
44  

 

 

 

                                        

 

                        

 

 

  

Rapport 
 

2 - 2022 
w

w
w

.M
id

N
at

.n
o

 
 

Bekjempelse og kartlegging av lupiner 
langs Gaula i 2021 

 

Kari Anne Solberg og Jørulf Vullum 



Bekjempelse og kartlegging av lupiner langs Gaula i 2021 

Kari Anne Solberg og Jørulf Vullum 

 

 
En av lokalitetene på elveøra ved Kregnesteigen som ble luket for første gang av MidNat i 2021. 
 
Solberg, K.A. & Vullum, J. (2022). Bekjempelse og kartlegging av lupiner langs Gaula i 2021. MidNat 

Rapport 2-2022. 27 s. 

© Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

E-post: post@midnat.no 

Publikasjonstype: Elektronisk dokument 

Bilder/foto: Hvis ikke annet er oppgitt: ©Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

Forsidebilde: Luking av små lupiner med løvetannstikker.  

 
Midtnorsk Naturundersøkelse AS  

Hellandsjøveien 635A, 7200 Kyrksæterøra  

Foretaksregisteret Org.nr. 924 404 388 MVA 

www.MidNat.no 

mailto:post@midnat.no
http://www.midnat.no/


   
i 

Sammendrag 

Hagelupiner (Lupinus polyphyllus) har spredt seg videre til vassdrag etter utsåing langs veger og 

jernbane og vokser nå langs store deler av elva Gaula i Trøndelag. I fremmedartslista er den i 

kategorien «svært høy risiko» og bidrar til gjengroing, økt næringstilførsel og konkurranse for 

stedegne arter. Dette utgjør en trussel for flere trua arter som lever på elveørene langs Gaula, bl.a. 

elvesandjeger (Cicindela maritima) og stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) som er i 

kategorien «sterkt truet» på den norske rødlista. Med bakgrunn i dette startet Midtnorsk 

Naturundersøkelse AS (MidNat) opp et prosjekt i 2020 for kartlegging og bekjempelse av lupiner i 

viktige leveområder for trua arter langs Gaula. I 2021 ble prosjektet videreført og utvidet. 

Sommeren 2021 ble deler av de to elveørene ved Storrønningen og Kregnesteigen i Melhus 

kommune luket og kartlagt. For å forstyrre områdene minst mulig, og hindre videre gjødsling, ble 

lukingen utført manuelt, med fokus på minst mulig tråkk, og alt plantemateriale ble sendt til 

gjenvinningsmottak for fremmede arter. Alle lokalitetene som ble luket i 2020 ble luket på nytt i 

2021, i tillegg til at lukingen ble utvidet til andre lokaliteter ved de to ørene. Til sammen ble det i 

2021 luket og kartlagt i overkant av 40 000 lupiner på 50 dagsverk. Disse fylte 267 søppelsekker veid 

til 1,5 tonn.  

Det var en tydelig nedgang i antall lupiner, og størrelse på plantene, i de fleste områdene som ble 

luket for andre gang i 2021. I sum gikk det her fra 51 146 lupiner i 2020 til 30 122 lupiner i 2021, og 

fra en blanding av små og store planter til en overvekt av små lupiner med lite rotsystem og uten 

blomster/belger. Dette førte til at arbeidsmengden i disse områdene gikk fra 78 dagsverk i 2020 til 

28 dagsverk i 2021. På lokaliteter ved Storrønningen og Kregnesteigen som ble luket for første gang 

av MidNat i 2021 ble det luket til sammen 12 450 lupiner. I tillegg ble det kartlagt 11 balsampopler 

(Populus balsamifera) og 16 sibirkornell (Swida alba) (hvorav 15 ble luket) – disse plantene er 

henholdsvis i kategoriene «svært høy risiko» og «høy risiko» i fremmedartslista. Det ble også gjort 

nye funn av elvesandjeger på deler av øra ved Storrønningen underveis i lukingen.  

For å opprettholde effekten av lukingen, hindre videre gjengroing av viktige leveområder for arter 

som elvesandjegeren, og åpne opp nye områder, er det viktig at dette arbeidet videreføres og 

utvides. I områder som nå er luket to år på rad bør det vurderes å gå over til å luke annethvert år for 

å minske forstyrrelsen i områdene. Der det ble luket for første gang i 2021 anbefales det å luke på 

nytt sommeren 2022. Bekjempelsen av lupiner bør samtidig utvides til nye relevante områder langs 

elva, hvorav de fire ørene som fremdeles har bestander av elvesandjeger bør prioriteres. 

Leveområdene trues i tillegg av gjengroing av stedegne arter som gress og or, andre fremmede arter, 

og tråkk, og tiltak mot dette bør derfor også vurderes og settes i gang.   
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Forord 

Midtnorsk Naturundersøkelse AS utførte sommeren 2021 bekjempelse og kartlegging av lupiner i 

utvalgte områder langs Gaula, som en videreføring og utvidelse av prosjektet som ble startet opp i 

2020. Elveørene ved Kregnesteigen og Storrønningen i Melhus kommune ble prioritert da de har 

noen av de viktigste leveområdene for de trua artene elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp 

langs Gaula.  

Deler av prosjektet ble finansiert med tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet og Melhus kommune, og 

deler ble utført på oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Takk til Oddvar Hanssen, 

Rannveig M. Jacobsen og Sandra Åström (NINA), Inga Stamnes og Beate Sundgård (Statsforvalteren i 

Trøndelag) og Dag Petter Hollekim (Melhus kommune) for godt samarbeid i forbindelse med 

planleggingen av prosjektet. Takk til Gaute Stolsmo Haukdal, Åshild Rønningstad og Jørulf Vullum for 

mange hyggelige timer med hodet nedi sanda...  Takk til Martin Hanssen for konstruktive 

tilbakemeldinger i arbeidet med rapporten.  

 

Kari Anne Solberg 

Hølonda, januar 2022 
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Innledning 

Bakgrunn 

Hagelupin (Lupinus polyphyllus) er en erteplante som lett kjennes igjen på sine fargerike blomster 

der den vokser langs veier og vassdrag i alle landets fylker (Fremstad 2012). Det er antatt at den ble 

innført til Norge på starten av 1900-tallet, og etter utsåing langs veger og jernbane, samt i hager, har 

den spredt seg videre til vassdrag og finnes nå også langs store deler av elva Gaula i Trøndelag. Fordi 

den har et stort spredningspotensiale, og kraftig negativ effekt på andre arter og leveområder, er 

hagelupin plassert i kategorien svært høy risiko (SE) i Artsdatabankens fremmedartsliste 

(Artsdatabanken 2018). Slektningen sandlupin (Lupinus nootkatensis) er i samme kategori og vokser 

også langs Gaula.  

Lupinene har knoller på røttene som tilfører nitrogen til jorda fra lufta (nitrogenfiksering) og kan 

derfor utkonkurrere andre arter som vokser på næringsfattige områder (Fremstad 2012). Over tid 

fører nitrogenfikseringen til endring i jordsmonnet, og med økt næringsinnhold kan også mer 

næringskrevende arter (både fremmede og stedegne) innta områdene og føre til ytterligere 

gjengroing.  

På elveører langs Gaula vokser bl.a. busken klåved (Myricaria germanica), som har fått status som 

nær truet (NT) i den norske rødlista (Artsdatabanken 2021). Den vokser kun på flomutsatte elveører, 

som det stadig blir færre av, og den er blant artene som kan utkonkurreres av lupiner (Fylkesmannen 

i Sør-Trøndelag 2014). Flere steder langs elva bor også billearten elvesandjeger (Cicindela maritima), 

som er i kategorien sterkt truet (EN) og har fått status som prioritert art (Artsdatabanken 2021; 

Forskrift om elvesandjeger som prioritert art 2011). Den trenger åpne sand- og siltområder, og i 

Trøndelag er den kun registrert langs Gaula. En annen sterkt trua art er stor elvebreddedderkopp 

(Arctosa cinerea) som hovedsakelig lever i områder med sand og grus, langs elver og innsjøer, og nå 

kun i Trøndelag (Åström & Åkra 2019). De nevnte artene trenger områder som samtidig er viktige for 

mange andre trua arter, og langs Gaula trues disse områdene av stadig økende gjengroing (Åström 

m. fl. 2017).   

I perioden 2009-2017 har Øya videregående skole, Melhus kommune og grunneiere ryddet lupiner 

på noen av elveørene langs Gaula (Ødegaard m. fl. (2014); pers. med. Egil Johannes Hauge). I 2020 

startet Midtnorsk Naturundersøkelse AS (MidNat) opp et prosjekt for systematisk kartlegging og 

bekjempelse av hagelupin langs Gaula, med fokus på viktige leveområder for trua arter (Solberg 

2020). I alt seks elveører ble kartlagt for lupiner og andre fremmede arter. På deler av elveøra ved 
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Storrønningen ble det startet en bekjempelse i form av luking av lupiner, inkludert fjerning av alt 

plantemateriale. 

For å opprettholde effekten, og bedre forholdene for de trua artene ytterligere, ble prosjektet 

videreført og utvidet i 2021.  

Områdebeskrivelser 

I 2021 ble det luket og kartlagt lupiner på to elveører i Melhus kommune. Da det er flere ører på Kvål 

som kalles Kregnesøra, men ingen som har fått dette navnet av Kartverket, skilles lokalitetene ved 

de to ørene i dette prosjektet fra hverandre ved at de får navnet til nærmeste gård ved 

adkomstvegen – Kregnesteigen og Storrønningen (se kart i Figur 1). Det samme ble gjort i Solberg 

(2020). 
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Figur 1. Kart som viser de to elveørene hvor det ble luket lupiner i 2021. I det øverste kartutsnittet 
vises plasseringen i Melhus kommune og i det nederste er ørene ved Kregnesteigen og Storrønningen 
pekt ut, i tillegg til at lokalitetene hvor MidNat har kartlagt lupiner har røde omriss. Kartdata fra 
MidNat (lokaliteter) og Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM – Geodata AS (bakgrunnskart).  

Sommeren 2021 hadde fire elveører langs Gaula kjente bestander av elvesandjeger: Kregnesteigen, 

Storrønningen, Gravråk (midtre) og Fornes (Follstadøya falt ut igjen etter null funn i 2021) (Åström 

2021). Det er ørene ved Kregnesteigen og Storrønningen som har de største bestandene og de huser 

i tillegg mange andre trua arter, bl.a. stor elvebreddedderkopp og kommuneblomsten til Melhus – 

klåved.  

N 

Lokalitetenes plassering i 

Melhus kommune, Trøndelag 
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Metode 

Kartlegging 

I kartleggingsarbeidet ble lokalitetene opprettet i 2020 benyttet også i 2021. I 2021 fikk de i tillegg 

tildelt hvert sitt nummer for å lettere skille de fra hverandre. Den mobile applikasjonen ArcGIS 

Collector ble benyttet for enkel registrering i felt. Bilder ble tatt før og etter luking, og antall lupiner 

på hver lokalitet ble registrert fortløpende etter luking, sammen med dato og relevante 

kommentarer.  

I ettertid ble data fra alle lukede lokaliteter publisert i Artsdatabankens database Artsobservasjoner, 

slik at de kan sees av alle i Artsdatabankens Artskart. Der det ble observert både hagelupin og 

sandlupin i samme bestand, ble dette registrert som ett funn med den dominerende arten, og med 

en kommentar om at den andre arten var til stede.  

Andre fremmede, og trua, arter som ble kartlagt i 2020 ble ikke kartlagt på nytt i 2021 (bortsett fra 

de som ble luket). Nye funn ble derimot publisert i Artsobservasjoner.  

Luking 

Det ble benyttet samme metode for luking i 2021 som i 2020, se utdrag fra Solberg (2020):  

«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  

Lokaliteter luket i 2020 og 2021 

Lokalitetene Storrønningen 1-52 ble luket av MidNat første gang i 2020 og ble luket på nytt i 2021 

(se Figur 2, eller større kart i Vedlegg 1). Her ble det luket 30 122 lupiner i 2021 (mot 51 146 i 2020). I 

disse områdene var det i 2021 hovedsakelig små planter (uten blomster og med små rotsystem). Det 

var likevel noen store planter med blomster, hvorav noen kom fra rotrester etter lukinga i 2020, 

mens andre hadde mindre og tilsynelatende urørte røtter. Som i 2020 var det noe sandlupin i noen 

av lokalitetene. Flere av lokalitetene var mer gjengrodd av stedegne arter i 2021 enn i 2020.  

 

Figur 2. Oversikt over alle kartlagte lokaliteter på elveøra ved Storrønningen, markert for om de er 
luket eller ikke, både for 2020 (grønt/rødt omriss) og 2021 (grønt/rødt fyll). Her vises også 
nummereringen de har fått som et tillegg i lokalitetsnavnet sitt (Storrønningen 1, Storrønningen 2 
osv.). Kartdata fra MidNat og bakgrunnskart fra Kartverket, Geovekst, kommuner – Geodata AS.  

I 2020 ble det tatt dronebilder av Storrønningen 49 før og etter luking (Solberg 2020). Her stod små 

og store lupiner tett på et sandområde som ellers hadde lite annen vegetasjon der lupinene vokste. 

Et nytt dronebilde ble tatt før lukinga i 2021 for å vise utviklingen. Det var flere lupiner i 2021 enn i 

2020 (7200 mot 6500). Med unntak av noen få store var det i 2021 nesten bare små planter, i 

motsetning til året før da det var mange store, hvorav de fleste hadde sluppet frøene før luking. Som 

bildene i Figur 3 viser var det mer åpne sandområder før luking i 2021, enn før luking i 2020. På deler 

av lokaliteten har andre arter vokst frem der det før var lupiner – dette ser man bedre på bilder tatt 

fra bakkenivå (se Figur 4).  

Det ble ved de fleste lokalitetene tatt bilder før og etter luking både i 2020 og 2021, og et utvalg av 

disse vises her i Figur 3-Figur 8 for å illustrere arbeidet og endringene både før og etter luking, og fra 

år til år.  

N Storrønningen 
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Figur 3. Dronebilder av lokaliteten Storrønningen 49 (markert med rødt omriss). Bildene viser 
situasjonen henholdsvis før og etter luking i 2020, og før luking i 2021. 

2020 – før luking 

2021 – før luking 

2020 – etter luking 
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Figur 4. Før- og etterbilder tatt fra bakkenivå i samme område som i Figur 3 (Storrønningen 49). De to øverste er før og etter 
luking i 2020, de to nederste er før og etter luking i 2021. 

2020 – før luking 2020 – etter luking 

2021 – før luking 2021 – etter luking 
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2020 – før luking 2020 – etter luking 

2021 – før luking 

Figur 5. Øverst: før og etter luking av lupiner i 2020 i deler av lokaliteten Storrønningen 27. Bildet nederst til venstre er 
situasjonen i samme område før luking i 2021 og viser en tydelig redusert lupinbestand sammenlignet med året før, men 
det var likevel mange små lupiner som hadde kommet opp (se eksempel på dette nederst til høyre).  
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Figur 6. I områdene som var luket året før var det hovedsakelig små planter som på disse bildene. Da var løvetannstikker et effektivt redskap for å få med 
røttene (øverst til venstre). Noen steder sto de tett i tett som bunten på de to neste bildene – legg også merke til at det er masse rotknoller også på disse 
små røttene. Med de små plantene ble det naturlig nok mye mindre volum og vekt per plante (posen nederst til høyre inneholder flere hundre lupiner).  



   
10 

 
Figur 7. Bildene viser deler av lokaliteten Storrønningen 7, før luking 2020 (øverst) og før luking 2021 (nederst). Dette er lokaliteten med flest lupiner – 
anslått til 15 000 i 2020 og 10 000 i 2021. Deler av området gror igjen av gress, or og annen vegetasjon. 

2020 – før luking 

2021 – før luking 
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Figur 8. Bilder fra Storrønningen 9 som viser utviklingen i et område hvor stedegne arter stadig blir mer fremtredende etter luking av lupiner. Bildene viser 
situasjonen før luking i 2020 (øverst), etter luking 2020 og før luking 2021 (i midten) og etter luking i 2021 (nederst). 

2020 – før luking 2020 – etter luking 

2021 – før luking 2021 – etter luking 
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Lokaliteter luket første gang i 2021 

Storrønningen 53-55 og Storrønningen 57 ble luket av MidNat for første gang i 2021. Her ble det 

luket en anslått mengde på 7 050 lupiner. I disse områdene var det både små, middels og store 

planter, med og uten blomster.  

I område 57 ble det underveis i arbeidet observert flere elvesandjegerhull, samt noen voksne biller. 

Her har det ikke blitt registrert elvesandjegere tidligere og disse funnene ble derfor lastet opp til 

Artsobservasjoner.  

Se Figur 9-Figur 11 for bilder fra deler av disse lokalitetene før og etter luking, samt eksempler på 

elvesandjeger i voksen tilstand og hullene til larvene.  

 

Figur 9. Bilde tatt underveis i lukinga på Storrønningen 54. På denne delen av lokaliteten var det tett 
med små lupiner som man ser til venstre i bildet, mens når de fjernes blir området åpent som til 
høyre i bildet.  
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Figur 10. Før- og etterbilder fra en av lokalitetene (Storrønningen 57) som ble luket av MidNat for 
første gang i 2021.
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Figur 11. Bilder fra deler av Storrønningen 57. Øverst: før og etter luking i 2021. I denne delen av området kom vi over flere elvesandjegerhull (nederst til 
venstre er de ringet rundt for å hindre tråkk underveis i lukinga). Her så vi også noen voksne biller (nederst til høyre).   
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Samlede resultater for Storrønningen 

Til sammen ble det på elveøra ved Storrønningen luket en anslått mengde lupiner på 37 172. Disse 

fylte 187 søppelsekker som ble veid til 869 kg. Arbeidet med luking og kartlegging ble utført av 

ansatte i MidNat i løpet av 37 arbeidsdager.  

Av andre fremmede arter ble det gjort nye funn av 11 balsampopler (Populus balsamifera; SE – svært 

høy risiko) og 16 sibirkornell (Swida alba; HI – høy risiko). 15 av sibirkornellene ble luket (disse var 

små og lette og fjerne med røttene). Det ble også observert flere hull fra elvesandjegerlarver, samt 

voksne individ, i områder hvor dette ikke var rapportert til Artskart tidligere.  

Alle lokaliteter som ble luket for lupiner, samt nye funn av fremmede planter og relevante funn av 

elvesandjeger, ble registrert i Artsobservasjoner. 

Kregnesteigen 

Lokalitetene Kregnesteigen 5, Kregnesteigen 6a (del av område 6) og Kregnesteigen 8a (del av 

område 8) ble luket av MidNat for første gang i 2021 (se Figur 12, eller større kart i Vedlegg 1). 

Lupinene som ble luket var både små, middels og store planter, med og uten blomster. 

Kregnesteigen 8a var delvis gjengrodd også av or, gress og hestehov.  

 

Figur 12. Oversikt over alle kartlagte lokaliteter på elveøra ved Kregnesteigen, markert for om de er 
luket eller ikke, både for 2020 (grønt/rødt omriss) og 2021 (grønt/rødt fyll). Kartdata fra Kartverket, 
Geovekst, kommuner – Geodata AS.  

Til sammen ble det ved Kregnesteigen luket en anslått mengde på 5 400 lupiner som fylte 80 

søppelsekker veid til 613 kg. Arbeidet med luking og kartlegging ble utført av ansatte i MidNat i løpet 

av 100 arbeidstimer. Alle funn ble registrert og lastet opp i Artsobservasjoner. Bildene i Figur 13-

Figur 18 viser noe av arbeidet som ble utført i 2021 og forholdene før og etter luking.  

 

N Kregnesteigen 
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Figur 13. Før og etter luking av lupiner på deler av lokaliteten Kregnesteigen 5. Buskene er klåved.  
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Figur 14. Før og etter luking på deler av lokaliteten Kregnesteigen 5.  Lupinene inne i/ved skogen ble 
ikke prioritert. 
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Figur 15. Bildet viser deler av de to lokalitetene Kregnesteigen 6 og 5 (skilt med stiplet linje) etter at område 5 (til høyre for linjen) er luket for lupiner, mens 
område 6 (til venstre) ikke er luket. De to områdene var nokså like før luking. Her vises også deler av skogen som stadig kommer lengre ut i sandområdene. 
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Figur 16. Deler av lokalitet Kregnesteigen 8a før og etter luking av lupiner. Også avfall i områdene 
som ble luket ble fjernet og kastet på gjenvinningsstasjonen (som f.eks. metallplata på bildet).  
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Figur 17. Bilde fra lokaliteten Kregnesteigen 8a etter luking. 8a er delen av område 8 som 
hovedsakelig består av sandområder, da disse ble prioritert. Lupinene som står igjen på steinområdet 
på bildet er altså på delen av område 8 som ikke ble luket.  

 

Figur 18. Tilhengerlasset etter endt arbeid på elveøra ved Kregnesteigen. Bak hengeren skimtes 
containeren på Hofstad gjenvinningsstasjon hvor fremmede planter kan leveres i tette, 
gjennomsiktige søppelsekker for trygg frakt til forbrenningsanlegget.  
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Oppsummering av resultater 

I 2021 ble det på elveørene ved Storrønningen og Kregnesteigen luket, fraktet bort og kartlagt til 

sammen 42 572 lupiner i løpet av 50 dagsverk. Oversikt over fordelingen, og tilsvarende tall fra 2020, 

vises i Tabell 1. For detaljer fra enkeltlokaliteter se Vedlegg 2 og Vedlegg 3. I tillegg ble det kartlagt 

11 balsampopler og 16 sibirkornell som ikke ble kartlagt i 2020. Av disse ble 15 sibirkornell luket.  

Tabell 1. Oversikt over anslått antall lupiner luket i 2020 og 2021 ved Storrønningen og 
Kregnesteigen (data fra 2020 hentet fra Solberg (2020)). 

Lokaliteter Antall lupiner luket i 2020 Antall luket i 2021 

Storrønningen 1-52 51 146 30 122 

Storrønningen 53-55 og 57 - 7 050 

Kregnesteigen 5, 6a og 8a - 5 400 

SUM 51 146 42 572 
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Diskusjon  

Utvelgelse/prioritering av områder for bekjempelse i 2021 

For å opprettholde effekten på lokalitetene som ble luket i 2020 ble disse luket på nytt i 2021, både 

for å ta nye lupiner som hadde spiret fra frø, lupiner som hadde vokst opp igjen fra røtter som ikke 

var fullstendig gravd opp, samt lupiner som ble oversett året før. Ved utvidelse av bekjempelsen til 

nye lokaliteter ble disse valgt ut i samråd med NINA og Statsforvalteren i Trøndelag, også med tanke 

på effektovervåkingen NINA utfører, jamfør Evju et al. (under bearbeiding). De to elveørene som ble 

luket i 2021 har de største bestandene av elvesandjeger langs Gaula, og de har samtidig bestander 

av stor elvebreddedderkopp (Åström 2021). Siden mange andre trua arter trenger slike flomutsatte 

sandområder, vil åpning og opprettholdelse av disse kunne ha en effekt på flere arter enn 

elvesandjegeren, selv om det er den som har fokus i utvelgelsen av områdene (Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 2014; Åström m. fl. 2017). 

De tidligere kartlagte lokalitetene ved Kregnesteigen som ikke ble luket i 2021 (Kregnesteigen 1-4, 7 

og 9, samt resterende deler av Kregnesteigen 6 og 8) ble ikke prioritert i denne runden, men flere av 

disse er aktuelle for videre utvidelse av bekjempelsen da de er egnede leveområder for bl.a. 

elvesandjegeren.  

Storrønningen 56 ble ikke prioritert for luking verken i 2020 eller 2021 da dette er et større åpent 

steinområde som ikke er blant de viktigste områdene for elvesandjeger. Dette området vil trolig ikke 

bli prioritert for bekjempelse på en stund, da det er mange andre lokaliteter langs elva som er mer 

relevante i denne sammenhengen. Ellers har nå alle lokalitetene som ble kartlagt ved Storrønningen 

i 2020 blitt luket én eller to ganger. Det er likevel flere deler av øra med lupiner som ikke er kartlagt 

– dette gjelder hovedsakelig områder som er helt eller delvis gjengrodd av skog. Disse har ikke blitt 

prioritert fordi fjerning av kun lupiner i seg selv ikke vil åpne opp områdene.   

Endringer fra 2020 til 2021 

Det ble benyttet samme metode for luking i 2021 som i 2020 og resultatene tyder foreløpig på at 

dette er en egnet metode i disse områdene. Lokalitetene ved Storrønningen som ble luket og 

kartlagt for andre gang i 2021 gikk i sum fra 51 146 lupiner på 78 dagsverk i 2020 til 30 122 lupiner 

på 28 dagsverk i 2021. I tillegg til at det var nedgang i antall planter generelt, var det også en stor 

nedgang i antall store planter med blomster/belger, noe som tyder på at det meste av røtter ble 

med i lukingen året før. Dermed var det hovedsakelig små, unge planter uten blomster på disse 

lokalitetene. Disse har små røtter, går raskere å luke og tar mindre plass når de skal fraktes bort, noe 

som vises tydelig i antall søppelsekker og kilo.  
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Selv om det i sum, og ved de fleste enkeltlokalitetene, var en nedgang i antall lupiner, var det også 

en økning ved noen lokaliteter. Dette skyldes trolig frøbanken som har fylt seg opp over år, og som 

kan aktiveres ved roting i sanda (som ved luking), og ved noen av disse stedene ble i tillegg lukingen i 

2020 utført etter frøsetting (Fremstad 2012; Solberg 2020).  

I 2021 ble lukingen utført tidligere (21.juni-9.august) enn i 2020 (16.juli-1.oktober) da midler til 

arbeidet var tilgjengelig ved et tidligere tidspunkt dette året (Solberg 2020). Med unntak av noen få 

planter ved én lokalitet, ble alle områdene derfor luket før frøsetting. Røttene på de store plantene i 

områdene som ble luket første gang i 2021 (både ved Kregnesteigen og Storrønningen) var lettere å 

få opp enn mange av de som ble luket for første gang i 2020. Årsaken til dette er uviss, men mulige 

forklaringer er været (sanda var bløtere og mer kompakt i 2020) og tid på sesongen. Dette tyder 

også på at hastigheten i lukinga vil kunne variere fra år til år og mellom områder. Det mest egnede 

tidspunktet for start av luking vil også variere fra år til år etter når vårflommen i Gaula tillater det.  

Som i 2020 ble arbeidet utført på en skånsom måte ved manuell luking og fokus på minst mulig 

tråkk, da dette er en av hovedtruslene til elvesandjegeren (Ødegaard m. fl. 2014). Både 

elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp lager hull i sand/silt som er tydelige om man er 

oppmerksom på det. Bortsett fra ved funn i nye områder, ble ikke disse kartlagt pga. NINAs årlige 

registreringer av de to artene (Hanssen under bearbeiding). Det ble gjort noen funn i nye områder, 

og spesielt interessant var funnet av flere elvesandjegerhull (også med larver), samt voksne biller, på 

den østlige delen av øra. Dette var på lokaliteten Storrønningen 57 som ble luket for første gang i 

2021. Her har det ikke blitt funnet elvesandjeger tidligere, men området ble likevel luket pga. 

egnede forhold for elvesandjeger, samt at det er bestander av stor elvebreddedderkopp her (Åström 

2021). Funnene ble gjort tilgjengelige via Artsobservasjoner og informert om til NINA. Grunneier 

opplyste om at det har blitt fjernet trær sør for området og at det kan ha gitt bedre lysforhold for 

elvesandjegerne her. Dette nevnes også som en mulig årsak til at området har blitt tatt i bruk i 

Åström (2021). Der pekes det i tillegg på at nylig (naturlig) tilført silt trolig også er en viktig årsak, da 

dette er nødvendig for larvene. Undersøkelser av Hanssen (under bearbeiding) sommeren 2021 viste 

at noen av disse elvesandjegerlarvene også hadde vært der i 2020, selv om de ikke ble oppdaget det 

året. 

Veien videre 

Ut ifra resultatene kan det antas at områdene som nå har blitt luket to år på rad i all hovedsak vil ha 

små planter fra nye skudd og dermed ikke få blomster med frø i 2022. Selv om også små planter vil 

bidra til gjødsling gjennom nitrogenfiksering, bør det vurderes å gå over til å luke disse områdene 

hvert andre år for å minske tråkk i disse sårbare områdene. Det er likevel nødvendig å se over 
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områdene også i 2022 for å undersøke denne antagelsen og luke bort eventuelle enkeltplanter som 

vil kunne sette frø. Siden det av erfaring kommer opp noen planter med blomster/frø fra rotrester 

og unge individ som ikke har blitt tatt i første runde med luking, bør områder som ble luket første 

gang i 2021 lukes på nytt i 2022. Etter dette kan det vurderes og luke annethvert år her også.  

Resultatene fra arbeidet for 2020 og 2021 tyder på at det er mulig å utvide restaureringen til nye 

områder hvert år, samtidig som man vedlikeholder tidligere lukede områder, med samme 

arbeidsinnsats. Det er avgjørende å opprettholde arbeidet i lukede områder for å forhindre ny 

gjengroing av lupiner, spesielt med tanke på frøbanken i sanda som har frø som kan være 

spiredyktige i 50 år (Fløistad & Kaczmarek-Derda 2021). Selv om man må gå over lokalitetene i 

mange år fremover antas det at arbeidsinnsats pr areal vil fortsette og reduseres med årene, noe 

som underbygges av nedgangen i antall og størrelse på lupiner (samt timer pr areal) allerede etter to 

år med luking.  

Sandområdene langs Gaula gror stadig igjen av flere årsaker, og elvesandjegeren trenger en 

kontinuitet i egnede områder langs elva for å forflytte seg til nye områder (Åström m. fl. 2017; 

Ødegaard 2010). I tillegg kan egnede områder forandre seg over tid, som i eksempelet ved 

Storrønningen hvor elva har tilført nye mengder med silt som sammen med endrede lysforhold 

gjorde området mer attraktivt. Det vil derfor være viktig å luke stadig nye områder, både ved og 

mellom elveørene hvor det lever elvesandjeger.  

Menneskelige påvirkninger som tidligere uttak av elvegrus (og dermed senkning av elva) og 

forbygninger langs elvebredden gjør at elva ikke flytter like mye på masser og endrer løp som 

tidligere (Åström m. fl. 2017). Dette bidrar til at det i mindre grad naturlig opprettes nye åpne 

sandområder langs elva og at fremmede og stedegne arter lettere får feste og raskere fører til 

gjengroing og etter hvert endringer i jordsmonn. Dette er et problem langs hele elva, og alle 

elveørene MidNat kartla i 2020 var i ulik grad gjengrodd av stedegne arter i tillegg til lupiner (Solberg 

2020). Også økt næringstilførsel og jordsmonn forårsaket av lupinbestander bidrar til den økte 

gjengroingen av stedegne arter, og på flere av lokalitetene som ble luket i 2020 hadde andre arter 

tatt over i 2021. Det bør derfor vurderes rydding også av enkelte stedegne arter i og rundt viktige 

leveområder for elvesandjeger og andre trua arter.  

Alle de andre kartlagte fremmede artene fra 2020 og 2021 (rynkerose; sibirkornell; balsampoppel) er 

i kategoriene høy risiko (HI) og svært høy risiko (SE) i Artsdatabankens fremmedartsliste 

(Artsdatabanken 2018; Solberg 2020). Disse bør derfor også bekjempes pga. deres 

spredningspotensiale og negative effekt på økologien langs elva. 
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I tillegg til bekjempelse av fremmede arter, og rydding av stedegne arter i utvalgte områder, bør 

ulike tiltak for å minske tråkk fra mennesker og husdyr i sårbare områder for elvesandjeger vurderes, 

da dette er et stort problem flere steder (Åström 2021).     
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Vedlegg 1 – kart med lokaliteter ved Storrønningen og Kregnesteigen 
Vedlegg 1. Oversikt over alle lokaliteter kartlagt for lupiner på elveørene ved Storrønningen og 
Kregnesteigen. Lokalitetene er markert for om de er luket eller ikke, både for 2020 (grønt/rødt 
omriss) og 2021 (grønt/rødt fyll). Kartdata for alle kart fra Kartverket, Geovekst, kommuner – 
Geodata AS. 
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Vedlegg 2 -  kartlagte lupiner 2020 og 2021 
Vedlegg 2. Oversikt over alle lokaliteter som ble kartlagt for lupiner i 2020 og/eller 2021. Med info om antall lupiner, om lupinene ble luket, og størrelse på 
lokalitet. 

 

 

Lokalitet Antall lupiner 2020 Antall lupiner 2021 Luket 2020 (ja/nei) Luket 2021 (ja/nei) Areal (m2)

Kregnesteigen 1 100                           - nei nei 1 019         

Kregnesteigen 2 7 000                        - nei nei 631            

Kregnesteigen 3 2 000                        - nei nei 3 507         

Kregnesteigen 4 750                           - nei nei 4 277         

Kregnesteigen 5 1 000                        2 700                        nei ja 1 857         

Kregnesteigen 6 10 000                     - nei nei 1 740         

Kregnesteigen 6a - 400                           nei ja 42              

Kregnesteigen 7 20 000                     - nei nei 498            

Kregnesteigen 8 10 000                     - nei nei 4 192         

Kregnesteigen 8a - 2 300                        nei ja 291            

Kregnesteigen 9 2 000                        - nei nei 1 580         

Storrønningen 1 15                             3                               ja ja 22              

Storrønningen 2 3                               -                            ja ja 13              

Storrønningen 3 4                               3                               ja ja 26              

Storrønningen 4 2                               3                               ja ja 31              

Storrønningen 5 2                               28                             ja ja 25              

Storrønningen 6 10                             8                               ja ja 41              

Storrønningen 7 15 000                     10 000                     ja ja 447            

Storrønningen 8 800                           500                           ja ja 81              

Storrønningen 9 1 300                        680                           ja ja 131            

Storrønningen 10 50                             70                             ja ja 23              

Storrønningen 11 1 000                        140                           ja ja 403            

Storrønningen 12 200                           40                             ja ja 150            

Storrønningen 13 1 000                        220                           ja ja 592            
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Lokalitet Antall lupiner 2020 Antall lupiner 2021 Luket 2020 (ja/nei) Luket 2021 (ja/nei) Areal (m2)

Storrønningen 14 1 100                        700                           ja ja 38              

Storrønningen 15 200                           500                           ja ja 70              

Storrønningen 16 150                           400                           ja ja 22              

Storrønningen 17 5 000                        600                           ja ja 146            

Storrønningen 18 300                           600                           ja ja 718            

Storrønningen 19 1 000                        70                             ja ja 79              

Storrønningen 20 150                           15                             ja ja 10              

Storrønningen 21 300                           60                             ja ja 405            

Storrønningen 22 1 000                        140                           ja ja 515            

Storrønningen 23 500                           50                             ja ja 267            

Storrønningen 24 100                           1                               ja ja 133            

Storrønningen 25 500                           20                             ja ja 320            

Storrønningen 26 300                           5                               ja ja 242            

Storrønningen 27 6 500                        4 000                        ja ja 469            

Storrønningen 28 200                           80                             ja ja 132            

Storrønningen 29 110                           100                           ja ja 220            

Storrønningen 30 200                           300                           ja ja 160            

Storrønningen 31 150                           80                             ja ja 177            

Storrønningen 32 150                           40                             ja ja 222            

Storrønningen 33 70                             10                             ja ja 203            

Storrønningen 34 50                             100                           ja ja 542            

Storrønningen 35 300                           -                            ja ja 280            

Storrønningen 36 500                           20                             ja ja 238            

Storrønningen 37 600                           50                             ja ja 283            

Storrønningen 38 200                           15                             ja ja 147            

Storrønningen 39 300                           10                             ja ja 103            

Storrønningen 40 200                           10                             ja ja 92              

Storrønningen 41 100                           1                               ja ja 71              

Storrønningen 42 50                             -                            ja ja 43              
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Vedlegg 3 – funn fra 2021 rapportert til Artsobservasjoner  
Vedlegg 3. Oversikt over alle funn av fremmede arter fra 2021 publisert i Artsdatabankens Artsobervasjoner av Midtnorsk Naturundersøkelse AS i 
forbindelse med dette prosjektet. All data lastet ned fra Artskart (Artskart.artsdatabanken.no. 14.12.2021. Funndata fra: Norsk botanisk forening).

 

Artsnavn Antall Lokalitetsnavn Østkoordinat Nordkoordinat Nøyaktighet Sluttdato Observatører

balsampoppel 3 Storrønningen 57 563758 7011850 63 13.07.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 5000 Storrønningen 57 563758 7011850 63 13.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 550 Storrønningen 55 563465 7011966 52 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 1100 Storrønningen 54 563435 7011960 12 05.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 400 Storrønningen 53 563432 7011959 4 05.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 65 Storrønningen 52 563500 7011905 20 15.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 120 Storrønningen 51 563449 7011886 18 21.06.2021 Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg

hagelupin 140 Storrønningen 50 563389 7011891 15 06.08.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 7200 Storrønningen 49 563336 7011886 18 06.08.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 1570 Storrønningen 48 563358 7011882 13 27.07.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 1200 Storrønningen 47 563385 7011883 16 27.07.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 80 Storrønningen 46 563375 7011916 22 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 25 Storrønningen 45 563333 7011910 28 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 50 Storrønningen 44 563291 7011913 30 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 1 Storrønningen 41 563162 7011982 9 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 10 Storrønningen 40 563171 7011977 10 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 10 Storrønningen 39 563180 7011972 10 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 15 Storrønningen 38 563186 7011966 14 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 50 Storrønningen 37 563195 7011959 17 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 20 Storrønningen 36 563207 7011954 17 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 100 Storrønningen 34 563249 7011930 29 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 10 Storrønningen 33 563255 7011913 14 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 40 Storrønningen 32 563236 7011916 14 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 80 Storrønningen 31 563220 7011921 13 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 300 Storrønningen 30 563208 7011928 13 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 100 Storrønningen 29 563189 7011939 20 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg
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Artsnavn Antall Lokalitetsnavn Østkoordinat Nordkoordinat Nøyaktighet Sluttdato Observatører

hagelupin 80 Storrønningen 28 563168 7011952 13 02.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

balsampoppel 5 Storrønningen 27 563415 7011884 26 22.06.2021 Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg

sibirkornell 1 Storrønningen 27 563415 7011884 26 22.06.2021 Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg

hagelupin 4000 Storrønningen 27 563415 7011884 26 22.06.2021 Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg

hagelupin 5 Storrønningen 26 563273 7011994 21 06.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 20 Storrønningen 25 563306 7011993 18 06.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 1 Storrønningen 24 563327 7011991 11 06.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 50 Storrønningen 23 563344 7011991 14 06.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 140 Storrønningen 22 563370 7011992 22 05.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 60 Storrønningen 21 563397 7011987 17 05.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 15 Storrønningen 20 563409 7011969 6 05.07.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 70 Storrønningen 19 563417 7011965 11 05.07.2021 Kari Anne Solberg

balsampoppel 3 Storrønningen 18 563407 7011931 26 01.07.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 600 Storrønningen 18 563407 7011931 26 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 600 Storrønningen 17 563418 7011912 13 20.07.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 400 Storrønningen 16 563451 7011948 7 06.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 700 Storrønningen 14 563473 7011936 7 06.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 500 Storrønningen 15 563425 7011944 9 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 220 Storrønningen 13 563445 7011934 25 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 40 Storrønningen 12 563467 7011902 17 01.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

sibirkornell 15 Storrønningen 11 563435 7011898 20 21.06.2021 Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg

hagelupin 140 Storrønningen 11 563435 7011898 20 21.06.2021 Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg

hagelupin 70 Storrønningen 10 563437 7011912 9 15.07.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 680 Storrønningen 9 563431 7011920 13 09.08.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 500 Storrønningen 8 563820 7011837 9 09.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 10000 Storrønningen 7 563842 7011839 23 08.07.2021 Gaute Haukdal, Kari Anne Solberg

hagelupin 8 Storrønningen 6 563866 7011841 6 09.08.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 28 Storrønningen 5 563876 7011841 5 09.08.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 3 Storrønningen 4 563893 7011838 7 09.08.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 3 Storrønningen 3 563905 7011832 6 09.08.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 3 Storrønningen 1 563931 7011821 6 09.08.2021 Kari Anne Solberg

hagelupin 2300 Kregnesteigen 8a 563229 7013636 30 30.06.2021 Gaute Haukdal, Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg

hagelupin 400 Kregnesteigen 6a 563076 7013664 6 25.06.2021 Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg

hagelupin 2700 Kregnesteigen 5 563035 7013662 48 25.06.2021 Jørulf Vullum, Kari Anne Solberg


