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FORORD 

Hage- og parkavfall er en verdifull ressurs som benyttes i økende grad til produksjon av kompost og 

kompostbaserte jordprodukter.  

Samtidig er det en økende fokus på skadelige fremmede arter som en av de største truslene mot 

naturmangfoldet i det tap av leveområder fører til utrydding av flere arter. Fremmede arter kan spres 

gjennom innsamling, transport og behandling av hage- og parkavfall. Avfall Norge har derfor tatt 

initiativ til å utarbeide denne veilederen – også som som en del av strategien for å øke bruken av 

kompostbaserte produkter. 

Prosjektet er finansiert av Avfall Norges fou-midler og er ledet av en prosjektgruppe bestående av 

Terje Dahl og Nina Troller fra HIAS, Klaus Harms fra Oslo Kommune Renovasjonsetaten og Jens Måge 

i Avfall Norge (prosjektleder). 

Styringsgruppe har vært Avfall Norges faggruppe for Avfallsressurser ved Ellen T. Halaas og Håkon 

Bratland samt Malin Granlund. Referansegruppen har bestått av Catrine Curle fra Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus, Torborg Berge fra Fylkesmannen i Rogaland samt Espen O. Henriksen fra 

Fylkesmannen i Nordland. Vi takker for viktige bidrag og forankring inn mot Fylkesmannens ansvar 

mot fremmede arter. 

Gjenvinningsstasjoner som tar i mot hage- og parkavfall kan være med å hindre spredning av 

uønskede arter gjennom at de etablerer gode rutiner, herunder gir gode anbefalinger for 

avfallsbesittere til oppsamling og transport til mottakene. 

Veilederen er ment som et verktøy for mottak- og behandlingsanlegg til å etablere gode rutiner for 
park- og hageavfall i tråd med gode miljø- og kvalitetsstandarder. Den kan også danne grunnlag for 
krav som kommunen eller avfallsbesitter stiller for behandling av park- og hageavfall. 
 
Videre kan den være nyttig for kommuner, entreprenører, private hageeiere, hagelag og 
velforeninger som skal gjennomføre ryddeaksjoner og som lurer på hvordan hageavfall med 
fremmede arter skal håndteres. For øvrig henviser vi til kommunens nettsider eller sortere.no for å 
finne og komme i kontakt med mottak av hage- og parkavfall. 
 
Vi håper at vi med denne rapporten kan bidra til at bransjen tar sitt medansvar for bekjempelse av 
fremmede arter og bidrar til videreutvikling av kvalitet og økt volum i produksjon av kompost basert 
på hage- og parkavfall i Norge.  
 

 

Henrik Lystad 

Fagsjef 

Avfall Norge 
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FORORD 
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SAMMENDRAG 

 

Fokuset på uønskede arter i norsk natur er 
økende. Import av planter har bl.a. medført 
store endringer i norsk natur. Spredning av 
fremmede invaderende arter mellom land og 
kontinent regnes i dag som en av de viktigste 
årsakene til tap av biologisk mangfold på 
kloden. Ikke bare plantelivet, men også 
insekter, dyr og fugler blir påvirket av 
endringene. Mange av de uønskede plantene i 
norsk natur er rømlinger fra hagene våre, derav 
navnet hagerømlinger.  

På vegne av Avfall Norge er det utarbeidet en 
veileder for mottak av hage- og parkavfall, med 
fokus på å sikre at det ikke spres 
hagerømlinger.  

Denne veilederen er ment som et verktøy og 
hjelpemiddel for transport, mottak og 
håndtering av hagerømlinger ved 
mottaksanlegg for hageavfall. 

Det viktigste tiltaket for å hindre spredning av 
hagerømlinger er å sikre at alt hageavfallet 
leveres inn til mottak og ikke legges ut i 
naturen som f.eks. i veikanter og skogkanter.  

Videre er det viktig å sikre at hageavfall som 
kan inneholde planter som er definert som 
hagerømlinger ikke forårsaker spredning av frø 
og plantedeler langs transportvei. 
Hagerømlinger skal alltid transporteres i tette 
enheter, f.eks. i sekker eller tildekket henger. 

Innsamlede hagerømlinger skal gå til 
kompostering i et kompostanlegg som følger 
Avfall Norges «beste praksis» metode (veileder 
utgitt våren 2016), eller forbrenning for å sikre 
destruksjon av frø, røtter og stengler som kan 
spire og spre plantene ukontrollert. 

 



 5 
 

Avfall Norge Asplan Viak AS 

 

1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Fokuset på uønskede arter i norsk natur er økende. Import av planter har bl.a. medført store 
endringer i norsk natur. Spredning av fremmede invaderende arter mellom land og kontinent 
regnes i dag som en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold på kloden. Ikke 
bare plantelivet, men også insekter, dyr og fugler blir påvirket av endringene. Mange av de 
uønskede plantene i norsk natur er rømlinger fra hagene våre, derav navnet hagerømlinger. 

Avfall Norge har forespurt om konsulentbistand til å utarbeide en veileder for mottak av hage- 
og parkavfall, som bidrar til at det ikke spres «hagerømlinger».  

1.2 Målsetning 

Formålet med veilederen er å hjelpe de som har mottaksplasser for hageavfall, slik at disse 
etableres og driftes på en best mulig måte for å hindre spredning av hagerømlinger.  

Oppdraget består i å finne frem anbefalte tiltak for mottaksplasser for tradisjonelt hageavfall 
for å hindre spredning av hagerømlinger til naturen. 

Det skal ses på selve mottaket for hageavfall og hvordan dette skal utformes og driftes med 
hensyn til sikker håndtering av hagerømlinger. Det skal anbefales hvordan hagerømlinger 
best kan behandles/destrueres.  

Transport til mottak og fra mottak til behandlingsanlegg for hageavfall skal vurderes med 
tanke på å redusere risikoen for spredning av hagerømlinger gjennom transport mest mulig.  

Håndtering av jordmasser som kan inneholde rester av hagerømlinger skal vurderes. Disse 
massene er i første rekke aktuelle å deponere, og det skal ses på løsning for hvordan 
deponering kan gjennomføres.  

1.3 Forutsetninger 

Ved kompostering av hageavfall, er det viktig å sikre at alt hageavfallet blir tilstrekkelig 
varmebehandlet i komposteringsprosessen, slik at frø og andre planterester av 
hagerømlinger blir destruert. 

Våren 2016 utgis en veileder med «beste praksis» for kompostering av hageavfall i regi av 
Avfall Norge. Veilederen vil gi en veiledning til hvordan kompostering av hageavfall skal 
utføres for å sikre at kvaliteten på komposteringsprosessen og sluttproduktet blir best mulig. 

Denne veilederen forutsetter at veileder for «beste praksis» i kompostering av hageavfall 
følges, og at alt hageavfall blir tilstrekkelig varmebehandlet. 
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2 RAMMEBETINGELSER 

2.1 Lovkrav 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009 og er det første helhetlige regelverket for fremmede 
organismer i Norge.  

Loven har regler for innførsel og utsetting av fremmede organismer. Den har også en egen 
aktsomhetsplikt for de som er ansvarlig for utsetting av fremmede organismer, eller de som 
driver virksomhet som kan spre fremmede arter. 

 

Forskrift om fremmede organismer 

Forskrift om fremmede organismer er nylig vedtatt og gjelder fra 1.1.2016. Regelverket skal 
bidra til å redusere spredningen av fremmede arter i Norge. 

Hovedvirkemidlene er en forbudsliste mot de mest skadelige fremmede artene, søknadsplikt 
for en del arter og aktsomhetskrav for de som innfører eller setter ut fremmede organismer i 
Norge. 

 

Forurensningsloven 

Flere bestemmelser i forurensningsloven med forskrifter, regulerer forhold som indirekte 
berører utsetting eller utilsikta spredning av fremmede organismer. 

Dumping av hageavfall er å anse som forbudt gjennom forurensingslovens § 28, forbud mot 
forsøpling. 

 

Avfallsforskriften 

Avfallsforskriften kapittel 9 skal sikre at deponering av avfall skjer på en forsvarlig og 
kontrollert måte, slik at skadevirkningene på miljø og menneskers helse forebygges eller 
reduseres, så langt det er mulig. Kapitlet inneholder bl.a. krav til drift av deponier.  

Bestemmelsene i kapitlet gjelder ikke ved deponering av jord eller andre løsmasser som 
inneholder fremmede organismer fordi dette ikke anses som forurenset jord, men gjelder ved 
deponering av biologisk nedbrytbart avfall, bl.a. hageavfall. 

 

Gjødselvareforskriften 

Forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, skal blant annet 
forebygge forurensningsmessige ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer av 
organisk opphav. Dette omfatter kompostprodukter, organiske dyrkingsmedier og vekststoffer 
med mikroorganismer.  
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2.2 Informasjonsmateriale 

 

Handlingsplaner og brosjyrer mot fremmede arter 

Flere Fylkesmenn har utarbeidet handlingsplaner mot fremmede 
arter og utgitt brosjyrer som informerer om hagerømlinger 
(eksempel vist i Figur 1). Det er her gitt enkelte anbefalinger  
for hva man skal gjøre med avfallet. Det anbefales at avfall  
av hagerømlinger går til forbrenning eller til kompostering.  
Dette kan variere fra art til art. 

 

 

 

Fagus 

Fagus = Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren 
(www.fagus.no) har publisert flere foredrag og fakta ark som 
omhandler praktisk håndtering av fremmede arter og infiserte masser. 

 

 

Artsdatabanken 

På Artsdatabankens nettsider (www.artsdatabanken.no) finnes 
informasjon om fremmede arter og detaljert dokumentasjon  
på risikovurderingene som er gjort for hver enkelt art. 

Videre har de en oppdatert oversikt over Fremmede arter 
registrert i Norge - med norsk svarteliste 2012 (vist i Figur 2). 

 

 

 

Figur 2: Svartelisten 2012 
(Kilde artsdatabanken.no) 

Figur 1: Informasjonsbrosjyre 
fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. (Kilde 
fylkesmannen.no) 

http://www.fagus.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/
http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY4suR9dvKAhWJZCwKHXCQDjsQjRwIBw&url=http://www.artsdatabanken.no/fremmedearterinorge/2012&psig=AFQjCNFj4Z_P7kw2deTiuZu67eXi6A42Ug&ust=1454599815122017
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu8cPW-dvKAhVLkiwKHXoVAYkQjRwIBw&url=https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Fremmede-arter/&psig=AFQjCNEAfrHsy8I4bHmKioZu4v-9Q8la-A&ust=1454601116257499
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3 HAGERØMLINGER OG UTFORDRINGER VED DISSE 

3.1 Hva er hagerømlinger 

Mange av de uønskede plantene i norsk natur er hageplanter som er spredd ut i naturen, 
derav navnet hagerømlinger. Dette er planter som ikke hører til en art eller bestand som 
forekommer naturlig på det aktuelle stedet, og de omtales også som fremmede eller 
svartelistede arter.  

Fylkesmenn i flere fylker har utgitt informasjonsbrosjyrer over hvilke hagerømlinger som 
utgjør en trussel for naturen ut fra lokale vekstforhold. 

Eksempler på planter som ofte omtales som hagerømlinger: 

 Kjempebjørnekjeks 

 Tromsøpalme 

 Rynkerose 

 Kjempespringfrø 

 Hagelupin 

 Gravmyrt 

 Kanadagullris 

 Parkslirekne 

 Fagerfredløs 

 Russekål 

 Gravbergknapp   Figur 3: Hagelupin. Kilde www.naturfag.no  

 

3.2 Utfordringer ved hagerømlinger 

Den største utfordringer ved hagerømlinger, er at de kan utkonkurrere stedegne arter som 
finnes naturlig på et sted. 

Mange av hagerømlingene har vekst egenskaper som gir de et konkurransefortrinn i forhold 
til naturlige stedegne arter. De kan overta store områder som gjør at naturlige arter på stedet 
forsvinner og de bidrar til gjengroing av norsk fauna. 

Mange av hagerømlinger vokser fort, gir skygge for andre naturlige arter som med det blir 
borte, starter vekst tidligere på året enn andre arter, har mange små og spiredyktige frø, 
kaster frø, har tett rotsystem eller skiller ut giftstoff etc. Dette er egenskaper som mange av 
hagerømlingene kan ha og som gir dem et konkurransefortrinn. 

En problemstilling, som er en stor trussel på verdensbasis, er altså at spredning  
av fremmede arter/hagerømlinger kan fortrenge det naturlige mangfoldet og medføre uante 
konsekvenser med langtidseffekter. 

Avhengig av art kan de fremmede artene skape erosjon, være giftige og skade bygninger  
og andre konstruksjoner. De kan være utfordrende, kostbare og tidkrevende å bekjempe.  
 

 

http://www.naturfag.no/
https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.naturfag.no/aim/naturfag3/files/5/8/d/a3f1fd582ab340330a2a67bdcb161552e6744cb3fc/58da3f1fd582ab340330a2a67bdcb161552e6744cb3fc.png/Crop/Scale?Crop:geometry%3D763x429%2B0%2B0%26Scale:geometry%3D>1000x800&imgrefurl=http://www.naturfag.no/nyhet/vis.html?tid%3D2109816&h=429&w=763&tbnid=ZMSnNURh7ShruM:&docid=CVgHYAWsClYAwM&ei=BNCoVoqtLYqPsAH6yYzgBw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiKv_GAlsrKAhWKBywKHfokA3wQMwh0KEowSg
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Figur 4: Hageplanten kanadagullris på ville veier. Tidkrevende å bekjempe.  
Foto: Tore Hoell / naturvernforbundet.no 

 

3.3 Spredningsmåter for hagerømlinger 

Planter kan spre seg på flere måter og vokse opp på nye steder. Planter kan generelt 
etablere seg på nye steder ved spredning av følgende: 

 Frø/bær 

 Biter av røtter 

 Overjordiske stengelbiter 

Hvilke spredningsveier som er aktuelle, vil variere fra art til art. Parkslirekne er et eksempel 
på en plante som kan vokse opp på nye steder ved at stengelbiter har blitt spredd.  

 

 

Figur 5: Kjempespringfrø, spres med frø som kan slynges 6-7 meter ut fra planten, og som kan fraktes videre med 
vann. Foto Fylkesmannen.no. 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Fylkeslag %C3%98stfold/Bilder/kanadagullris5.JPG (articledisplay).jpg&imgrefurl=http://naturvernforbundet.no/ostfold/halden/nyheter/hageplanter-pa-ville-veier-article25891-2263.html&h=368&w=653&tbnid=hlYf6kPqYhq5TM:&docid=jtFwCHp1NS6wgM&ei=f9SoVtDGEcu2sQHXro-gBQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwiQgs2jmsrKAhVLWywKHVfXA1Q4ZBAzCAMoADAA
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_caumcrKAhXG_SwKHYJvCBIQjRwIBQ&url=https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMOA/Milj%C3%B8 og klima/Naturmangfold/Hager%C3%B8mlinger_IndreOslofjord_brosjyre.pdf&psig=AFQjCNEkNbtDumXa-lNUIYMdAC_I5X6hUQ&ust=1453990277049878
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Det finnes naturlige måter for spredning, som ved at frø spres med vind, men også gjennom 
det vi kan kalle menneskeskapte spredningsmåter. Ved å avgrense dette til en nasjonal 
utfordring kan en trekke frem risiko for spredning av frø, røtter og stengelbiter ved: 

 Transport av hageavfall. 

 Mottaksplasser for hageavfall. 

 Behandling av hageavfall som kverning utendørs. 

 Jord fra områder der det har vokst fremmede arter og som transporteres bort til  
et nytt sted. 

 Følge med utstyr som har håndtert hageavfall. 

 Tømming av hageavfall i skog- eller veikanter. 

 Kantslått langs veier etc. 

I dette dokumentet vil vi konsentrere oss om å se på løsninger for å redusere risikoen for 
spredning relatert til de fem første kulepunktene. 
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4 HÅNDTERING AV HAGERØMLINGER 

I veilederen er innsamling og håndtering av hagerømlinger delt inn i 3 fokusområder: 

 Hageavfall som man mistenker kan inneholde hagerømlinger 

 Mindre mengder utsorterte hagerømlinger 

 Store mengder hagerømlinger fra ryddeaksjoner og kampanjer gjerne mot en definert 
art (f.eks. kampanje mot Tromsøpalme). 

 

Et flytskjema som viser hvordan disse 3 fokusområdene skal håndteres er vist i Figur 6. 

 

Figur 6: Håndtering av hagerømlinger fremstilt i flytskjema. 
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4.1 Innsamlingsløsninger 

 

For å unngå spredning av hagerømlinger er det viktig at hageavfallet ikke legges i veikanter, 
skogkanter etc. En kan ventelig redusere omfanget av slike løsninger dersom det gjøres 
enkelt å levere hageavfallet til mottaksanlegg.  

Mottaksplasser for hageavfall, slik vi finner dem ved etablerte gjenvinningsstasjoner, er en 
løsning der den enkelte selv transporterer hageavfallet og leverer på mottaket. Det er 
imidlertid ikke alle som har slik mulighet og avstanden kan i enkelte tilfeller være lang til 
mottaket, slik at en velger lettvinte løsninger ved å legge det i en skogkant. En mulighet til å 
få hentet hageavfallet kan derfor være noe en kan se på.  

Vi nevner her noen eksempler på innsamlingsløsninger eller henteordninger som er etablert 
eller er under utprøving.  

I Tønsberg tilbyr det interkommunale avfallsselskapet Vesar husstandene å plassere ut 
hageavfall i veikanten 2 ganger i året. Det deles ut tette sekker av papir som kan fylles med 
hageplanter, greiner, løv og annet hageavfall. Det er ikke egen sekk for hagerømlinger 
foreløpig. Greiner og trær må kuttes i en gitt lenge og buntes for å bli hentet.  

I andre kommuner i Vestfold, har Vesar gitt husstanden mulighet til å bestille henting av 
hageavfall. Hageavfall blir satt ut i veikanten på samme måte som i Tønsberg, men altså på 
bestilling. 

I Oslo er det i 2 områder av byen gjennomført et forsøk med å sette ut dunker for hageavfall, 
over en avgrenset tidsperiode, for innsamling ukentlig. Det er her ikke tatt spesielle hensyn til 
hagerømlinger, men ved bruk av tette dunker som tømmes av renovatører opp i 
komprimatorbiler, vil risiko for spredning ved transport være liten. 

Et tilleggspoeng med henteordning for hageavfall, er at transporten normalt gjøres med en 
tett komprimatorbil (se eksempel vist i Figur 7). Dette forhindre spredning av eventuelle 
hagerømlinger som finnes i hageavfall på veiene frem til et mottak. 
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Figur 7: Innsamling av hageavfall i tett komprimatorbil. Foto: Erik Sennesvik. 

 

Hjemmekompostering av hageavfall kan være en sikker måte å hindre spredning av 
hagerømlinger dersom komposteringen blir gjort riktig. Det er viktig å sikre at alt hageavfallet 
blir tilstrekkelig varmebehandlet i komposteringsprosessen, slik at frø og andre planterester 
av hagerømlinger blir destruert. 

Ved at hagekompostering utføres i egen hage, vil risiko for spredning av hagerømlinger 
utenfor hagen være eliminert. Det er videre viktig at ferdig kompost bare gjenbrukes i egen 
hage. 

 

 

Figur 8: Eksempel på binge for kompostering av hageavfall hjemme. Kilde: www.naturvernforbundet.no 

 

http://www.naturvernforbundet.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY7JeK48zKAhWBrSwKHeyGD68QjRwIBw&url=http://bergerogrykkinnvel.velnettbeta.no/innhold/bilder/bilde/67d18872d9ee48cc960a3b3d637e38a2/Kvistaksjonen-Jula-varer-til-litt-over-paske.aspx&psig=AFQjCNGoMFWEWxx2Qy2OkBbI133u4pL03Q&ust=1454079444562722
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4.2 Utsortering av hagerømlinger ved kilden 

 

Det er ønskelig å fjerne/bekjempe hagerømlingen, der de har sitt voksested, altså ved kilden. 
Det som tas ut bør legges i tette sekker, der det ikke legges opp til ombruk av sekken.  
Dette fordi sekken vil være et viktig verktøy for å unngå spredning ikke bare frem til mottaket, 
men helt frem til sluttbehandling av de fremmede artene. 

For de fleste hageeiere er det nok en utfordring å vite om og kjenne igjen hvilke arter som er 
potensielle hagerømlinger. Informasjon om disse er naturligvis viktig. Flere Fylkesmenn har 
gitt ut brosjyrer med beskrivelse av de mest vanlige hagerømlingene ut fra lokale forhold.  
Er en i tvil, bør plantene legges i en tett sekk. 

Det gjennomføres fra tid til annen ryddeaksjoner og kampanjer for å fjerne hagerømlinger  
i regi av lokale lag og foreninger. Da kan det bli samlet inn store mengder hagerømlinger. 
Dette bør samles i tette sekker, som vist i Figur 9.  

I noen tilfeller er det ikke hensiktsmessig med innsamling i tette sekker og det kan da 
benyttes kontainer eller henger til innsamlingen, såfremt det ikke utgjør økt risiko for 
spredning. Hageavfallet må dekkes til under transport. 

 

 

Figur 9: Bilde fra en ryddeaksjon for å fjerne kanadagullris. Plantene ble lagt i tette plastsekker.  
Foto: dragehode.wordpress.com 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwsqG27jKAhWKFiwKHVnAA70QjRwIBw&url=https://dragehode.wordpress.com/page/16/&psig=AFQjCNHL01ysak5UW4vjBUKVkHNo9hbSZA&ust=1453389569719771
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4.3 Transport til mottaksanlegg 

 

Transport av hageavfall med hagerømlinger representerer en risiko og kilde til spredning  
av planteartene det her fokuseres på. Dette ved at biter fra røtter, frø og greiner (overjordiske 
stengelbiter) faller av på veien fra en hage til mottaksplassen. Dette kan resultere i at 
uønskede planter fra hager kan spire der de faller av langs veibanen og utkonkurrerer 
stedegne planter. 

Det er derfor viktig å hindre at frø, røtter og greiner fra hagerømlinger faller av under 
transport. Det anbefales at hagerømlinger transporteres i tette sekker som knyttes igjen. 

En utfordring ved transport av hageavfall og spredning langs veier, er naturlig nok at mange 
hageeiere ikke kjenner til hvilke plantearter som er uønsket. Det legges derfor sammen med 
annet hageavfall og i mange tilfeller på en henger som ikke er dekket til under transporten. 
Skal en redusere spredningsfaren ytterligere anbefales det at alt hageavfall legges i sekker 
eller dekkes til under transport. Dette i hvert fall for det som ikke er trær og greiner fra disse.  

Figur 10 viser eksempel på en storsekk som er spesielt egnet for transport av hageavfall, og 
som benyttes av abonnementer hos det interkommunale selskapet Glør VKS. 

 

 

Figur 10: Innsamling av hageavfall i sekk. Glør Partner AS selger gjenbrukssekker som er spesielt egnet for 
transport av hageavfall. Foto: GLØR 
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4.4 Utforming og rutiner ved mottak 

 

Mottaket for hageavfall bør innrettes ut fra en antakelse om at hagerømlinger leveres 
sammen med annet hageavfall. Mottaket bør derfor utformes slik at en i størst mulig grad 
unngår at frø og plantedeler blir spredd. Hver enkelt lokalitet må finne frem til egnet måte  
å utforme mottaket på, slik at dette oppnås. Et eksempel er vist i Figur 11. 

Ved flere mottaksanlegg blir hageavfall lagret i store hauger inntil det blir kvernet til mindre 
biter og lagt opp i komposteringsranker. Ved disse anleggene er det viktig å holde ferdig 
kompostert vare adskilt fra hageavfallet, for å unngå kontaminering av potensielle 
hagerømlinger. 

Under kverneprosessen av hageavfall vil det være risiko for spredning og denne bør derfor 
foregå under kontrollerte former for å hindre spredning, helst på tett flate og når det er 
vindstille.  

Hagerømlinger som er luket ut og sortert i sekker anbefales å gå til forbrenning, alternativt til 
kompostering dersom mottaket har vurdert at det er tilfredsstillende lav risiko i forhold til 
risiko for spredning av hagerømlingene. Hagerømlinger til forbrenning legges i egnet 
oppsamlingsenhet som en kontainer. Denne anbefales satt i nærheten av mottaket for 
hageavfall, men samtidig tydelig merket og adskilt. 

Det vil alltid være en risiko for at hagerømlinger spres til nærområdet fra mottaket av 
hageavfallet. For å unngå at hagerømlinger vokser opp ved og rundt mottaket, anbefales det 
å innføre rutiner for å holde oppsyn med om slike arter er på stedet og eventuelt luke bort 
disse. Eksempler på rutiner kan være: 

 Jevnlig luking av områder rundt mottaket for hagerømlinger eller ugress  

(2-3 ganger/år) 

 Alternativt vurdere sprøyting av områder med stor oppblomstring  

(må sikre at det ikke er risiko for avrenning av sprøytemidler til vann og vassdrag) 

 Slå gress langs mottaksanlegget og langs veier minst 3 g per år. 

 Tydelig merking og adskillelse av områder med ubehandlet kompost/hageavfall  

og ferdig kompost. 
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Figur 11: Eksempel på oppbygging av et mottak for hageavfall med avskilte kammer som gir redusert risiko for 
spredning av hagerømlinger som kommer blandet med annet hageavfall. Her vises kun prinsippet og veggene 
bør være betydelig høyere for å hindre at ikke noe blåser fra ett kammer til neste. Foto: Ove Reidar Moen. 

 

4.5 Behandlingsmetoder  

 

Den foretrukne behandlingsmåten for hageavfall er kompostering etter «beste praksis» 
veilederen. Hageavfall hvor det kan være mistanke om innhold av hagerømlinger, anbefales 
behandlet som vanlig hageavfall ved kompostering. 

Utsorterte hagerømlinger fra private husholdninger og ryddeaksjoner/kampanjer håndteres i 
henhold til mottakets rutiner. Dette kan være forbrenning eller kompostering.  

Transport til forbrenningsanlegg skal foregå slik at det ikke er ytterligere spredningsrisiko. 
Dette betyr en tett eller tildekket kontainer eller lignende. 

Transport av hageavfall fra mottaket må foregå i tette eller tildekkede kontainere dersom det 
skal transporteres til komposteringsanlegg utenfor mottaksområdet. 

Komposteringsprosessen må sikre tilstrekkelig varmebehandling av alt materiale,  
Avfall Norges veileder for beste praksis kompostering må følges (Avfall Norge rapport nr 
3/2016). 
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5 JORDMASSER SOM KAN INNEHOLDE  
RESTER AV HAGERØMLINGER 

 

En av de viktigste årsakene til spredning av hagerømlinger er masseforflytning. Jordmasser 
som fjernes fra områder, hvor det har vokst hagerømlinger, kan inneholde frø, røtter eller 
andre underjordiske plantedeler av hagerømlinger. Denne type jord, omtalt som infisert jod, 
utgjør en stor risiko for spredning av hagerømlinger og må behandles med aktsomhet. 

 

5.1 Disponering av infiserte jordmasser 

 

Jord som fjernes fra områder der det har vokst hagerømlinger, skal behandles som infisert 
jord og må ikke blandes med rene jordmasser. Videre disponering av denne type jord, vil 
avhenge av hvilken type hagerømling jorden er infisert med. Det er stor variasjon i de 
forskjellige hagerømlingenes overlevelseskraft. Aktuelle disponeringsveier vil være: 

 Deponering på godkjent deponi for avfall, der leveransen dekkes til 

 Benyttes som undergrunns jord i anleggsprosjekter 

 Benyttes som toppmasser der det skal anlegges plen som slås jevnlig gjennom hele 
vekstsesongen. 

Det er kun kulepunkt 1 som omtales videre i veilederen, når infisert jord kan gå til godkjent 
deponi for avfall.  

 

Figur 12: Infiserte masser kan brukes til undergrunnsjord, her innpakket i duk.  
Kilde: Fagus kunnskapsblad Nr.9/2010. Foto: Tore Felin. 
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5.2 Transport av infiserte jordmasser 

 

Transport av jordmasser som stammer fra steder der det har vokst hagerømlinger 

representerer en risiko for at frø, røtter etc. kan falle av lasset på vei til mottaksstedet.  

All transport av slike masser må derfor forgå i tett kontainer eller godt tildekket lastebil  

eller henger.  

 

Det er viktig at all jord fjernes fra bil/henger før det forlater mottaksstedet. Kontainer,  

bil og henger bør rengjøres grundig (alle jordrester kostes av e.l.) for å sikre at det ikke 

transporterer ut infisert jord. 

 

5.3 Mottak av infisert jord 

 

Levering av infisert jord fra private husholdninger antas å være av meget lite omfang.  
I de tilfeller dette forekommer bør infisert jord sorteres i samme fraksjon som forurenset jord 
og stein på et mottak og sikre at denne fraksjonen går til deponi. Det anbefales at 
mottaksanlegget har et fysisk avgrenset og merket område for mottak av denne fraksjonen,  
eksempel vist i Figur 13. 

Levering av hagerømling-infisert jord fra næringsvirksomhet kan utgjøre større mengder jord 
og mottaket må varsles på forhånd for avklaring om hvilke arter hagerømlinger som kan ha 
infisert jorden og om mottaket har mulighet til å motta denne type infisert jord. Det må videre 
avklares om massene skal mellomlagres på mottaket, eller aller helst leveres direkte til 
deponiet. 

Det er her viktig å kjenne til de artene som krever ekstra kunnskap for deponering i et 
avfallsdeponi. Dette gjelder spesielt arter av slirekne, f.eks. parkslirekne som er på liste over 
verdens 100 verste invaderende fremmede arter (kilde: Fagus kunnskapsblad Nr.9/2010). 
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Ved mellomlagring av infiserte jordmasser på mottaksanlegget er det viktig at de infiserte 
massene holdes adskilt fra rene masser for å hindre kontaminering. Videre er det viktig at 
infiserte jordmasser også holdes godt adskilt fra komposteringsranker og ferdig kompost,  
for å reduseres risiko for at frø og planter i jorden kan kontaminere kompostprodukter. 
Infiserte jordmasser tildekkes under lagring. 

 

Figur 13: Eksempel på oppbygning med fysisk avgrensninger for mottak av forurenset jord og stein  
(inkludert infisert jord med hagerømlinger) som skal til deponi.  Foto: Ove Reidar Moen. 

 

5.4 Deponering av infisert jord i deponi for ordinært avfall 

 

Det må avklares på forhånd med ansvarlig for et deponi om leveranse av jordmasser infisert 
med hagerømlinger. Deponiet må avgjøre om de kan deponere denne type masser  
i deponiet sitt. 

Tilsvarende for mottaksanlegget, må driftsansvarlig for deponiet kjenne til de hagerømlings 
artene som krever ekstra aktsomhet og forholdsregler ved deponering i et avfallsdeponi. 
Dette gjelder spesielt arter av slirekne, f.eks. parkslirekne. 

Fagus anbefaler i sin Bransjestandard for invaderende fremmede arter fra 2012 at 
jordmasser med slirekne ikke skal brukes i jordproduksjon. De viser til erfaringer fra England 
som tilsier at jorda bør deponeres på minst 5 meters dyp innpakket i duk.  

Andre har presentert en løsning hvor jord infisert med slireknerater må kapsles inn  
i ugjennomtrengelig duk ved deponering. Området for deponering må kartfestes  
og man må unngå senere graving i dette området.  

Det er viktig at all deponering av infisert jord skal tildekkes umiddelbart etter deponering.  
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