker (anslått til ca. 

5 tonn) og kjørt til forbrenning.  

Det anbefales å utvide kartleggingen av fremmede arter langs Gaula ytterligere, i første omgang til 

flere områder med elvebreddedderkopp og egnede områder for elvesandjeger. For å holde vedlike 

områdene ryddet for lupiner i 2020, anbefales det at luking fortsetter årlig. Bekjempelse av 

fremmede arter, spesielt lupiner, bør settes i gang ved flere av de undersøkte elveørene. I tillegg bør 

det vurderes om noen av de viktigste leveområdene for elvesandjeger også skal renskes for stedegne 

arter som nå bidrar til gjengroingen. 
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Forord 

Midtnorsk Naturundersøkelse AS utførte sommeren og høsten 2020 kartlegging av fremmede arter, 

og bekjempelse av hagelupin, i utvalgte områder langs Gaula i Melhus og Midtre Gauldal kommuner. 

Leveområder for de trua artene elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ble prioritert.  

Prosjektet ble finansiert med midler fra Miljødirektoratet. Takk til Beate Sundgård (Fylkesmannen i 

Trøndelag), Oddvar Hansen (NINA) og Melhus kommune v/ Egil Johannes Hauge og Dag Petter 

Hollekim, for å ha bidratt med råd og informasjon relevant for prosjektet.  

 

 

Kari Anne Solberg 

Hellandsjøen, desember 2020  
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Innledning 

Bakgrunn 

Hagelupin (Lupinus polyphyllus) står på fremmedartslista for Norge og er rangert med «svært høy 

risiko» (SE) da den både sprer seg raskt, over store områder, og har stor negativ effekt på stedegne 

og trua arter (Elven m. fl. 2018). Den kom trolig til Norge tidlig på 1900-tallet og spredte seg fra 

hager, jernbane og vei (Fremstad 2012). Siden 80-tallet har spredningen økt kraftig og den er nå 

veletablert også på elveører, spesielt i Midt-Norge.  

Hagelupin er en erteplante og har knoller på røttene som inneholder såkalte nitrogenfikserende 

bakterier (Fremstad 2012). De binder nitrogen fra lufta som deretter tas opp av lupinene. Dette fører 

videre til at jorda i nærheten blir mer næringsrik. På elveørene i Trøndelag bidrar dette til at planter 

som lever på næringsfattig mark, spesielt den trua arten klåved (Myricaria germanica), blir fortrengt 

(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2014). I tillegg er det en av grunnene til at disse områdene gror igjen. 

I Fylkesmannens handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag, trekkes hagelupin frem som en 

av artene det skal prioriteres å sette inn tiltak mot. Dette gjelder både bekjempelse, informasjon og 

økt kunnskap. I tillegg presiseres det at områder knyttet til vassdrag er blant de viktigste å fjerne 

lupiner i, pga. den store påvirkningen de har på sårbare og trua økosystem der.   

Den sterkt trua billen elvesandjeger (Cicindela maritima) har fått status som prioritert art og skal 

derfor tas ekstra hensyn til (Forskrift om elvesandjeger som prioritert art 2011). Den trenger åpne 

sand- og siltområder, og i Trøndelag er den bare funnet ved Gaula (Ødegaard 2010). Stor 

elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) er også sterkt trua og lever nå kun på sand-, grus- og 

steinområder langs elver i Trøndelag (Åström & Åkra 2019). De nevnte artene, i tillegg til flere andre 

rødlista arter som lever på slike områder langs Gaula, trues av tap av leveområder (Åström m. fl. 

2017). 

Med utgangspunkt i disse problemene, og strategien i handlingsplanen til Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag (2014), ønsker vi i Midtnorsk Naturundersøkelse AS (MidNat) å bidra til kartlegging og 

bekjempelse av fremmede arter langs elver i Midt-Norge i årene fremover. I første omgang ble dette 

med fokus på hagelupin i utvalgte områder langs Gaula, i Melhus og Midtre Gauldal kommuner. 

Prosjektet ble gjennomført sommeren og høsten 2020. 

Områdebeskrivelser 

Ved flere av områdene langs Gaula hvor det tidligere er observert elvesandjeger, er disse 

bestandene antatt utgått, av ulike årsaker (Ødegaard m. fl. 2014). Per 2020 er det fem kjente 

bestander, ved områdene som i denne rapporten kalles Gravråk (midtre), Kregnesteigen, 
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Storrønningen, Fornes og Follstadøya (Figur 1; Artsdatabanken (2020a)). Sistnevnte var tidligere 

utdødd, men i 2019 ble det flyttet larver og voksne biller til området i et forsøk på reetablering (pers. 

med. Oddvar Hansen). Arbeidet ble utført av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og etter å ha 

funnet noen «etterkommere» i 2020, ble larver på nytt flyttet inn i området. 

 

Figur 1. Oversikt over områdene undersøkt i forbindelse med dette prosjektet. Kartdata fra 
Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM – Geodata AS.  
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I 2014 ble elvesandjegerbestanden ved Storrønningen beskrevet som den største langs Gaula 

(Ødegaard m. fl. 2014). Ved alle bestander som ble undersøkt i perioden 2009-2013 ble det sett en 

redusering, og bortsett fra ved Storrønningen og Kregnesteigen er ingen av lokalitetene gjenfunnet i 

ettertid (Gravråk (midtre), Fornes og Follstadøya var ikke med i denne undersøkelsen). I samme 

periode utførte elever ved Øya videregående skole luking av lupiner i flere av områdene med 

elvesandjeger, deriblant ved Storrønningen. Melhus kommune har også hatt et prosjekt med 

lupinrydding ved Storrønningen og Kregnesteigen i 2015 og 2017, samt Nedre Leberg i 2018 (pers. 

med. Egil Johannes Hauge). 

I alle de fem områdene hvor det finnes elvesandjeger, er det også bestander av stor 

elvebreddedderkopp (Artsdatabanken 2020a). Den lever i tillegg ved noen flere lokaliteter langs 

Gaula, hvorav Nedre Leberg ble trukket frem av Oddvar Hansen (pers. med) som den mest aktuelle 

med tanke på dette prosjektet.  

Da enkelte av disse lokalitetene har fått ulike navn i tidligere rapporter, i tillegg til at bl.a. Kregnesøra 

brukes om flere, er de i dette prosjektet gitt navn etter et av de nærmeste stedsnavnene i henhold 

til Kartverket, i et forsøk på å redusere forvirring. I tillegg er «midtre» lagt til på Gravråk da NINA 

bruker dette for å skille mellom flere områder ved Gravråk. Se oversiktskartet i Figur 1 for plassering 

(og Vedlegg 1 for koordinater). 
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Metode 

Kartlegging 

Elveørene ble delt opp i flere lokaliteter (med samme navn), der det var naturlig. Art, antall, bilder, 

GPS-koordinater og annen relevant informasjon ble ført direkte inn i Artsdatabankens 

Artsobservasjoner, via nettbrett i felt. Antall lupiner ble beregnet ut ifra gjennomsnittlig antall pr m2 

der aktuelt, etter befaring av lokaliteten og oppmåling av areal. Ved alle lokaliteter som ble luket ble 

dette informert om i kommentarfeltene til funnene. Lokalitetenes areal ble gått opp med GPS og 

senere lagt inn i programvaren ArcGIS Pro. Her ble oppgåtte areal gjort om til polygon og lagret som 

shape-filer som ble lastet opp til Artsobservasjoner. Alle registreringer ble kvalitetssikret i etterkant 

og koblet til riktig polygon. Alle funn ble publisert fra Artsobservasjoner og er tilgjengelige der og i 

Artsdatabankens Artskart.  

Der det ble observert både hagelupin og sandlupin i samme bestand, ble det registrert ett funn med 

antall for den dominerende arten, og ett funn uten antall for den andre. Ved funn av andre 

fremmede plantearter ble også disse kartlagt og rapportert som beskrevet i første avsnitt. Rødlistede 

plantearter ble rapportert uten antall, men med noe beskrivelse.  

Luking 

Lupinene ble luket opp med rota, og alle plantedeler pakket i tette, tykke søppelsekker. Dette for å 

hindre videre vekst, frøsetting og spredning, samt næringstilførsel/gjødsling. For å ta hensyn til de 

sårbare artene ble lukingen utført manuelt, og søppelsekkene fraktet ut fra området i trillebår (kun 

på steingrunn) og rammesekker. Det var fokus på minst mulig tråkk i sandområder generelt, i tillegg 

til å være oppmerksom på rødlista planter, hull fra rødlista insekter og edderkopper, samt egnede 

leveområder for disse. Det ble benyttet greip, potetgrev og løvetannstikkere til arbeidet, alt etter 

hva som var passende redskap med tanke på forhold som størrelse på røtter og type grunn. 

Søppelsekkene ble levert på Hofstad gjenvinningsstasjons mottak for fremmede arter.  
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Resultat  

Storrønningen 

Elveøra ved Storrønningen ble delt i 57 lokaliteter (Figur 2). Oppdeling og kartlegging ble gjort i 

forkant av rydding på hvert delområde. Antall registrerte lupiner ble korrigert i de tilfellene hvor det 

som faktisk ble luket ikke stemte overens med anslått antall.  

I 52 av lokalitetene ble alle lupiner luket bort og kartlagt, mens i de siste fem ble de kun registrert (se 

Vedlegg 1). Arbeidet ble utført av ansatte i Midtnorsk Naturundersøkelse AS og tok 78 dagsverk. 

Bestandene bestod hovedsakelig av hagelupiner, men det ble også observert (og fjernet) noe 

sandlupin. Det var variabel tetthet, størrelse og alder på lupinene. De på steingrunn var ofte lettere å 

fjerne, og det samme gjaldt de små/unge med mindre rotsystem.   

 

Figur 2. Funn av fremmede arter rapportert av MidNat i 2020, på øra nord for gården Storrønningen, 
markert med lilla/blå polygoner og sirkler. Lokalitetene med lupiner innenfor de røde omrissene ble 
luket bort. Skjermbilde fra Artskart. Kartdata fra Kartverket (bakgrunnskart) og Norsk botanisk 
forening (funndatasett). 

Til sammen ble det ved Storrønningen luket en mengde anslått til 51 146 lupiner, de fleste på den 

nedre delen av øra hvor elvesandjegere er rapportert (Figur 3). Dette fylte opp 335 søppelsekker, 

anslått til en totalvekt i overkant av 5 tonn (inkl. røtter, jord o.l.). På de resterende fem lokalitetene 

ble det registrert totalt 13 700 hagelupiner. Til sammen på hele øra ble det dermed rapportert 64 

846 lupiner til Artskart.  

N 
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Figur 3. Dronebilde av nedre del av elveøra ved Storrønningen (delen av øra hvor elvesandjegere er 
rapportert og hvor det meste av lukingen ble utført). Det røde omrisset viser plasseringen av området 
i Figur 4.  

 

På de fleste lokalitetene ble det lagt ved bilder ved rapportering til Artskart for å vise situasjonen i 

2020 og for å gi oversiktsbilder av områdene. I flere tilfeller ble det også lagt inn bilder tatt etter 

luking. For illustrasjon av arbeidet og resultatet vises det her noen før- og etterbilder (Figur 4-Figur 

12), med unik ID (katalognr.) som hører til funnene i Artskart. 

 

 

N 

Figur 4. Dronebilder fra Storrønningen som viser et sandområde på 120 m2 før og etter luking av 
6500 lupiner. Området som ble luket er markert med rødt omriss. For plassering på øra, se Figur 3 og 
Vedlegg 1 (katalognr. 25227087). 
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Figur 5. Før- og etterbilde tatt fra bakkenivå i det samme området som dronebildene i Figur 4 
(katalognr. 25227087). 

 
Figur 6. Før og etter luking av lupiner i deler av lokaliteten med katalognr. 25059538. Like utenfor 
bildet (på en mer åpen del av lokaliteten) så vi flere hull etter elvesandjegere og 
elvebreddedderkopper, samt levende individ av stor elvebreddedderkopp.  

 
Figur 7. Mange steder var det tett med små lupiner (uten blomst/belger). Disse ble relativt lett fjernet 

med løvetannstikkere. Katalognr. 24852351. 
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Figur 8. Situasjonen før og etter luking av lupiner i deler av en lokalitet med 5000 lupiner (katalognr. 
24852351). Her var det også mye smått (se Figur 7). 
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Figur 9. Etter luking blir andre arter mer fremtredende.  
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Figur 10. Bilder fra en større flate nederst på øra, hevet over landskapet rundt (i og ved katalognr. 
25191335). Her er det mye aktivitet av elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp, men området er i 
ferd med å gro igjen av flere arter – spesielt i kantene. De to øverste bildene viser før og etter luking 
av lupiner i kantene – det åpnes opp, men ikke helt da det også er mye gress i området.  
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Figur 11. Lokaliteten ved Storrønningen med flest lupiner (anslått mengde 15 000). Bildene viser 
situasjonen henholdsvis før, underveis og etter luking. Katalognr. 24764201.  
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Figur 12. Samme lokalitet som i Figur 11 (Katalognr. 24764201). Her var det mye klåved, som etter 
luking får mer plass, og mindre næringstilførsel og konkurranse fra lupinene.   

Andre fremmede arter observert og rapportert ved Storrønningen var 44 skudd/busker av 

sibirkornell (Swida alba; HI) og 18 trær av typen balsampoppel (Populus balsamifera; SE). De trua 

artene mandelpil (Salix triandra L.), klåved, elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ble også 

observert, hvorav de to førstnevnte ble rapportert til Artskart. Elvesandjeger og 

elvebreddedderkopp ble ikke rapportert da dette utføres årlig av NINA – også i 2020 (pers. med. 

Oddvar Hansen). Deler av øra er gjengrodd av bl.a. or, mandelpil, vier og gress (se dronebildet i Figur 

3). 
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Kregnesteigen 

Funn av hagelupin i denne elvesvingen ble delt opp i ni lokaliteter (Figur 13), med en anslått mengde 

på til sammen 50 850 lupiner. Tettheten av bestandene varierte. Det ble også registrert én lokalitet 

med rynkerose (Rosa rugosa; SE). Det var mandelpil langs hele elvesvingen og mye klåved i området.  

 

Figur 13. Funn av hagelupiner og rynkerose rapportert av MidNat i 2020, nord for gården 
Kregnesteigen, markert med lilla polygoner og sirkler. Det røde omrisset markerer den tetteste 
bestanden – det var også her det ble gjort funn av rynkerose Skjermbilde fra Artskart. Kartdata fra 
Kartverket (bakgrunnskart) og Norsk botanisk forening (funndatasett). 

Den ene lokaliteten ved Kregnesteigen var helt gjengrodd av lupiner (se det røde omrisset i Figur 13 

og bildet i Figur 14). Dette området ble i 2019 behandlet med Roundup (glyfosfat) (pers. med. 

Oddvar Hansen).  

N 
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Figur 14. Lokaliteten til venstre i bildet var helt gjengrodd av lupiner (katalognr. 25369644 i Artskart 
og Vedlegg 1). Det var også her det var et lite område med rynkerose (katalognr. 25369817).  
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Fornes 

Elveøra på Fornes ble rapportert som én lokalitet beregnet til 50 000 hagelupiner (Figur 15). Det var 

høyest tetthet av lupiner på den midtre delen av øra, i grensen mellom sand- og steinområder. Det 

var høy tetthet av klåved på store deler av området. Den midtre delen av øra var delvis gjengrodd av 

gress m.m. Se bilder i Figur 16 for illustrasjon.  

 

Figur 15. Funn av hagelupiner rapportert av MidNat i 2020, på elveøra nordvest for gården Fornes, 
markert med lilla polygon og sirkel. Området skravert rødt er Gammelelva naturreservat. Skjermbilde 
fra Artskart. Kartdata fra Kartverket (bakgrunnskart) og Norsk botanisk forening (funndatasett). 

N 
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Figur 16. Bilder fra øra ved Fornes. Det øverste bildet er tatt et lite stykke inn på øra, mot nordøst. De 
to nedre bildene er tatt fra den midtre delen, som hadde høyest tett av lupiner og som stedvis var 
gjengrodd av gress m.m.   
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Gravråk (midtre) 

Dette området ble også registrert som én lokalitet (Figur 17). Her var det hovedsakelig sandlupin, 

men også noe hagelupin, og totalt antall lupiner ble beregnet til 60 000. De fleste vokste på 

sandområdene nærmest skogkanten (lite på steingrunn), hvor det var stedvis gjengrodd av bl.a. 

lupiner, gress og or (Figur 18). Det ble observert stedvis høy tett av klåved, og noe mandelpil.  

 

Figur 17. Funn av lupiner rapportert av MidNat i 2020, vest for Gravråk, markert med lilla polygon og 
sirkel. Skjermbilde fra Artskart. Kartdata fra Kartverket (bakgrunnskart) og Norsk botanisk forening 
(funndatasett). 

 

Figur 18. Flere sandområder ved lokaliteten Gravråk (midtre) var gjengrodd av lupiner, gress og or. 

N 
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Nedre Leberg 

Funn av hagelupin ble rapportert med to lokaliteter, delt av et steinparti i midten (Figur 19; Figur 

20). Det østre partiet bestod av en tett bestand av klåved, med mye hagelupin innblandet (anslått til 

160 000), se Figur 21. Her ble det også kartlagt tre rynkeroser. Den vestre delen var stedvis 

gjengrodd av or, lupiner og gress, men også her var det en del klåved på sandområdene utenfor 

skogen (Figur 22). Her var det noe mandelpil. Lokaliteten ble anslått til å bestå av 90 000 

hagelupiner. 

 

Figur 19. Funn av hagelupiner og rynkerose rapportert av MidNat i 2020, nedstrøms Nedre Leberg, 
markert med lilla polygoner og sirkler. Skjermbilde fra Artskart. Kartdata fra Kartverket 
(bakgrunnskart) og Norsk botanisk forening (funndatasett). 

N 
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Figur 20. De to lokalitetene med lupiner ved Nedre Leberg ble delt av et midtparti med stein. Her sett 
mot sør.   

 

Figur 21. Bilder fra den østre lokaliteten ved Nedre Leberg (katalognr. 25660346 i Artskart og 
Vedlegg 1). Til venstre: mange lupiner innimellom klåvedbuskene på større sandområde. Til høyre: 
høy tetthet av små lupiner i den nordlige delen.   
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Figur 22. Bilder fra den vestre lokaliteten ved Nedre Leberg (katalognr. 25387011). Øverst: i den 
nordlige delen er den en mer åpen sandflate, men like ved vokser det tett med lupiner. Nederst til 
venstre: stedvis er lokaliteten helt gjengrodd av or, lupiner og gress. Nederst til høyre: det vokser 
mest klåved i ytterkantene av lokaliteten, men også her er det tett med lupiner.  
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Follstadøya 

Dette var området med mest lupin av de undersøkte. Elveøra ble delt inn i 6 lokaliteter som til 

sammen ble beregnet til 463 000 hagelupiner (Figur 23). Her var det ulik tetthet av klåved, samt noe 

mandelpil i skogen i nordvest (som ellers var gjengrodd av hovedsakelig or, gress og lupiner). For 

mer informasjon om de ulike lokalitetene se bilder i Figur 24 og Figur 25, samt Vedlegg 1. 

 

Figur 23. Funn av hagelupiner rapportert av MidNat i 2020, ved Follstadøya, markert med lilla 
polygoner og sirkler. Skjermbilde fra Artskart. Kartdata fra Kartverket (bakgrunnskart) og Norsk 
botanisk forening (funndatasett). 

 
Figur 24. Til venstre: det var færrest lupiner på lokaliteten lengst nord hvor det ble satt ut 
elvesandjegere i 2019 og 2020 (katalognr. 25463377 i Artskart og Vedlegg 1). Til høyre: nordvest på 
øra var det en liten skog (katalognr. 25463543), hovedsakelig bestående av or, gress og lupiner, med 
innslag av bjørk, gran, furu, klåved og mandelpil. Lupinbestanden bestod av flest store lupiner (m/ 
belger). 

N 
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Figur 25. Bildene er fra de to lokalitetene med flest lupiner, hvor det også var mye klåved, større 
mosedekte områder (stedvis uten lupiner) og mange av lupinene var små (uten blomst/belger). 
(Katalognr. 25464022 og 25464076 i Artskart og Vedlegg 1). 
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Oppsummering av resultater 

Det ble til sammen kartlagt en anslått mengde på 938 696 lupiner (hvorav 51 146 ble luket bort), 44 

sibirkorneller, 18 balsampopler og fire rynkeroser. En oppsummert oversikt vises i Tabell 1. For flere 

detaljer se Vedlegg 1.  

Tabell 1. Oversikt over anslått antall lupiner rapportert til Artskart for hvert av hovedområdene, 
antall lupiner luket bort og andre kartlagte fremmede arter.  

Område Antall lupiner Antall luket Andre fremmede arter 

Storrønningen 64 846 51 146 Sibirkornell og balsampoppel  

Kregnesteigen 50 850 - Rynkerose  

Fornes 50 000 - - 

Gravråk (midtre) 60 000 - - 

Nedre Leberg 250 000 - Rynkerose  

Follstadøya 463 000 - - 

SUM 938 696 51 146  
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Diskusjon  

Bekjempelse 

Elveøra ved Storrønningen ble valgt ut som startpunkt for kartlegging og bekjempelse av hagelupin 

langs Gaula. Etter å ha luket de fleste og viktigste områdene her (og kartlagt hele øra) ble den siste 

delen av prosjektet brukt til ytterligere kartlegging, av områdene Kregnesteigen, Gravråk (midtre), 

Fornes, Nedre Leberg og Follstadøya (Figur 1). Beslutningen om å starte bekjempelse ved 

Storrønningen, og fortsette kartlegging på nevnte områder, ble tatt basert på kjente forekomster av 

elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp. Denne prioriteringen ble bestemt i samråd med 

Fylkesmannen i Trøndelag v/ Beate Sundgård. Ved alle besøkte lokaliteter var det også klåved, og 

den får, i likhet med flere andre trua arter, dermed også hjelp ved prioritering av leveområdene til 

elvesandjeger og elvebreddedderkopp.   

Selv om det generelt anbefales slått i middels til store lupinbestander, bør mest mulig av 

plantematerialet fjernes om en del av målet er å gjøre området mer næringsfattig (Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag 2014). Det var tilfellet i dette prosjektet, da hensikten var å bedre leveområdene for 

trua arter som klåved, elvesandjeger og elvebreddedderkopp. Det ble derfor, i samråd med 

Fylkesmannen i Trøndelag, besluttet å luke alle bestander. Det at tildelingen av de økonomiske 

midlene gjorde at arbeidet ble påbegynt i juli, når blomstringen var i gang, var også med på å 

underbygge denne beslutningen, da slått bør utføres før blomstring for å unngå å bidra til videre 

spredning (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2014). 

Luking med valgte redskap fungerte godt, selv om de dypeste delene av røttene i noen tilfeller ble 

igjen. Røttene satt spesielt godt der det i tillegg var gress. Ved å fjerne røtter er det naturlig å tenke 

at man ved oppfølging vil ha en lettere jobb (delvis uavhengig av antall), da det erfaringsmessig er 

lupinene med store røtter som tar mest tid å fjerne.  

Det er tidligere sett en redusering i antall lupiner i bestander som er luket bort ved Storrønningen og 

Kregnesteigen (pers. med. Egil Johannes Hauge). På lokaliteten nedenfor gapahuken på 

Kregnesteigen var det derimot en meget tett bestand til tross for behandling med Roundup 

(glyfosfat) i 2019 (se Figur 14). En stor frøbank vil kunne føre til spiring av mange nye lupiner i 

områder som er rensket, da hver plante kan inneholde flere hundre frø som kan spire selv etter 50 år 

(Fremstad 2012). Lukingen utført i 2020 vil uansett gi en kortsiktig bedring av leveområdene til de 

trua artene, samt utvidelse av egnede områder.  
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Kartlegging 

I starten av prosjektet ble ofte antall lupiner anslått til å være færre enn det viste seg å være etter 

fullført luking. På slutten av prosjektet stemte disse tallene mer overens med hverandre. Siden 

kartleggingen som ble utført uten luking ble gjort til slutt, har dette trolig økt nøyaktighet til de 

anslåtte antallene.   

Før 2020 var det ikke rapportert inn forekomster av lupin til Artskart ved verken Gravråk (midtre), 

Kregnesteigen, Storrønningen eller Fornes (Artsdatabanken 2020b). Ved Nedre Leberg og 

Follstadøya var det kun lagt inn funn uten antall. Også flere av funnene knyttet til andre fremmede 

arter var ikke rapportert til Artskart. Selv om personer som har vært på de aktuelle stedene i 

forbindelse med feltarbeid er klar over bestandene, i tillegg til at de nevnes i flere rapporter, er det 

en fordel at de nå ligger samlet på en plattform som Artskart. Nå når alle funnene ligger inne med 

antall (ofte fordelt på flere lokaliteter), bilder og beskrivelser håper vi det gir et bedre og lettere 

tilgjengelig grunnlag ved planlegging av fremtidig kartlegging og bekjempelse av fremmede arter 

langs Gaula.  

Funn 

Det ble funnet store mengder lupiner på alle de undersøkte områdene, anslått fra 50 000 til over 450 

000, med varierende tetthet. Dette bekrefter at lupinene er en trussel for disse leveområdene, i 

tillegg til stedegne arter som or og gress som flere steder har ført til helt eller delvis gjengroing. Det 

ble også gjort funn av de fremmede artene sibirkornell, balsampoppel og rynkerose – de fleste ikke 

tidligere rapportert til Artskart. Dette er også arter som utgjør en trussel for livet langs Gaula, da alle 

har stort invasjonspotensiale ifølge Fremmedartslista, mens de har henholdsvis liten, middels og høy 

økologisk effekt (Artsdatabanken 2018).  

Veien videre 

For å ta tilbake, og hindre ytterlige redusering av viktige leveområder for bl.a. elvesandjeger, 

anbefales det at bekjempelse av fremmede arter, spesielt lupiner, settes i gang / videreføres på flere 

lokaliteter langs Gaula. Denne rapporten gir oppdatert kunnskap om tilstanden knyttet til fremmede 

arter ved de utvalgte områdene og vil kunne brukes i planlegging knyttet til dette. I tillegg bør 

oppdaterte bestandsvurderinger fra elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp for de fem siste 

årene tas med i vurderingen når dette blir tilgjengelig i en rapport fra NINA (pers. med. Oddvar 

Hansen). Hvis områdene luket i 2020 ikke følges opp, er det sannsynlig at lupinbestandene vil bli like 

store igjen relativt raskt. For å holde vedlike de viktige leveområdene, og hindre at lupinene som 

spirer får store rotsystem, anbefales det at luking fortsetter årlig. 
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Alle kjente lokaliteter av elvesandjeger (som ikke er antatt utdødd) ble gjennom dette prosjektet 

kartlagt for fremmede planter. Det samme gjaldt den viktigste bestanden med stor 

elvebreddedderkopp utover disse. I tillegg til disse seks områdene er stor elvebreddedderkopp 

registrert flere steder langs Gaula, og disse bør prioriteres ved videre kartlegging langs elva. Utover 

dette bør det vurderes å utvide kartlegging og bekjempelse av lupiner også til egnede områder hvor 

elvesandjeger ikke er rapportert. Den trenger mest mulig sammenhengende områder langs elva og 

det viser seg at forbindelser mellom egnede leveområder har hatt en enda større nedgang enn selve 

leveområdene (Åström m. fl. 2017).  

Det anbefales videre å følge opp funn av de fremmede artene balsampoppel, sibirkornell og 

rynkerose. Melhus kommune utførte i 2018 tiltak mot balsampoppel på øra ved Storrønningen (pers. 

med. Egil Johannes Hauge), men her bør det gjøres ytterligere tiltak da flere slike trær ble funnet 

også i 2020.   

Flere av lokalitetene var helt eller delvis gjengrodd av andre arter enn lupiner. I flere tilfeller vil 

gjengroing av stedegne arter være indirekte forårsaket av lupinbestander som har bedret 

leveforholdene for næringskrevende arter. I tillegg er Gaula menneskelig påvirket gjennom bl.a. 

grusuttak og elveforbygginger, noe som reduserer naturlige endringer i elveløpet og opprettelsen av 

nye sandområder (Åström m. fl. 2017). Sett i sammenheng med dette bør det vurderes om noen av 

de viktigste leveområdene for elvesandjeger også skal renskes for stedegne arter som nå bidrar til 

gjengroingen.  
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Vedlegg 1 
Vedlegg 1. Oversikt over alle funn rapportert til Artdatabankens Artskart av Midtnorsk Naturundersøkelse AS i forbindelse med dette prosjektet. Tabell 
utformet med data lastet ned fra Artskart (Artskart.artsdatabanken.no. 14.12.2010. Funndata fra: Norsk botanisk forening). 

 

Norsk navn Finner/Samler Funndato Lokalitet Presisjon Antall Katalognummer Breddegrad Lengdegrad Øst Nord

Luket bort av 

MidNat i 2020

hagelupin Fride Karoline Selbyg|Kari Anne Solberg 16.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 15 24763930 63.229766 10.272217 262570 7019942 Ja

hagelupin Fride Karoline Selbyg|Kari Anne Solberg 16.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 3 24764036 63.229822 10.271822 262551 7019950 Ja

hagelupin Fride Karoline Selbyg|Kari Anne Solberg 16.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 4 24764073 63.229843 10.271687 262544 7019953 Ja

hagelupin Fride Karoline Selbyg|Kari Anne Solberg 16.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 2 24764083 63.229895 10.271445 262532 7019960 Ja

hagelupin Fride Karoline Selbyg|Kari Anne Solberg 16.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 2 24764127 63.229964 10.271112 262516 7019968 Ja

hagelupin Fride Karoline Selbyg|Kari Anne Solberg 16.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 10 24764155 63.229948 10.270933 262507 7019967 Ja

hagelupin Gaute Haukdal|Kari Anne Solberg 23.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 13 m 1300 24812946 63.230725 10.262309 262081 7020086 Ja

hagelupin Gaute Haukdal|Kari Anne Solberg 23.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 9 m 800 24812798 63.229907 10.270016 262461 7019966 Ja

hagelupin Fride Karoline Selbyg|Kari Anne Solberg 16.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 23 m 15000 24764201 63.229923 10.270457 262483 7019966 Ja

hagelupin Fride Karoline Selbyg|Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal 24.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 8 m 50 24820842 63.230668 10.262462 262088 7020079 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal|Fride Karoline Selbyg 24.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 20 m 1000 24844869 63.230526 10.262381 262083 7020063 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal 27.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 17 m 200 24844880 63.230555 10.263019 262115 7020064 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal 27.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 25 m 1000 24844887 63.230846 10.262596 262097 7020098 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal 27.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 7 m 1100 24845991 63.230858 10.263153 262125 7020097 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal 28.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 9 m 200 24846013 63.230939 10.262201 262077 7020110 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal 28.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 7 m 150 24847085 63.230971 10.262722 262104 7020112 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal 29.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 11 m 5000 24852351 63.230664 10.261968 262064 7020080 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Gaute Haukdal 31.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 26 m 300 24864677 63.230826 10.261833 262058 7020099 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 31.07.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 11 m 1000 24865345 63.231129 10.262048 262071 7020132 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 20.08.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 17 m 300 25729479 63.231332 10.261662 262054 7020156 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Joakim Løvseth Elvenes 26.08.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 22 m 1000 25052306 63.23138 10.261123 262027 7020163 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Joakim Løvseth Elvenes 26.08.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 14 m 500 25054080 63.231376 10.260611 262001 7020164 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Joakim Løvseth Elvenes 27.08.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 11 m 100 25057453 63.23138 10.26027 261984 7020166 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Joakim Løvseth Elvenes 27.08.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 18 m 500 25057462 63.2314 10.259848 261963 7020170 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Joakim Løvseth Elvenes 27.08.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 21 m 300 25058859 63.231416 10.259192 261930 7020174 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Joakim Løvseth Elvenes 27.08.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 26 m 6500 25059538 63.230401 10.261977 262062 7020051 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 09.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 14 m 150 25737025 63.230721 10.258428 261886 7020100 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 04.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 13 m 200 25112007 63.231056 10.25709 261822 7020142 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 04.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 20 m 110 25113251 63.230935 10.257503 261842 7020127 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 04.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 13 m 200 25113833 63.230834 10.25788 261860 7020114 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 09.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 13 m 150 25145880 63.230769 10.258114 261871 7020106 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 15.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 29 m 50 25184313 63.230846 10.258689 261901 7020113 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 15.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 17 m 300 25184457 63.230984 10.258105 261872 7020130 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 15.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 17 m 500 25185141 63.231069 10.257862 261861 7020140 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 16.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 17 m 600 25191335 63.231113 10.257629 261850 7020146 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 17.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 14 m 200 25197071 63.231178 10.257449 261841 7020154 Ja
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Norsk navn Finner/Samler Funndato Lokalitet Presisjon Antall Katalognummer Breddegrad Lengdegrad Øst Nord

Luket bort av 

MidNat i 2020

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 09.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 14 m 70 25146469 63.230692 10.258805 261905 7020095 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 17.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 10 m 300 25197650 63.231279 10.257162 261828 7020166 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 17.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 10 m 200 25197710 63.231279 10.257162 261828 7020166 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 18.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 9 m 100 25737062 63.231327 10.256982 261819 7020173 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 18.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 8 m 50 25737072 63.231408 10.256928 261817 7020182 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 22.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 13 m 1200 25226755 63.230393 10.260845 262005 7020054 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 22.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 18 m 6500 25227087 63.230433 10.260404 261983 7020060 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 18.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 11 m 400 25737076 63.231404 10.257144 261828 7020180 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 18.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 30 m 150 25203576 63.230684 10.259524 261941 7020092 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 18.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 28 m 110 25203722 63.230652 10.26036 261983 7020085 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 18.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 22 m 120 25204017 63.230696 10.261195 262025 7020087 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 21.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 16 m 2100 25220333 63.230401 10.261384 262032 7020053 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 02.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 63 m 3000 25286882 63.230037 10.268786 262400 7019985 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 15 m 400 25273653 63.23047 10.261464 262037 7020060 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 18 m 250 25274850 63.230413 10.26265 262096 7020050 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 01.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 20 m 250 25280577 63.230575 10.263674 262148 7020064 Ja

hagelupin Kari Anne Solberg 02.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 4 m 1000 25286407 63.231073 10.262345 262086 7020124 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 02.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 12 m 1000 25286414 63.231081 10.262408 262089 7020125 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 02.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 52 m 700 25286451 63.231129 10.263001 262119 7020128 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 02.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 212 m 8000 25286711 63.230563 10.267043 262317 7020050 Nei

sandlupin Kari Anne Solberg 12.08.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 165 m 25737971 63.231166 10.260207 261979 7020143 Ja

sibirkornell Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 1 25274378 63.230401 10.261177 262022 7020054 Nei

sibirkornell Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 5 25274426 63.230433 10.260746 262000 7020059 Nei

sibirkornell Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 1 m 1 25274543 63.231032 10.257862 261861 7020136 Nei

sibirkornell Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 1 25274777 63.23032 10.26106 262015 7020045 Nei

sibirkornell Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 2 25274808 63.230304 10.260899 262007 7020044 Nei

sibirkornell Kari Anne Solberg 02.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 3 25286467 63.230806 10.263324 262133 7020091 Nei

sibirkornell Kari Anne Solberg 02.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 25 25286926 63.230049 10.268408 262381 7019988 Nei

sibirkornell Kari Anne Solberg 28.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 1 25737730 63.230696 10.26221 262076 7020083 Nei

sibirkornell Kari Anne Solberg|Jørulf Vullum 17.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 3 25197722 63.231259 10.257413 261840 7020163 Ja

sibirkornell Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 10 m 3 25274614 63.231287 10.257413 261840 7020166 Nei

balsampoppel Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 10 m 4 25274628 63.231287 10.257413 261840 7020166 Nei

balsampoppel Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 1 25274793 63.230332 10.260934 262009 7020047 Nei

balsampoppel Kari Anne Solberg 02.10.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 1 25286423 63.231129 10.262165 262077 7020131 Nei

balsampoppel Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 3 25274519 63.230943 10.258581 261896 7020124 Nei

balsampoppel Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 5 m 2 25274564 63.231158 10.257889 261863 7020150 Nei

balsampoppel Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 10 m 3 25274587 63.231287 10.257413 261840 7020166 Nei

balsampoppel Kari Anne Solberg 30.09.2020 Storrønningen, Melhus, Tø 10 m 5 25274598 63.231287 10.257413 261840 7020166 Nei
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Norsk navn Finner/Samler Funndato Lokalitet Presisjon Antall Katalognummer Breddegrad Lengdegrad Øst Nord

Luket bort av 

MidNat i 2020

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen , Melhus, Tø 34 m 100 25368265 63.245024 10.245906 261377 7021737 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen, Melhus, Tø 35 m 7000 25368573 63.245113 10.246948 261430 7021743 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen, Melhus, Tø 65 m 2000 25368960 63.245703 10.250236 261599 7021796 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen , Melhus, Tø 95 m 750 25369326 63.246112 10.252688 261725 7021832 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen , Melhus, Tø 48 m 1000 25369468 63.246423 10.255113 261850 7021858 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen , Melhus, Tø 44 m 10000 25369604 63.2465 10.256605 261925 7021861 Nei

rynkerose Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen , Melhus, Tø 10 m 1 25369817 63.246293 10.257575 261972 7021834 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen , Melhus, Tø 24 m 20000 25369644 63.246285 10.257611 261974 7021833 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen , Melhus, Tø 107 m 10000 25369752 63.246257 10.258904 262038 7021825 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 13.10.2020 Kregnesteigen , Melhus, Tø 76 m 2000 25369810 63.245145 10.261464 262157 7021692 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 14.10.2020 Fornes, Melhus, Tø 244 m 50000 25373529 63.219608 10.294181 263589 7018732 Nei

sandlupin Kari Anne Solberg 14.10.2020 Gravråk (midtre), Melhus, Tø 255 m 60000 25373993 63.253478 10.246669 261485 7022674 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 14.10.2020 Gravråk (midtre), Melhus, Tø 255 m 25737939 63.253478 10.246669 261485 7022674 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 16.10.2020 Nedre Leberg, Melhus, Tø 234 m 90000 25387011 63.184981 10.297936 263494 7014867 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 16.10.2020 Nedre Leberg, Melhus, Tø 233 m 16000025660346 63.184904 10.299418 263568 7014853 Nei

rynkerose Kari Anne Solberg 16.10.2020 Nedre Leberg, Melhus, Tø 5 m 3 25386292 63.184742 10.299849 263589 7014834 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 27.10.2020 Follstadøya, Midtre Gauldal, Tø 117 m 3000 25463377 63.020393 10.334102 263979 6996432 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 27.10.2020 Follstadøya, Midtre Gauldal, Tø 131 m 70000 25463543 63.019594 10.33527 264031 6996339 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 27.10.2020 Follstadøya, Midtre Gauldal, Tø 85 m 45000 25463726 63.019158 10.335809 264055 6996289 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 27.10.2020 Follstadøya, Midtre Gauldal, Tø 155 m 17500025464022 63.01904 10.337696 264150 6996269 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 27.10.2020 Follstadøya, Midtre Gauldal, Tø 124 m 15000025464076 63.018147 10.340247 264271 6996160 Nei

hagelupin Kari Anne Solberg 27.10.2020 Follstadøya, Midtre Gauldal, Tø 109 m 20000 25464090 63.017845 10.342699 264393 6996118 Nei


